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 28 DE NOVEMBRE DE 2.016

1.- Van ser aprovades per unanimitat les actes de les sessions plenàries de 26 de Setembre i 27
d'octubre de 2.016

2.- Per majoria absoluta d'onze vots a favor, de l@s Regidors/as dels grups Socialista, Compromís
per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions de l@s Regidors/as del Grup del
Partit Popular, van ser aprovats els següents preus públics per al complex esportiu Paco Camarasa:
TARIFES PISCINA
PREUS TRIMESTRALS: 1 DIA A LA SETMANA
ACTIVITAT
Xiquets/xiquetes 6-24 mesos
Xiquets/xiquetes 24-36 mesos
Preescolars 3-5 anys
Escolar 6-12 anys
Esportjove 13-18
Terapèutica
Matronación
Aquagym
Adults

PREU PROPOSAT
63,00 €
63,00 €
40,00 €
37,00 €
39,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

PREUS TRIMESTRALS: 2 DIES A LA SETMANA
ACTIVITAT
Xiquets/xiquetes 6-24 mesos
Xiquets/xiquetes 24-36
Preescolars 3-5 anys
Escolar 6-12 anys
Esportjove 13-18
Escola de natació
Terapèutica
Matronación
Aquagym
Adults

PREU PROPOSAT
125,00 €
125,00 €
76,00 €
68,00 €
57,00 €
66,00 €
68,00 €
68,00 €
68,00 €
68,00 €
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PREUS TRIMESTRALS: 3 DIES A LA SETMANA
ACTIVITAT
Terapèutica
Matronación
Aquagym
Adults
Gent major

PREU PROPOSAT
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
22,00 €

ACCESSOS LLIURES: TARIFES
TIPUS DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes
Trimestral

PREU PROPOSAT
2,60 €
20,00 €
35,00 €
24,00 €
68,00 €

ACCESSOS LLIURES: TARIFES REDUÏDES ( persones amb discapacitat, pensionistes, families
nombroses o monoparentals, parats ).
tipus DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes

PREU PROPOSAT
1,60 €
15,00 €
28,50 €
22,00 €

ACCESSOS LLIURES: TARIFES JUBILATS.
TIPUS DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes

PREU PROPOSAT
1,10 €
8,00 €
14,00 €
17,00 €

TARIFES LLOGUER DE PISTES

PÀDEL
ESQUAIX

1 hora sense llum
6,50 €
1 hora sense llum

FUTBOL-7 32,00 €

1 hora amb llum
9,00 €
8,50 €
1 hora amb llum
38,00 €

1.5 hora sense llum
7,00 €

1.5 hora amb llum
10,00 €

Bono sense llum 5 Bono amb llum 5
partits
partits
160,00 €
190,00 €
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El grup Popular va manifestar la seua abstenció per considerar que deu realitzar-se un estudi previ
sobre la viabilitat econòmica de la piscina, para sobre la base del mateix aplicar noves tarifes.

3. Per unanimitat es va acordar la determinació dels següents preus públics de l'Escola de Nadal:
Escola de nadal
Matrícula completa

Preu
45

I amb els següents descomptes i gratuïtats :
 2 o més germans/germanes amb matrícula completa: 10% sobre el preu total.
 Carnet de família nombrosa: 30% sobre el preu total.
 Carnet de família nombrosa de categoria especial: 40% sobre el preu total
 Títol de família monoparental: 30% sobre el preu total.
 Famílies amb risc d'exclusió social a proposta del Departament de Servicis Socials: cost 0

4. Per unanimitat es va acordar aprovar la consideració de la mercantil REMARASA com a mitjà
propi de l'Ajuntament de Rafelbunyol, als efectes de la prestació dels servicis públics previstos en el
seu objecte social.

5. Per unanimitat es va acordar aprovar la modificació d'estatuts de Remarasa pel que fa a la
redacció de l'article 1, als efectes de reflectir el caràcter de mig propi i servici tècnic de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.

6. Per deu vots a favor, de l@s Regidors/as dels grups Socialista, del partit Popular i de Compromís
per Rafelbunyol, i tres abstencions, de l@s Regidors/as del grup Compromís per Rafelbunyol, es va
acordar aprovar la Moció presentada pel Grup del Partit Popular sobre suport a la Guàrdia Civil, en
la que es proposava l'adopció dels acords següents:

“1.- Manifestar el nostre més absolut rebuig i condemna per la brutal agressió patida per
dos membres de la Guàrdia Civil i la seua parelles.
2.- Mostrar el nostre suport i solidaritat a la Guàrdia Civil davant d'estos injustificats
casos de violència
3.- Remetre esta moció a la Direcció General de la Guàrdia Civil.”

7. Per majoria absoluta de set vots en contra, de l@s Regidors/as dels grups Socialista i
Independents de Rafelbunyol, i sis vots a favor, de l@s Regidors/as dels grups del Partit Popular i
de Compromís per Rafelbunyol, va ser rebutjada la moció presentada pel grup Compromís per
Rafelbunyol sobre aprovació d'un Pla d'Ocupació Municipal, en el que se sol·licitava:
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1. Que s'aprove la creació d'un Pla d'Ocupació Municipal destinant a donar suport a les
brigades d'obres i neteja, dotat amb 60.000-80.000 €.
2. Que es generen les pertinents borses de treball, que seran transparents, rotatives i
accessibles per a la ciutadania de Rafelbunyol.
3. Que s'incloga en el pressupost per a 2.017.
El grup Independents de Rafelbunyol va argumentar que la proposta era precipitada perquè
no es tenia el tancament dels comptes anuals per a valorar la proposta en el conjunt d'execució del
pressupost municipal. Igualment consideraven que existien altres formes per a dur a terme la lluita
contra la desocupació, apostant per la formació.
El Grup del Partit Popular va manifestar el seu suport a la Moció, i que un dels motius pels
quals van votar en contra els pressupostos municipals va ser la desaparició d'esta partida.
El grup Socialista va argumentar el vot en contra per tindre un enfocament en la política
d'ocupació diferent, apostant per polítiques de formació remunerada per a lluitar contra la
desocupació.
El grup Compromís per Rafelbunyol va sostindre que les mesures previstes van tindre en el
seu moment bons resultats, i que les polítiques de formació no estan renyides amb les propostes
plantejades en la Moció.

8. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Independents de Rafelbunyol sobre
inclusió de clàusules socials i mediambientals en els Plecs de Condicions, que plantejava:

1. Adquirir el compromís d'incloure en la mesura que es puga, i dins de les circumstàncies
específiques de cada licitació, la guia pràctica de responsabilitat social i mediambiental
publicada per la Conselleria de Transparència, responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, per als nous plecs de contractació d'este Ajuntament.
2. Informar totes les empreses que actualment tenen contractes vigents amb este Ajuntament
perquè puguen adaptar-se a estes noves clàusules
3. Publicació de l'aplicació d'estes noves clàusules en la Web de l'Ajuntament, i Mitjans de
comunicació que es consideren oportuns, com a informació a les empreses que oferixen
servicis a l'administració pública.

9. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Independents de Rafelbunyol sobre
foment del Comerç en la nostra localitat, que plantejava:
1. Creació d'una campanya per a promoure les compres nadalenques en el municipi, amb
cartells repartits per tots els comerços, amb eslògans tipus “compra en la teua localitat”
“invertix en el teu poble”, etc…
2. Durant el 2.017 realitzar, en col·laboració amb l'Associació de comerciants i Empresari de
rafelbunyol (ACE) diferents campanyes de publicitat del nostre comerç local.
3. Fomentar a través d'ajudes i mitjans de l'Ajuntament la realització de les fires.”
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10. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup del Partit Popular sobre estudi de
manteniment i millora del Polígon Industrial de Rafelbunyol, en el que es proposava l'adopció dels
acords següents:

1. Se sol·licita un estudi als tècnics municipals del Polígon de Rafelbunyol on es
reflectisquen les necessitats tant en senyalització vial, asfalt, mobiliari urbà,
voreres, contenidors…..
2. Posar en marxa les actuacions i excepcions que detecte este estudi de manera
progressiva i en la mesura que els pressupostos ho permeten.

11. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup del Partit Popular en defensa del
sector citrícola valencià, en la que se sol·licitava l'adopció dels acords següents:

“Primera.- L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell per a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern d'Espanya perquè duga a terme les accions oportunes davant del Consell
de la Unió Europea, amb l'objectiu de defendre al sector citrícola valencià, duent a terme les
accions següents:
1. Sol·licitar la revisió dels Tractats de la Unió amb África meridional per a tornar a la
situació actualment encara vigent.
2. Reclamar, per al cas que entre en vigor el nou tractat, una compensació per la pèrdua
econòmica que tals acords ocasionen, establint clàusules de salvaguarda que preserven els
interessos citrícoles espanyols, establint contingents a la importació de cítrics sud-africans
en aquells moments estratègics la presència dels quals en els mercats europeus resulta més
perniciosa per a la citricultura espanyola i establint una línia de finançament específic per
a la reconversió de plantacions de taronja navelina i de varietats de mandarina de primera
campanya.
3. Incrementar la vigilància fitosanitària en els ports d'entrada a la Unió Europea dels cítrics
procedents de països no membres.
Segona.- Traslladar del present acord a tots els grups parlamentaris amb representació en
Els Corts Valencianes i al Govern d'Espanya.”

12. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol en
defensa del sector citrícola valencià, en el que se sol·licitava l'adopció dels acords següents:

1. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern de l'Estat perquè realitze les accions oportunes davant de la Unió Europea per
a compensar econòmicament per mitjà d'ajudes als llauradors citrícoles valencians.
2. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a demanar al Govern de l'Estat que presente
les propostes oportunes davant de la Unió Europea per a intensificar i reordenar les
polítiques destinades a la busca i obertura de nous mercats, així com a la conservació dels
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mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l'entrada sense aranzels de les taronges
del sud d'África.
3. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern per tal d'iniciar els tràmits necessaris perquè esta mesura no es faça efectiva en
l'acord comercial amb el sud d'África i les taronges del sud d'África paguen aranzels a
partir del 15 de setembre i que no entre així en competència deslleial amb la taronja
valenciana.
4. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern de l'Estat perquè busque aliances amb els altres països i aconseguir que els
països voten en contra d'este canvi en el tractat sud-africà.
5. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern de l'Estat perquè la Unió Europea garantisca que les taronges complisquen
amb la normativa fitosanitària europea i previnga la possible plaga black-espot”.

13. Per unanimitat va ser aprovada la proposta plantejada per l'Associació Valenciana d'Agricultors
sobre defensa del sector agropecuari valencià, en la que sol·licitava l'adopció dels acords següents:
“….que traslladen a les peticions contingudes en la mateixa als Ministeris
d'Economia, Hisenda i Agricultura, així com a la Conselleria d'Agricultura en aquells assumptes
que són de la seua competència directa:

1. Aplicació del mòdul zero en la declaració de l'IRPF corresponent a 2016 a tots aquells
agricultors i ramaders que s'han vist afectats bé pels elevats sobrecostos que han hagut de
suportar en regs addicionals, bé per les circumstàncies negatives derivades del clima
durant 2016.
2. Exempció de l'impost de Béns Immobles (IBI) Rústic per a tots aquells agricultors i
ramaders que hagen sigut víctimes de les circumstàncies apuntades.
3. Reclamar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural la posada en marxa
de crèdits bonificats per a tots els agricultors i ramaders que s'hagen vist afectats per esta
conjuntura adversa.
4. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural ajudes específiques
per hectàrea per a les parcel·les afectades per esta conjuntura adversa, així com la posada
en marxa d'un pla per a la modernització del regadiu que contribuïsca a pal·liar el dèficit
hídric estructural que patix la Comunitat Valenciana. “

14. Per majoria absoluta de huit vots a favor, de l@s Regidors/as dels grups Socialista i Compromís
per Rafelbunyol, i cinc vots en contra, de l@s Regidors/as dels grups del Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol, es va acordar adherir-se a l'Associació de Municipis vinculats a la
Immediata i l'aprovació dels Estatuts de la dita Associació.
D'acordamb la proposta plantejada per la Regidora de Cultura l'Associació té com a finalitats les
següents :
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1. Promoure accions, mesures i programes d'actuació que perseguisquen l'estudi, protecció i
rehabilitació de la línia Puig Carasols.
2.- La integració i coordinació de les iniciatives polítiques i ciutadanes que adopten els
municipis associats en relació a la Immediata.
3.- La coordinació intermunicipal de les activitats ecoturístiques, culturals, socials i educatives
del patrimoni arqueològic i la recuperació de la memòria històrica de la Immediata.
4.- Col·laborar i cooperar amb les institucions competents en la matèria en les estratègies per
fomentar l'estudi, protecció i rehabilitació d'este patrimoni bèl·lic. Tot això conforme amb les
competències i atribucions d'estos organismes i atenent als legítims drets i interessos dels
titulars privats dels terrenys, els recursos paisatgístic (naturals i culturals) i les activitats
econòmiques.”
Es va explicar per part de la Regidora que la Immediata va ser una línia de defensa de València que
es va construir durant la guerra civil i que passa pel nostre municipi, i que amb l'adhesió a esta
associació es té l'oportunitat de protegir el paratge natural dels Germanells i que és una oportunitat
de posar en valor el patrimoni i la història.
El grup Independents de Rafelbunyol va manifestar que preferixen esperar a saber els que
integren l'Associació, el seu finançament, els experts que li van a assessorar, afegint que no és vàlid
només conservar el que agrada i rebutjar el que no agrada.
El grup del partit popular va argumentar que no tenen informació sobre les repercussions
econòmiques que pot suposar esta integració, ni tampoc les persones que li van a assessorar.
Entenen que per a protegir el paratge on es troben les trinxeres no cal entrar en l'Associació.
El grup Compromís de Rafelbunyol va recolzar la proposta pel que suposa la protecció
arquitectònica i paisatgística, defenent el treball mancomunat dels pobles afectats.

15. Per unanimitat va ser aprovada l'adhesió a l'Aliança de Ciutats per al desenrotllament sostenible
Segons la proposta de l'Alcaldia:

“…L'Aliança de Ciutats pel Desenrotllament Sostenible, respon a la voluntat del Consell
de la Generalitat de difondre i traslladar a nivell local la importància de comprometre's amb els
Objectius de Desenrotllament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.
L'Aliança de les Ciutats de la Comunitat Valenciana es compromet a abordar el
desafiament de fer realitat la meta d'aconseguir condicions favorables per a la consecució de
l'Agenda 2030 de Desenrotllament Sostenible.
L'Aliança de les Ciutats de la Comunitat Valenciana potenciarà el paper d'una ciutadania
global, que articule una visió local-global del món, a partir del coneixement de la realitat dels
països empobrits i els factors que agreugen la desigualtat, la injustícia social i la inequidad de
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gènere, que contribuïsca a formar ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, participatius i
solidaris, a favor d'un desenrotllament humà sostenible, equitativa i incloent.”

16. Per unanimitat va ser aprovada la Moció institucional contra la violència de gènere per la qual
es va acordar el següent:

“1.- Este Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere, 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.
2.- 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.
3.- És per això que es compromet a dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos
municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,
a.- Conéixer la realitat local respecte dels maltractaments, per a detectar on cal actuar i on
cal previndre.
b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores
municipals perquè siguen sensibles i tinguen estratègies per a treballar les polítiques de
gènere i contra la violència.
c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que
patixen violència de gènere.
d.- Desenrotllar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels
àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones,
sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i tindre-ho com a criteri
transversal en qualsevol activitat municipal.
4.- 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.
5.- En tant que entitat subvencionadora, este Ajuntament es compromet a no subvencionar actes
en què l'entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de forma
sexista.
6.- Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere
en l'adolescència, amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat
afectiu-sexual, i que ha de constar d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar
i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos
municipals.
7.- Així mateix volem fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat
nostra preocupació per l'abandó d'actuacions públiques per a protegir a les víctimes de la
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violència de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema d'Estat, d'entre els
problemes més greus i urgents a resoldre. Que assignen els recursos pressupostaris convenients
perquè la lluita siga efectiva i que estos no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la
situació de crisi que patix la nostra societat la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan més
necessaris encara.
8.- Exigir als Governs que apliquen i desenrotllen la Llei Integral de Mesures de Protecció
Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la violència sobre la Dona
(DGV 7/2012), que siguen dotades convenientment, així com avaluades, que es publiquen dades,
les actuacions i les conclusions.
9.- Demanar al Govern de l'Estat que desenrotlle i implemente el Conveni d'Istanbul i el
compliment de les recomanacions de la CEDAW. Que es reformen les lleis per a estiguen
reflectides totes les formes de violència contra les dones.
10.- Que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per accedir a les
mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faça
efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència
masclista, opció sexual i d'identitat de gènere.
11.- Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la
violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l'Estat de buidar d'atribucions els
ajuntaments, a més d'exigir el finançament necessari.
12. Este Ajuntament s'adherix a la Declaració de 2017 com a 'Any contra la Violència de
Gènere', impulsada per la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona -CSW61pertanyent a ONWOMEN, i amb això el compromís de desenrotllar una política municipal
activa, integral, participativa i coordinada en favor de la igualtat i contra la violència cap a les
dones, posant especial atenció en la violència que patixen les dones jóvens i adolescents, a més
d'augmentar les partides destinades a igualtat i a lluitar contra la violència de gènere.
13.- Comunicar l'acord plenari al Govern Central, al Consell de la Comunitat Valenciana, a la
Diputació Provincial i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies”.

17. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol sobre
elaboració d'un programa d'oci alternatiu, en la que es proposava l'adopció dels acords següents:
1.- Com que en els pressupostos del 2.017 es contempla la contractació d'un/a TASOC,
s'elaborarà un esborrany de programa d'oci alternatiu, partir de la incorporació d'este/a tècnic/a
prenent com a punt de partida esta moció i que siga entregat a la resta de grup municipals.
2.- Una vegada entregat es convoque la comissió d'activitats ciutadanes per a debatre,
posar en comuns dubtes i fer propostes per millorar-ho.”
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18. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Indepoendientes de Rafelbunyol
en la que es proposava:
“1-Creació d'una Gal·la de l’esport anual, com a forma de reconeixement institucional a
esportistes, clubs, entitats, empreses i col·lectius que destaquen en el món de l'esport..
2-Remetre còpia d'esta moció i acords als diferents clubs o associacions esportives de la
localitat, on se'ls invite a una reunió per a tractar esta proposta i es puguen establir tant les
distintes categories i reconeixements a premiar com l'organització d'este esdeveniment.
3-A causa de la importància que representa l'esport i com a suport a esta proposta,
sol·licitem la col·laboració de tots els grups municipals, tant en la promoció per a posada en marxa
d'esta alternativa, com en l'entrega de premis als esportistes.”

19. Per unanimitat es va aprovar declarar les activitats que presta la mercantil REMARASA com
d'especial interés social o utilitat municipal, als efectes de l'aplicació de la Bonificació a aplicar en
el pròxim exercici en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

20. Per majoria absoluta de huit vots a favor, dels Consejales dels grups Socialista i Compromís per
Rafelbunyol, i cinc vots en contra, dels Regidors dels Grups Popular i Independents de Rafelbunyol,
va ser aprovada la Moció presentada per Compromís per Rafelbunyol sobre foment del
plurilingüisme, en la que es proposava:

1. Donar suport a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports per a posar les
bases necessàries per a avançar cap a un plurilingüisme real i efectiu amb base
pedagògica i rigor científic a través del proposta de Decret de Plurilingüisme, amb
l'objectiu de corregir la situació d'inferioritat del valencià i el desconeixement generalitzat
de l'anglés entre el nostre alumnat.
2. Emplaçar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports perquè vetle perquè
l'alumnat del sistema educatiu valencià finalitze els cicles educatius obligatoris amb un
coneixement real del valencià, castellà i anglés.
3. Demanar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports que pose a l'abast
dels i les docents les ferramentes necessàries per a avançar cap al plurilingüisme amb els
programs de formació docent i els recursos necessaris per a fer-ho efectiu”.
Els grups Independents de Rafelbunyol i del partit Popular van manifestar la seua postura
contrària a la Moció per entendre que la proposta de Decret no és igualadora entre les llengües
valencià i castellà, atés que es vincula l'obtenció d'un Nivell Avançat en llengua anglesa amb l'opció
d'estudi en línia en valencià, suposant per tant una discriminació del castellà.
El grup Socialista va recolzar la Moció, argumentant que formava part del pacte del botànic
subscrit pel seu partit.
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21. Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'orde del dia, va ser aprovada inicialment per unanimitat
la proposta d'Ordenança reguladora de la protecció al menor. D'acord amb la proposta de l'Alcaldia,
la dita ordenança respon a la normativa estatal (Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor) com a l'autonòmica (Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de
Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana).
A través de la mateixa s'establixen els principis de col·laboració entre els servicis municipals i
els servicis públics dependents d'altres administracions que desenrotllen el seu treball amb menors,
amb l'objectiu de previndre i actuar davant de possibles situacions de desprotecció, desemparament
i risc. Es proposa la creació de la Comissió Municipal del Menor i el desenrotllament de
l'especialització d'Agent Tutor en la Policia Local.
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