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
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2.016

1.- Van ser aprovades inicialment, per majoria absoluta de set vots a favor, dels Regidors dels grups
Socialista i Independents de Rafelbunyol, i sis vots en contra, dels regidors dels Grups Popular i de
Compromís per Rafelbunyol, la modificació de les següents ordenances fiscals:
-Modificació ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles:
*Se modifica l'article 2 relatiu al tipus de gravamen que queda fixat en el 0,693 %.
*S'incorpora l'article 3 relatiu a l'establiment de bonificacions fiscals per a famílies nombroses
empadronades en el municipi amb els següents percentatges

Valor cadastral dels immobles
bonificats

%Bonificació per a famílies
nombroses de categoria
general

%Bonificació
per
a
famílies
nombroses
categoria especial

Inferior a 30.000,00 €

40%

60%

Igual a 30.000,00 i inferior a
60.000,00 €

30%

40%

Igual a 60.000,00 i inferior/igual
a 100.000,00 €

20%

20%

-Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Activitats Econòmiques de
Rafelbunyol introduint-se les bonificacions següents:
*Bonificació del 95 per cent de la quota corresponent els subjectes passius que tributen per
quota municipal i que exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l'ocupació que justifiquen tal declaració.
*Bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als que inicien l'exercici, de
qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal, durant els tres anys d'activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenrotllament de la mateixa. El
percentatge de bonificació serà decreixent en cada un dels tres anys de la seua aplicació, segons
l'escala següent:
Primer any: ........................... 50%
Segon any: ............................ 25%
Tercer any: ............................ 10%
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*Bonificació per creació d'ocupació de fins al 50 per 100 de la quota corresponent, per als
subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat la mitjana de la seua
plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de
l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. Els percentatges de
bonificació, en funció de quin siga l'increment mitjà de la plantilla de treballadors amb contracte
indefinit, seran:
Increment igual o superior al 10%: ............. Bonificació 10%
Increment igual o superior al 20%: ............. Bonificació 20%
Increment igual o superior al 30%: ............. Bonificació 30%
Increment igual o superior al 40%: ............. Bonificació 40%
Increment igual o superior al 50%: ............. Bonificació 50%
El grup Compromís per Rafelbunyol va protestar per la manera formal en què es va convocar el Ple,
atés que es va realitzar la Comissió informativa amb caràcter previ al ple, entenent que l'assumpte
deuria haver-se plantejat amb temps suficient per al seu estudi. Al seu torn va criticar la inacció de
l'equip de govern quan no va modificar el tipus impositiu en l'exercici passat veient-se obligat ara a
incrementar-ho. Van criticar que s'argumentara el compliment de les mesures del Pla d'Ajust, atés
que el mateix s'estava complint, així com que no estigueren quantificats els efectes de la concessió
de les bonificacions.
El Grup del partit popular va votar en contra argumentant que el Pla d'Ajust s'estava complint i que
el que deu procurar-se és la reducció de gastos i no l'increment d'ingressos, i que si és el cas eixe
increment deuria realitzar-se per a compensar l'aplicació de bonificacions previ haver realitzat un
estudi sobre el seu impacte.
El Grups Socialista i d'Independents de Rafelbunyol es van manifestar a favor de les mesures, atés
que el tipus impositiu que es preveu aplicar és el derivat del Pla d'ajust, i justificant la decisió pel
manteniment del nivell de servicis públics en condicions adequades. Així mateix van justificar la
previsió de bonificacions fiscals com a conseqüències d'acords adoptats prèviament per
l'Ajuntament, entenent que la repercussió seria mínima.
2.- Per unanimitat va ser aprovat el Pla econòmic financer redactat als efectes de reflectir l'impacte
que pot tindre l'execució de les Inversions Financerament sostenibles subvencionades per la
Diputació Provincial de València i reflectides en el projecte de “Conveni singular de col·laboració
que subscriuen la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al
finançament d'infraestructures esportives.”
3.- Per unanimitat va ser aprovat acceptar de la delegació de contractació de les següents obres
incloses en el Pla Provincial d'Obres i Servicis de la Diputació Provincial per a l'any 2.016:
*Rehabilitación de la Biblioteca Municipal: 140.770,52 €
*Suministro i instal·lació d'elements per a la modernització del sistema de megafonia
municipal: 17.900 €.
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