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 27 DE MARÇ DE 2017
1.- Per unanimitat van ser aprovades les actes de les sessió de data 30 de Gener i 20 de febrer de
2017.
2.- Va ser declarada l'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament per a l'any 2.017,
amb el mateix resultat de la seua aprovació inicial en sessió de data 20 de febrer de 2.017, a l'haverse retirat pel grup Compromís per Rafelbunyol les al·legacions presentades durant la fase
d'exposició al públic.
3.- Per unanimitat va ser aprovat inicialment el Reglament Orgànic Municipal, ordenant-se la seua
exposició al públic pel termini de trenta dies als efectes de presentació d'al·legacions, considerant-se
aprovat definitivament si no es presenta cap.
4.- Per unanimitat va ser provat inicialment la Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de
la Tinença i Protecció d'Animals de Companyia, en relació amb la redacció dels articles 48, 59, 60 i
63 relatius a les sancions a imposar per comissió d'infraccions a la dita Ordenança.
5. Per unanimitat va ser ratificat el Decret 177/2017 pel qual s'acorda l'adhesió a la Xarxa
d'Agències d'ocupació i Desenrotllament Local (AODL), posada en marxa per la Diputació de
València a través de l'empresa pública DIVALTERRA
6. Per deu vots en contra, dels/les Regidors/Regidores dels grups Socialista, Compromís per
Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol, i dos vots a favor, dels Regidors del grup del Partit
Popular, va ser rebutjada la Moció presentada pel Grup del Partit Popular, en el que se sol·licitava
que el “Carrer de les encaixadores” passarà novament a denominar-se Carrer Infanta Cristina, a
l'haver obtingut una sentència absolutòria dels càrrecs que se li imputaven en el denominat cas
Noos, sol·licitant igualment que l'equip de govern buscara un carrer més cèntric per a denominar-la
“Carrer de les encaixadores”.
7. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre
convocatòria per a la formació d'una borsa de policies locals interins.
8. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre
la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic.
9. Per quatre vots en contra, dels/les Regidors /Regidores, dels grups del Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol, cinc abstencions, dels/les Regidors/res del Grup Socialista, i tres vots
a favor, dels/les Regidors/res del grup Compromís per Rafelbunyol, va ser rebutjada la Moció
presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sol·licitant la supressió de les Diputacions
Provincials, per considerar-les institucions innecessàriament i excessivament costoses
10. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre
l'ampliació del permís de paternitat en els pressupostos generals de l'Estat de 2017.
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11. Per nou vots a favor, dels/les Regidors/res dels grups Socialista, del partit Popular i
Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions, dels/les Regidors/res del grup Compromís per
Rafelbunyol, es va aprovar la Moció presentada pel grup Independents de Rafelbunyol, en el que se
sol·licitava la instal·lació en la Web de l'accés al servici de finestreta única empresarial-VUE.
El grup Compromís per Rafelbunyol va manifestar l'abstenció, per considerar que en realitat es
tractava més d'un prec dirigit a l'equip de govern.
12. Per nou vots a favor, dels/les Regidors/res dels grups Socialista, del partit Popular i
Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions, dels/les Regidors/res del grup Compromís per
Rafelbunyol, es va aprovar la Moció presentada pel grup Independents de Rafelbunyol, en el que se
sol·licitava la posada en marxa d'un pla de suport a la indústria i la innovació.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va abstindre per entendre que dit pla deuria d'esperar a la
contractació de l'Agent de desenrotllament local i a les conclusions de l'estudi que s'està realitzant ja
des de Divalterra.
13. Per unanimitat va ser aprovat inicialment l'Ordenança de Rehabilitació d'Edificis, ordenant-se la
seua exposició al públic pel termini de trenta dies als efectes de presentació d'al·legacions,
considerant-se aprovat definitivament si no es presenta cap.
14. Per unanimitat va ser aprovat el Conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana sobre
rehabilitació d'Edificis.
15. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol, en el
que se sol·licitava la constitució del Consell Sectorial d'Urbanisme.
16. Per unanimitat va ser aprovada la Declaració Institucional commemorativa del dia internacional
de la dona treballadora, 8 de març.
17. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup del Partit Popular per a habilitar
una zona en el municipi perquè els jóvens tinguen una zona d'esplai.
18. Per unanimitat va ser aprovat inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de les bases
específica per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis
socials en règim de concurrència competitiva, ordenant-se la seua exposició al públic pel termini de
trenta dies als efectes de presentació d'al·legacions, considerant-se aprovat definitivament si no es
presenta cap.
19. Per huit vots en contra dels/les Regidors/res dels grups Socialista i Compromís per Rafelbunyol,
i quatre vots a favor, dels/les Regidors/res dels grups del Partit Popular i Independents de
Rafelbunyol, va ser rebutjada la Moció presentada pel Grup del Partit Popular per a vetlar pels drets
lingüístics en la Comunitat i que no hi haja discriminació negativa per als alumnes en funció del
model lingüístic en què reben l'ensenyança
Els grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol van recolzar la Moció al considerar
que el recent Decret 9/2017 de 27 de gener, del Consell pel qual s'establix el model lingüístic
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educatiu valencià i es regula la seua aplicació en les ensenyances no universitàries de la Comunitat
Valenciana, és discriminatori respecte als alumnes que opten per l'ensenyança en castellà al no
poder optar al Nivell Avançat d'anglés. Els Grups Socialista i de Compromís per Rafelbunyol van
recolzar la regulació actual per considerar que amb el mateix s'aconseguirà que al final del cicle
educatiu els alumnes obtinguen un Nivell Avançat en les tres llengües.
20. Per huit vots en contra dels/les Regidors/res dels grups Socialista i Compromís per Rafelbunyol,
i quatre vots a favor, dels/les Regidors/res dels grups del Partit Popular i Independents de
Rafelbunyol, va ser rebutjada la Moció presentada pel Grup del Partit Popular en què se sol·licitava
el manteniment dels concerts singulars actualment subscrits en l'àmbit de l'ensenyança de batxillerat
i formació professional.
Els grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, van considerar que la no-renovació
d’aquestos concerts suposa una discriminació, i és anticonstitucional per no respectar el dret a la
lliure elecció de centre.
Els grups Socialista i de Compromís per Rafelbunyol, van rebutjar la Moció per entendre que el que
es deu de fomentar és l'educació pública, i que els concerts són per als supòsits en què l'educació
pública no puga cobrir tota la demanda.
21. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup d'Independents de Rafelbunyol
sobre sol·licitud a l'autoritat metropolitana de transport un servici de transport públic en període
estival a la platja, de manera mancomunada amb altres municipis.
22. Prèvia declaració d'urgència, adoptada per unanimitat, va ser aprovada, igualment per
unanimitat, la modificació de la plantilla de l'Ajuntament en el sentit de preveure la creació de la
plaça d'Intendent del Cos de la Policia Local.
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