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
CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2.016
1.- Foren aprovades per unanimitat les actes de les sessions plenàries de 29 de juny i 25 de juliol de
2.016
2.- Va ser aprovada per majoria absoluta de deu vots a favor -dels Regidors dels Grups Socialista,
del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol- i tres abstencions -dels Regidors del grup
Compromís per Rafelbunyol- el Compte general de l'exercici pressupostari de 2.015, així com la
seua rendició a la Sindicatura De Comptes i al Tribunal de Comptes.
3.- Va ser aprovat per unanimitat la instrucció de fiscalització prèvia limitada elaborada per la
Intervenció de l'Ajuntament de Rafelbunyol
4.- Va ser aprovada inicialment per majoria absoluta de deu vots a favor -dels Regidors dels Grups
Socialista, del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol- i tres abstencions -dels Regidors del
grup Compromís per Rafelbunyol- la modificació de la inversió codi 2016/8 inclosa en l'annex
d'inversions del Pressupost General de l'Ajuntament de Rafelbunyol per a l'exercici 2016 en els
termes següents:
CODI: 2016/8
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 342.61900
DENOMINACIÓ PROJECTE: INVERSIÓ VESTIDORS PISCINA COBERTA
ANY D'INICI: 2016
ANY DE FINALITZACIÓ PREVIST: 2016
IMPORT PRESSUPOSTAT INICIALMENT: 30.000 €
FINANÇAMENT: FONS PROPIS
VINCULACIÓ dels CREDETS ASSIGNATS: Partida vinculant en si mateixa.
NEGOCIAT ENCARREGAT DE LA SEUA GESTIÓ: OBRES PUBLIQUES I URBANISME
DESCRIPCIÓ: Actuació integral en els vestidors de la piscina coberta.
Igualment es va acordar exposar l'acord inicialment aprovat, en el tauler d'anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions,
considerant-se definitivament aprovat l'acord adoptat si durant el mencionat període no s'hagueren
presentat reclamacions.
Els grups que s'abstingueren ho feren per no haver tingut una informació prèvia de la modificació
de la inversió, acordant-se la mateixa una vegada que i està executant l'obra.
5. Va ser aprovat per unanimitat Sol·licitar en la Conselleria competent en matèria d'administració
local de la Generalitat Valenciana (Presidència) la creació de la plaça de Tresorer/a reservada a
funcionari@ d'habilitació nacional, realitzant la corresponent classificació d'acord amb el que
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preveu els articles 166, 167 i 168 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana.
6. Va ser aprovat per unanimitat la determinació del valor de les hores extraordinàries dels empleats
públics de l'Ajuntament de Rafelbunyol d'acord amb els criteris establits en el II Acord Marc entre
la FVMP i les organitzacions sindicals CC.OO, UGT i CSIF per al personal al servici de les
administracions locals de la Comunitat Valenciana. Quant a la fixació del valor de l'hora realitzada
nocturna o festiva s'incrementaria en un 50% respecte al valor d'hora calculada en el dit acord marc,
i en un 100% si hi ha coincidència que l'hora es realitze en horari festiu i nocturn.
Igualment va ser aprovat el preu del valor dels operatius a realitzar per la Policia Local partint del
valor d'hora calculat d'acord amb els criteris fixats en el punt primer del present acord, així com
l'aplicació d'estes mesures retroactivament des del mes de gener de 2.016
7. Va ser aprovada per unanimitat la Moció presentada pel Grup Compromís per Rafelbunyol sobre
compliment per part dels regidors de l'Ajuntament de l'article 17 de l'Ordenança de Transparència
de Rafelbunyol, en la que se sol·licitava:
1. “Que tots i cada un dels regidors complisquen amb el que s'exposa en l'article 17 de
l'ordenança de Transparència de Rafelbunyol.
2. Que s'aportació tot el que és necessari en el termini de dos mesos perquè s'incloga en el
portal de transparència”
La Moció fa referència expressa a la presentació per part dels Srs. Regidors/as de la
reproducció gràfica dels títols acadèmics i acreditacions del seu currículum, retribucions ….
8. Va ser aprovada per unanimitat la Moció presentada pel grup d'Independents de Rafelbunyol pel
qual es sol·licitava l'elaboració d'una ordenança reguladora de l'ús de locals d'oci per a jóvens que,
entre altres punts haurà d'arreplegar els següents objectius:




Que els mencionats espais complisquen una sèrie de condicions mínimes d'habitabilitat,
comoditat, higiene i seguretat,m que garantisca el seu ús per part dels jóvens.
Que l'aforament d'estos locals estiga subjecte al nombre de jóvens que facen ús d'ell.
Que s'assegure la conciliació de l'ús dels mateixos amb els drets del veïnat per mitjà de
l'establiment de precises mesures correctores, o inclús sancionadores.

9. Per majoria absoluta de huit vots a favor, dels Regidors dels grups Socialista i de Compromís per
Rafelbunyol, i cinc vots en contra, dels representants dels Grups del Partit Popular i Independents
de Rafelbunyol, es va desestimar el recurs de reposició interposat per D. Juan Bautista Furió
Caballer i SRA Vicenta Castellar Palau -actuant en nom i representació de l'agrupació de familiars
de les persones els noms que consten, entre altres, en el panell ceràmic de la fatxada de l'Església
Parroquial ·San Antonio Abad de Rafelbunyol- contra l'acord plenari de data 25 de juliol de 2.016
sobre “compliment de les recomanacions realitzades per la comissió tècnica de coordinació per a
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l'elaboració d'un catàleg de vestigis relatius a la guerra civil i la dictadura en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, en relació amb el panell ceràmic existent en la fatxada de l'església parroquial.”,
ratificant-se els grups Polítics Municipals en la postura mantinguda pels mateixos en el debat
celebrat durant la dita sessió plenària.
10.- Per majoria simple de sis vots a favor, dels Concajles dels grups del partit Popular i
Compromís per Rafelbunyol, dos abstencions, dels Regidors del Grup Independents de
Rafelbunyol, i cinc vots en contra, dels Regidors del Grup Socialista, va ser aprovada la Moció
presentada pel grup Popular en què se sol·licitava el trasllat del bar del poliesportiu Paco Camarasa
al poliesportiu municipal de Rafelbunyol, així com la licitació del dit bar.
El grup Compromís per Rafelbunyol va recolzar la Moció per considerar que responia a una
demanda i era una mesura pràctica i assumible.
El grup Independents de Rafelbunyol, es va abstindre per entendre que no seria necessari desmuntar
l'actual bar, sinó que podria haver-hi altres solucions alternatives com llogar una instal·lació
provisional.
El Grup Socialista es va manifestar en contra a l'entendre que l'Ajuntament ha d'actuar d'una manera
planificada; no veuen viable el seu trasllat, perquè han de posar un bar adequat a les noves
instal·lacions del poliesportiu, afegint que en la Diputació estan estudiant la proposta per a la
construcció del bar i que allí es comprometeren a estudiar el seu finançament.
11. Per majoria absoluta d'onze vots a favor, dels Regidors dels grups Socialista, del partit Popular i
Compromís per Rafelbunyol i dos abstencions del Grup Independents de Rafelbunyol, va ser
aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre utilització del llenguatge
inclusiu en totes les comunicacions institucionals, tant orals com escrites, en la que se sol·licitava:
“1.- l'Ajuntament es compromet a utilitzar el llenguatge inclusiu en totes les comunicacions
institucionals tant orals com escrites.
2.- l'Ajuntament ha d'elaborar i difondre una guia en format digital que facilite el compromís
d'utilització d'un llenguatge inclusiu entre tots els treballadors i treballadores de
l'Ajuntament. Ha de facilitar també esta guia totes les regidores i regidors i a totes les
associacions del poble, així com totes les persones que la sol·liciten. Així com publicar-la a
la pàgina web de l'ajuntament perquè veïns i veïnes del poble puguen consultar-la i
descarregar-la.
3.-En cas a què es detecte un incompliment d'este manual, es corregirà l'error sempre que
siga possible”.
El Grup Independents de Rafelbunyol es va abstindre per no identificar-se plenament en el tema,
entenent que es plantege com una recomanació però no com una imposició.
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12. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Independents de Rafelbunyol
sobre defensa dels “Bous al carrer”, en què es proposava l'adopció dels acords següents:
“1-El Ajuntament de Rafelbunyol reconeix els festejos Taurins de Bous al carrer com a part de les
nostres tradicions i cultura a Rafelbunyol.
2-El Ajuntament de Rafelbunyol , es compromet a defendre, participar i promocionar els festejos
taurins de bous al carrer, establint totes les garanties i controls per a evitar qualsevol tipus de
maltractament o patiment animal, així com el compliment de les normatives vigent quant a
seguretat i accés al recinte
3-El Ajuntament de Rafelbunyol junt amb l'Agrupació de Penyes Taurines de Rafelbunyol
elaborarà abans del següent curs taurí (2017) un conveni que regisca les relacions entre ambdós
entitats.
4-Remitir còpia dels acords adoptats en esta moció a la Federació de Penyes Taurines de Bous al
Carrer de la Comunitat Valenciana, l'Agrupació de Penyes Taurines de Rafelbunyol, al
vicepresident 2n de la Diputació de València, diputat De l'Àrea d'Hisenda i a la Direcció General
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.”
Els grups socialista i de Compromís per Rafelbunyol, a pesar de l'aprovació de la Moció,
consideraren la mateixa electoralista i no necessària en el nostre Municipi per no existir polèmica
respecte a la celebració dels bous al carrer.
13. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Independents de Rafelbunyol
sobre ajudes a famílies nombroses, monoparentals o amb pocs recursos econòmics en què es
proposava l'Elaboració de Pla de Suport per a estes famílies, on es detallen tant les característiques
de les famílies que podran acollir-se, com el tipus done d'ajudes econòmiques, bonificacions o
beneficis fiscals que s'aplicaren.
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