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 NOVEMBRE DE 2.017
1.- Per unanimitat va ser aprovada l'acta de la sessió de data 25 de Setembre de 2017.
2.- Per unanimitat va ser aprovada inicialment l'Ordenança Municipal reguladora del
procediment administratiu comú electrònic en l'Ajuntament de Rafelbunyol
3.- Per unanimitat va ser aprovada l'adhesió a la plataforma de contractació del sector
públic
4.- Per majoria absoluta de nous vots a favor dels Regidors i les Regidores Sr. López
López, Sra. Piquer Sancho, Sra. Gimeno Ros i Sr. Ciges Ibáñez, pertanyents al grup
Socialista, així com dels Regidors i les Regidores del Grup del Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol, i quatre vots en contra, del Regidor del grup Socialista Sr.
Bellver Furió i dels Regidors i la Regidora del Grup Compromís per Rafelbunyol va ser
aprovada la proposició presentada pel grup del partit Popular sobre suport i suport a les
forces i cossos de seguretat de l'Estat com a garants de l'estat de dret, literalment, és com
seguix:
1.- El seu suport i suport incondicional a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la seua
labor de defensa i protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans i, especialment, i des
de la legalitat constitucional, de la sobirania nacional, l'Estat de Dret, la democràcia i la
convivència entre els espanyols.
2.- La seua condemna de l'assetjament sistemàtic a què els seus membres estan sent
sotmesos per mitjà d'actes violents, independentment de la ideologia en què s'emparen, així
com qualsevol tipus d'acció o declaració que justifique, empare o menystinga els dits actes,
rebutjant en conseqüència tota conducta antidemocràtica que atempte contra la
convivència en pau i llibertat i que tracte de soscavar els fonaments de la nostra
democràcia.
A més, insta al conjunt de les Institucions espanyoles a:
3.- Utilitzar amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i oportunitat,
tots els mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble espanyol i de l'interés
general d'Espanya, li atribuïxen la Constitució i les Lleis.
4.- Actuar, amb les ferramentes de l'Estat de Dret, contra les iniciatives que pretenguen,
des de la il·legalitat i contra la voluntat democràtica del conjunt del poble espanyol,
conculcar el nostre marc constitucional i la unitat d'Espanya.
Finalment, insta el Govern a:
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5.- Incorporar en les pròximes lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, a partir de l'any
que ve 2018, les partides necessàries per a resoldre progressivament els desequilibris
retributius que puguen existir entre els diversos membres de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat, i, al seu torn, dins del marc legal pressupostari, per a acostar-los als
d'altres cossos policials.
Per al seu coneixement s'acorda finalment, traslladar esta petició al President i a la
Vicepresidenta del Govern d'Espanya, als Ministres de Justícia, d'Interior i d'Hisenda del
Govern d'Espanya, als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat, als
Portaveus dels Grups Parlamentaris de la Cambra autonòmica, i a la Junta de Govern de
la FEMP.”
El grup de Compromís de Rafelbunyol, des del respecte a la policia i a la guàrdia
civil, va votar en contra, per considerar l'exposició de motius tendenciosa perquè es parla
de “clima d'hostilitat” i “nombrosos atacs”, quan entén que no és la realitat. Igualment va
considerar que la moció pretén dividir a l'opinió pública, i no es fa referència als fets
succeïts amb motiu del 9 d’octubre.

5.- Per per huit vots en contra de les regidores i regidors dels grups del PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol i tres vots a favor de la regidora i els regidors del grup Compromís per
Rafelbunyol i tres abstencions de la regidora i els regidors del grup del Partit Popular, va ser
rebutjada la proposició presentada pel grup Compromís de Rafelbunyol que sol·licitava donar per
finalitzat el procediment d'alienació de 27 parcel·les propietat municipal en l'àmbit del Sector IV,
per considerar que la venda estava vinculada a la reconstrucció del Poliesportiu, i que havent-se
obtingut altres fonts de finançament, no és procedent prosseguir amb la venda; al seu torn va
argumentar la recuperació del mercat immobiliari, amb l'increment del preu del sòl.

Els grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol es van oposar per
entendre que la venda d'este patrimoni és una font de recursos necessari.

6.- Per unanimitat es va acordar adquisició de l'edifici siti en la c/ Major 54 per mitjà de
permuta amb la parcel·la municipal lot 24 parcel·la E.5.7.24 situada en el sector IV
propietat de l'ajuntament de Rafelbunyol
7.- Per unanimitat es va acordar aprovar la ratificació de l'acord adoptat per la Junta de
Govern local de data 14 de novembre de 2017 relatiu a la participació en el projecte
d'estratègia de desenrotllament urbà, sostenible i integrat (EDUSI) de l'àrea urbana de
Massamagrelll, Rafelbunyol i Museros.

2

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

8.- Per unanimitat es va acordar aprovar la proposició presentada pel grup Compromís per
Rafelbunyol sobre actuacions que s'ha de seguir per a fer possible la reforma integral del
CEIP núm. 1 de Rafelbunyol , que expressament sol·licitava:
“Que l'ajuntament de Rafelbunyol pose en marxa totes les actuacions pertinents per a fer
possible, al més prompte possible, la necessària delegació de competències per a fer
possible la reforma integral del CEIP 1 de Rafelbunyol. Per a fer-ho possible s'hauran de
posar en marxa, si més no, els mecanismes següents:
1. L'elaboració, pels tècnics municipals, de la pertinent memòria a què fa
referència l'article 7.2 del decret Llei 5/2017, del Consell.
2. Després de la redacció de la memòria, la consulta als Consells Escolars i
l'aprovació per part del Ple, per a tramitar la sol·licitud d'adhesió al
procediment a què fa referència l'article 7.1 del decret Llei 5/2017.
3. Traslladar a la Direcció del CEIP i a l'AMPA la proposició i el resultat de la
votació de la mateixa.”

9.- Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel grup d'Independents de
Rafelbunyol sobre suport als agricultors, que expressava:
“1.- Que l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licite a la Generalitat que destine fons de la partida de
contingència dels PGV a alleujar la càrrega impositiva dels agricultors subvencionant la totalitat
de l'IBI agrari que estos~ paguen als ajuntaments.
2.- L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del
Govern de1Estado perquè realitze les accions oportunes front de la Unió Europea per a compensar
econòmicament per mitjà d'ajudes als llauradors citrícoles valencians.
3.- Que es trasllade del present acord a la Generalitat valenciana.
4-Que es done trasllat del present acord a les Corts Valencianes”

10.- Per huit vots a favor de les regidores i els regidors dels grups del PSPV-PSOE i
Compromís per Rafelbunyol, dos vots en contra de la regidora i del regidor del grup
d'Independents de Rafelbunyol i tres abstencions de la regidora i dels regidors del grup del
Partit Popular, es va acordar aprovar inicialment el Reglament de promoció de l'ús del
valencià en l'Ajuntament de Rafelbunyol.
El grup Independents de Rafelbunyol es va oposar per entendre que el reglament
establix la imposició del valencià sobre el castellà, al·legant que “Una cosa és atorgar
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especial atenció i respecte a la recuperació del valencià i una altra molt distinta és fer
predominar de forma impositiva una sobre una altra.”
El grup Popular es va abstindre perquè estan pendents de la valoració per part del
seu partit, reservant-se la possibilitat de presentar al·legacions durant la fase d'exposició al
públic.

11.- Per unanimitat va ser aprovada inicialment l'ordenança reguladora de l'ús de l'àrea
recreativa denominada “Camí de Llíria.”

12.- Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel Grup Compromís de
Rafelbunyol sobre celebració del dia de la bici, que expressava:
1.
2.
3.

Que per a l'any 2018 l'Ajuntament de Rafelbunyol organitza la PRIMERA
SETMANA DE LA MOBILITAT.
Que el Dia de la Bici s'incloga en la Setmana de la Mobilitat com a acte
central de la mateixa.
Que es programen distintes activitats, en la Setmana de la Mobilitat, de
manera transversal entre les distintes regidories i la participació ciutadana.”

13.- Per unanimitat va ser aprovada la proposició del grup d'Independents de Rafelbunyol
sobre elaboració d'una campanya de protecció dels animals domèstics, que expressava:
123-

Recordar al veïnat, la legislació vigent, publicitant els drets, les obligacions
i el protocol d'actuació en cas d'abandó
Mantindre actualitzat el cens d'animals domèstics, per a poder ser més
eficient front de qualsevol situació que es produïsca.
Fomentar l'adopció front la compra per a evitar l'abandó.”

14.- Per unanimitat va ser aprovada la declaració institucional amb motiu de la
commemoració del dia 25 de novembre, sobre lluita contra la violència de gènere
expressant-se els acords següents:


Este Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere i expressa els seus condols a les seues famílies
i amistats, alhora que expressa el seu rebuig de totes les manifestacions d'esta
violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero
amb els maltractadors.
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Este Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les
violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que
impregne totes les polítiques desenrotllades a través de les seues regidories. Per
això, insta el govern d'Espanya a modificar la Llei de Règim Local perquè els
ajuntaments participen de les competències en promoció de la igualtat entre dones i
hòmens i en matèria de violència de gènere.
Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics de què disposa,
tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les
desigualtats entre dones i hòmens i de la violència masclista. I en tant que entitat
subvencionadora, este Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en què
l'entitat organitzadora utilitze el cos de la dona de forma sexista com a reclam
publicitari.
Este Ajuntament es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra
la Violència de Gènere i Masclista i a difondre-ho entre la seua ciutadania per a
aconseguir el nombre més gran possible d'adhesions a este document.
Este Ajuntament promourà la formació dels nostres jóvens en el sistema educatiu
amb la perspectiva de gènere en tots els nivells, etapes i graus per a fomentar el
respecte des de la coeducació i la igualtat efectiva entre hòmens i dones com a
millor estratègia preventiva de la violència de gènere i qualsevol altra forma de
dominació associada.
Es donarà trasllat d'estos acords a les associacions del poble, així com es farà
difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.
Notificar l'adopció de la present Moció a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.”

15. Per unanimitat es va acordar adherir-se a la Declaració de Xangai sobre ciutats
sostenibles, expressant:
"El Ple de l'Ajuntament, vist l'acord unànime adoptat per la Junta de Govern de la
FEMP el passat 31 d'octubre de 2.017, en el que es recomana la difusió entre les Entitats
Locals espanyoles de la “Declaració de Xangai sobre ciutats saludables”, que suposa el
compromís dels Governs Locals espanyols amb la promoció de la salut i el desenrotllament
urbà sostenible i el reconeixement que la salut i el benestar es troben en la base de
l'Agenda 2030 de les nacions Unides per al Desenrotllament i els seus Objectius de
Desenrotllament Sostenible, adopta l'acord següent:
1º.- Subscriure la “Declaració de Xangai sobre Ciutats Saludables”, i assumir els
pronunciaments i compromisos que la mateixa suposa.
2º.- Traslladar certificació del present acord a la Secretaria General de la FEMP."
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16.- Per unanimitat es va acordar l'adhesió al IV Pla de Salut 2.016-2.020 de la Comunitat
Valenciana, així com la incorporació a la Xarxa Salut.

17.- Per huit vots en contra dels regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE i
Compromís per Rafelbunyol i cinc vots a favor dels regidors i les regidores dels grups del
Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, va ser rebutjada la proposició presentada
pel Grup del Partit Popular sobre “Alta Inspecció Educativa”, i en la que se sol·licitava:
“Primer.- El ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol manifesta la necessitat d'incorporar en el
Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació que s'està consensuant en el Congrés dels
Diputats les següents mesures que reforcen l'Alta Inspecció Educativa, a fi que puga actuar
de forma ràpida i eficient contra qualsevol tipus d'actuació d'assetjament, discriminació i
incitació alou a menors d'edat, així com vetlar pel compliment dels principis
constitucionals, modificant el marc normatiu per a:
1.

2.

3.

4.

Poder reforçar les funcions de l'Alta Inspecció Educativa de l'Estat, de manera
que es possibilite el requeriment formal per part d'esta, en els procediments
previstos en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i
en la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, davant de les actuacions
vulneradoras per les administracions educatives contràries a la Constitució, la
convivència o els tractats internacionals.
Que l'Alta Inspecció Educativa, actuant d'ofici o a instància de part, realitze
requeriments i inspeccions en centres educatius, elabore informes sobre les
decisions que adopte l'Administració educativa en relació amb la comprovació:
a) De la inclusió dels aspectes bàsics del currículum dins dels currículums
respectius.
b) Que els llibres de text i altres materials curriculars es cursen d'acord
amb l'ordenament estatal corresponent.
c) Del dret d'igualtat de tots els alumnes, en particular, els drets lingüístics
i a rebre ensenyança en la llengua oficial de l'Estat.
d) La vulneració dels principis i valors continguts en la Constitució donarà
lloc a la imposició de les sancions administratives que, en desplegament
del que disposa este apartat, les Administracions educatives
establisquen.
Que l'Alta Inspecció Educativa garantisca la neutralitat ideològica i política
dels centres docents, en els termes de l'article 18 de la Llei Orgànica 8/1985 ,
del Dret a l'Educació, per a garantir els principis i normes constitucionals,
amb l'objectiu de preservar als centres educatius com a llocs d'aprenentatge,
lliures d'adoctrinament pels que atempten contra els drets i llibertats públiques
emparats per la nostra Constitució.
Acordar el desenrotllament de les mesures legals necessàries perquè, en
l'exercici de les funcions de l'Alta Inspecció, els funcionaris de l'Estat
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5.

gaudisquen efectivament de la consideració d'autoritat pública a tots els
efectes, podent demanar en les seues actuacions, la col·laboració necessària de
les autoritats de l'Estat i de les comunitats autònomes, per al compliment de les
funcions que els estan encomanades.
Desenrotllar el marc normatiu, per a continuar potenciant els mitjans a
disposició de la Fiscalia, així com implementar vies específiques de
comunicació amb l'Alta Inspecció Educativa de l'Estat, per a perseguir amb
diligència els delictes d'odi la víctima dels quals són els menors de centres
educatius.

Segon.-EI ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a articular un grup de
treball d'inspectors i inspectores d'educació, on formen part inspectors de les tres
províncies perquè vetlen perquè no es vulnere l'Estatut d'Autonomia en els centres
educatius de la Comunitat Valenciana.”
El grup Compromís de Rafelbunyol es va oposar a la seua aprovació per entendre que la
mesura suposava “retallar l'autonomia de les valencianes i els valencians; una altra és la
recentralització del govern valencià i l'última és menysprear els professors i professores i
suposant que alguns adoctrinen els seus alumnes.”

El grup Socialista es va oposar considerant que la moció, no respecta les competències ni
de l'Estat ni de les comunitats autònomes, indicant que “no volem una policia política dins
del sistema educatiu."
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