AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2.017

1.- Per unanimitat va ser aprovada l'acta de la sessió de data 31 de Juliol de 2017.
2.- Per unanimitat es va acordar proposar per al càrrec de Jutgessa de Paz substituta de Rafelbunyol
a SRA Amparo Barrera Ferrer.
3.- Per unanimitat va ser aprovada la declaració com a deserta la licitació de l'explotació del bar
cafeteria siti en el parc Ausiàs March per falta de presentació d'ofertes.
4.- Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel grup Socialista pel qual s'insta al
govern d'Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic en 2.017 i a garantir les
inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana per part del Govern d'Espanya, literalment, és
com segueix:
1. Instar el Govern d'Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic
abans que finalitze l'any 2017.
2. Adherir-se al decàleg presentat pel President de la Generalitat en la seua reunió
amb el president del Govern d'Espanya el passat set de setembre de 2017.
3. Adherir-se al manifest per un finançament justa redactat per la Generalitat
Valenciana.
4. Instar el Govern d'Espanya que destine en els Pressupostos Generals de l'Estat de
2018 el percentatge d'inversions equivalent al pes poblacional de la Comunitat
Valenciana en el conjunt d'Espanya.
5. Instar el Govern d'Espanya que incloga en els Pressupostos Generals de l'Estat de
2018 el finançament que ens correspon.
6. Traslladar de la present moció al Govern d'Espanya, Congrés dels Diputats i a la
Generalitat Valenciana.”
5.- Per set vots en contra dels Regidors/regidores dels grups socialista i d'Independents de
Rafelbunyol, i sis vots a favor, dels regidors/regidores dels grups del Partit Popular i Compromís
per Rafelbunyol, va ser desestimada la proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre
modificació del tipus impositiu de l’ Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, en la que
se sol·licitava la baixada d'un 10% del tipus aplicable a l'IBI, tornant al 0,63% de 2.016, i en
conseqüència, modificar l'article 2 de l'Ordenança Fiscal en este sentit.
Els grups de Compromís per Rafelbunyol i del partit Popular van recolzar la proposició
argumentant que l'Ajuntament està complint reiteradament els objectius d'estabilitat pressupostària i
de regla de gasto, per la qual cosa no es fa precís mantindre l'increment del tipus de l'IBI decidit en
l'exercici anterior. Van al·legar al seu torn l'existència en la liquidació del pressupost de romanents
de crèdit en les partides de gasto.
El grup d'Independents de Rafelbunyol, es va oposar argumentant que la mesura és conseqüència
del compliment del Pla d'Ajust que es va aprovar l'any 2013, i que no es pot invocar l'existència de
superàvit pressupostari perquè en el període de 2012 a 2015 també ho hi va haver haver-hi.
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El grup Socialista es va oposar a la proposició, defenent el manteniment del tipus de l'IBI per a
continuar realitzant polítiques socials; al seu torn va argumentar que la pressió fiscal de
l'Ajuntament no és elevada en comparació amb altres Municipis de l'entorn, i que els romanents de
crèdit es produeixen fonamentalment en el capítol 1 per no haver-se cobert places de personal i en
el capítol 6 relatives a obres dependents de subvencions, però que és la voluntat de l'equip de
govern el desenrotllar les partides al 100%
6.- Per deu vots a favor dels regidors i regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol i tres vots en contra dels regidors i regidores del grup Compromís per
Rafelbunyol va ser aprovada la proposició del Grup Independents de Rafelbunyol sobre publicació
en la Web de l'Ajuntament i altres mitjans del total d'allò que s'ha cobrat pels Regidors de
l'Ajuntament i les subvencions rebudes pel Grups Municipals i resta de subvencions en el 2016 i
pròxims anys, que expressava:
“1-Que es publiquen en la pàgina Web municipal i es prepare un butlletí on es detallen , les
retribucions brutes anuals percebudes en 2016 pels Regidors (sous i dietes) i Alcalde, tant de la
Corporació Municipal com l'empresa municipal REMARASA, i que es faça el mateix en els anys
successius.
2· Que es publiquen en la pàgina Web municipal i es prepare un butlletí on es detallen les
subvencions que ha rebut cada un dels grups municipals al llarg de l'any 2.016 i que es faça el
mateix en els anys successius.
3-Que es publiquen en la pàgina Web municipal i es prepare un butlletí on es detallen, les
Subvencions entregades a les diferents associacions d'oci, culturals i esportives durant el 2016 i
que es faça el mateix en els anys successius.
4-De considerar-se necessari, modificació de l'article 17 de L'ordenança de l'Ajuntament
de Rafelbunyol de Transparència i Bon Govern, per a la seua ampliació a un punt "l". que
especifique l'obligació de publicar les retribucions percebudes anualment per tots els òrgans
col·legiats de la corporació.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va oposar a la proposició per no haver-se acceptat la
inclusió de l'any 2.015 en la mateixa.
7.- Per deu vots a favor dels regidors i regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol i tres abstencions dels regidors i regidores del grup Compromís per
Rafelbunyol, es va acordar aprovar la Proposició del Grup Independents de Rafelbunyol instant el
Govern d'Espanya a modificar de manera urgent la regulació de l'impost sobre increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, d'acord amb la recent fallada de la sentència del Tribunal
Constitucional, que expressament proposava:
“Primer -Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inste el Govern de la Nació a què modifique de
manera urgent la regulació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, conegut com a plusvàlua, arreplega en la Llei de les Hisendes Locals, d'acord a la recent
fallada de la sentència del Tribunal Constitucional. Una reforma de la plusvàlua municipal que
puga satisfer els interessos dels contribuents afectats per la pèrdua del valor dels seus immobles.
Segon -Que l'Ajuntament de Rafelbunyol suspenga les noves liquidacions quan el subjecte
passiu prove que el valor dels terrenys objecte de les transmissions no han tingut increment.”
El grup Compromís es va abstindre perquè s'ha variat el contingut del punt núm.2 de la
proposició, no tenint clar si este punt es pot portar a efecte.
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8.- Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'orde del dia adoptat per unanimitat, va ser aprovat
igualment per unanimitat el expedient de Modificació de Crèdits 17/2017 corresponent a suplement
de crèdit amb càrrec al romanent de l'any 2.016, pel qual s'apliquen 800.000 € del romanent de
tresoreria per a gastos generals a l'amortització de deute.
9.- Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel grup del partit Popular sobre
licitació del servici d'aire condicionat de les dependències de l'Ajuntament de Rafelbunyol, que
expressava:
1.- Sol·licitem de l'ajuntament que es publicite una licitació el més urgent possible per a les
prestacions del servici de manteniment d'aire condicionat.
2.- Que es valore o es demane un projecte a les empreses presentades en les distintes
licitacions, un pla de l'estalvi energètic en els aires preparats.
10.- Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel grup del partit Popular sobre
col·locació del quiosc del Poliesportiu Paco Camarasa al Poliesportiu Municipal, modificant-se
sobre la marxa el contingut de la proposició presentada, en el sentit que s'estudie la millor solució
per part de l'equip de govern per a tindre un servici d'estes característiques en el Poliesportiu
Municipal.
11.- Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel grup del partit Popular compliment
de les disposicions mínimes de seguretat relatives a la utilització pels treballadors dels equips de
protecció individual i riscos generals, en la que se sol·licitava expressament.
1.- Que el responsable o els responsables de riscos laborals de l'ajuntament ens facen un informe
de per què no s'estan complint com a mínim els E.P.I. i la prevenció de riscos laborals.
2.- Si haguera algun informe de la coordinadora de riscos laborals que ens ho facen arribar.
3.- Que el regidor delegat, Santiago Bellver, complisca amb els mínims exigits que dicta el Reial
Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual i també amb un mínim de prevenció en
vies públiques tant en prevenció adequada i senyalització necessària.
4.- Que totes les propostes i acords presentats en esta moció se li trasllade al tècnic responsable de
riscos laborals perquè realitze l'informe pertinent.
12.- Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'orde del dia adoptat per unanimitat, va ser aprovat
igualment per unanimitat la ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 267/2017 pel qual s'acceptava
de la Diputació provincial de Valencia la delegació de la contractació de les obres “Reforma de
pavimentació de la xarxa viària del cas urbà de Rafelbunyol”.
13.- Per set vots en contra, dels Regidors i Regidores dels Grups Socialista i Compromís per
Rafelbunyol, i sis vots a favor, dels Regidors i Regidores dels Grups del Partit Popular i
d'Independents de Rafelbunyol, va ser desestimada la proposició presentada pel grup del Partit
Popular sobre col·locació dels mantos de la patrona de Rafelbunyol, la Mare de Déu del Miracle en
els balcons de l'Ajuntament, que expressament indicava:
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1.- Que en les pròximes festes l'equip de govern de l'orde de col·locar els mantos que
l'Ajuntament té de la patrona de Rafelbunyol”, la “Mare de Déu del Miracle”, almenys, els quatre
dies de festes patronals del nostre municipi: el dia de l'Ajuntament, el dia de les Filles de Maria, el
dia dels Sants de la Pedra i el dia de la festivitat de la “Mare de Déu”.
Tant el grup Socialista com el grup Compromís per Rafelbunyol van argumentar el caràcter
aconfessional de l'Estat i que deu diferenciar-se l'exhibició de símbols en edificis religiosos i en
edificis civils.
14.- Per unanimitat es va aprovar la Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre
organització del “txupinazo” d'inici de festes, en l'expressament se sol·licitava:
1.- Que el “txupinazo” siga a les 19 hores, previ al “correbars”, en coordinació amb AFER, al
balcó de l'Ajuntament, perquè puguen participar més veïns del poble
2.- Que l'acte ho presente una persona de rellevància de la nostra localitat, comarca o del País
Valencià, per a donar prestigi a l'acte.
3.- Que l'Ajuntament pose a disposició del veïnat elements de festa (com a confeti, serpentines…)
per a dotar a l'acte d'un caràcter més festiu.
4.- Que s'utilitze un sistema de megafonia diferent del del ban, i adequat perquè hi haja una bona
qualitat de so.
15.- Per unanimitat es va aprovar la Proposició del grup Compromís per Rafelbunyol sobre
realització de campanyes divulgatives per a la prevenció de malalties de transmissió sexual., en
l'expressament se sol·licitava:
1-. Que l'Ajuntament realitze de forma recurrent i pels distints mitjans de què disposa (pàgina web,
facebook, etc….) campanyes de sensibilització i informació amb l'objectiu de donar a conéixer les
distintes malalties de transmissió sexual que existixen, les vies de transmissió i la manera d'evitarles.
2.- Que el dia 1 de desembre es commemore a nivell municipal el dia mundial de la Sida i resta
d'ETS, publicitant-ho i celebrant algun acte amb caràcter divulgatiu com potser ser una xarrada,
una campanya informativa, una exposició, etc…
16.- Prèvia declaració d'urgència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, va acordar l'adhesió al
“Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista.”
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