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RESUM DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2.018

1.- Per unanimitat s'aprovà l'acta de la sessió de data 27 de Novembre de 2017.
2.- Per unanimitat s’aprovà la Proposició institucional sobre “Acord per a la millora de l'ocupació
pública”, que expressava:
“PRIMER. Adoptar, amb la major celeritat possible, totes les mesures necessàries per a impulsar,
dins del marc de les competències atribuïdes a l'Administració Local, la negociació de l'Oferta
d'Ocupació Pública de l'any 2018 i dels pròxims anys.
SEGON. Analitzar i, si és el cas, adoptar les mesures necessàries per fer efectiva l'oferta
d'ocupació pública extraordinària que contemple les places ocupades de manera temporal per
personal interí o indefinit no fix durant estos últims anys.
TERCER. Notificar l'adopció de la present Moció a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.”
3.- Per unanimitat va ser aprovada la Proposició institucional sobre “Suport al dret civil valencià
després de les sentències del Tribunal Constitucional”, que expressava:
Primer. Manifestar el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de Dret
Civil Valencià, tal com està previst en l'Estatut d'Autonomia Valencià.
Segon. Sol·licitar a les Corts Valencianes que prenguen la iniciativa de la reforma de la
Constitució perquè la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut d'Autonomia
Valencià, aprovat tant per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinga randa dins de la
Constitució.
Tercer. Comunicar esta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i en tots els grups
parlamentaris del Congrés i del Senat, al president de la Generalitat Valenciana i al president del
Govern Espanyol, i a l'Associació de Juristes Valencians.
Quart. El present acord es comunicarà a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”

4.- Per huit vots en contra, del els Grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol, i cinc vots
a favor, dels Grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, va ser rebutjada la
proposició presentada pel Grup del Partit Popular sobre suport i defensa de la presó permanent
revisable, en la se sol·licitava:
“PRIMER.- El seu suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a
l'ordenament jurídic espanyol per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es
modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
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SEGON.- Instar als diferents Grups Parlamentaris amb representació en el Congrés dels
Diputats a què reconsideren la seua postura sobre la derogació de la presó permanent
revisable.
TERCER.- Traslladar d'estos acords al Ministre de Justícia, als Grups Polítics del
Congrés, Senat i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la FEMP.”
El grup de Compromís es va oposar a l'aprovació per entendre que és una proposició oportunista,
que no ajuda a la reinserció social del delinqüent com preveu la Constitució, ni té caràcter
dissuasori, com ho demostra l'exemple d'EE.UU.
El grup Socialista també es va oposar entenent que s'oposa a la Constitució i el que tracta relatius
als drets humans, indicant que el nostre model defén la reeducació i la resocialització, la
humanització de les penes i la dignitat de les persones, i que en la comparativa amb altres països del
nostre entorn l'índex de delinqüència és menor a Espanya. Pensen que la preocupació ara com ara
són altres temes com la desocupació, la corrupció i el model educatiu, i que açò s'utilitza de manera
mediàtica i oportunista.

5.- Per deu vots a favor, dels grups del PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i Independents de
Rafelbunyol, i tres abstencions del grup del partit Popular va ser aprovada la proposició de grup de
Compromís per Rafelbunyol – a proposta de Comissions Obreres- sobre negociació d'un nou
finançament de les administracions locals, que expressava:
“El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, insta el Govern de l'Estat i al Parlament, que els
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 contemplen:
1. Un correcte finançament de l'Administració local, que garantisca l'accés universal
a uns servicis de qualitat i igualtat d'oportunitats. Per al que és necessària una
reforma fiscal progressiva.
2. Reforçar els Servicis Públics, com l'ensenyança, servicis socials i dependència,
subministrament d'aigua, servicis d'atenció, I + D + I, entre altres, que ens
permeten una millora en la qualitat de vida, la cohesió social , dinamitzar
l'economia local i generar ocupació.
3. Un augment en les inversions públiques amb l'objectiu d'avançar en les
infraestructures que a més generen treball i garantint la cohesió social i territorial
4. Modificar les limitacions en les prioritats de gasto i inversions dels pressupostos
respectant l'autonomia de cada administració.
5. Eliminar les limitacions a la creació de llocs de treball en les administracions
locals. Eliminant la taxa de reposició i permetent noves ofertes de treball públic
així com un pla d'ofertes extraordinàries de treball en un temps determinat per a
recuperar el nivell d'ocupació perdut des de 2012.
6. Desenrotllar l'Estatut de l'empleat públic i permetre una negociació col·lectiva real
en cada administració amb els seus empleats. Disposant de la dotació
pressupostària per a tornar les quantitats salarials sostretes als empleats públics
així com altres Condicions laborals.
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7. Clàusules socials obligatòries en la contractació pública que garantixen l'eficiència
i transparència del servici, així com el treball, les condicions laborals i la
subrogació de les persones treballadores.
Per totes estes raons, l'Ajuntament de Rafelbunyol mostra el seu rebuig al projecte de Llei
General de Pressupostos de 2018 per atemptar contra la seua autonomia municipal i eleva el
Govern central la proposta d'exigir una negociació amb els agents socials i la FEMP en el que
assenyala anteriorment.
Traslladar d'este acord als governs central i autonòmic, als grups polítics del Congrés i les
Corts Valencianes i en la Junta de Govern de la FEMP.

El grup del Partit Popular es va abstindre per no estar d'acord amb el paràgraf que indica el
rebuig al projecte de Llei General de Pressupostos de 2.018 per atemptar contra la seua autonomia
municipal.

6.- Per deu vots a favor, dels grups del PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunol i Independents de
Rafelbunyol, i tres abstencions del grup del partit Popular va ser aprovada la proposició de grup
d'Independents de Rafelbunyol instant el govern central a què duga a terme el desplegament
reglamentari de la Llei d'Hisendes Locals relatiu a la possibilitat de gravar amb el recàrrec del 50%
de l'IBI a les vivendes desocupades en mans de les entitats financeres i promotores, en el que s
sol·licitava:
1.

2.

Instar el Govern a què es duga a terme el desplegament reglamentari sobre el
concepte de la vivenda desocupada amb caràcter permanent, i s reglamente la
possibilitat d'aplicació del recàrrec de l'IBI del 50% per este concepte, exclusivament
a les vivendes en mans d'entitats financeres i promotores.
Traslladar d'esta proposta a la Diputació de València i la Generalitat.

El grup del partit Popular es va abstindre per no tindre clar que puga establir-se diferències en el
gravamen de l'impost per raó de qui és propietari de l'immoble.

7.- Per unanimitat es va acordar aprovar la Proposició del Grup d'Independents de Rafelbunyol
sobre sol·licitud de subvencions dirigides al desenrotllament d'itineraris integrats per a la inserció
sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, en la que se sol·licitava:
“1.- Consulta amb les treballadores socials i tècnics per a valorar si els terminis de
presentació d'estes ajudes, permet la presentació per part de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, d'un projecte per a l'exercici de 2.018 de les subvencions dirigides al
desenrotllament d'itineraris integrats per a la inserció soci laboral de persones en
situació o risc d'exclusió social.
2.- De no ser possible preparació d'un projecte de sol·licitud per al pròxim exercici.”
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8.- Per huit vots en contra, dels Grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol, i cinc vots
favor, dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol, va ser rebutjada la proposició
del grup del Partit Popular sobre la Llei de l'Horta, que sol·licitava:
“1.- L'ajuntament de Rafelbunyol sol·licita la retirada d'esta Llei de Protecció de l'Horta a
la Generalitat i que es redacte una nova que:
a) Garantisca la viabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes per mitjà de
mesures de suport clares, específiques i concretes.
b) Establir un Pla de Desenrotllament Agrari abans de l'aprovació de la Llei,
consensuat amb els representants dels agricultors.
c) Destinar a este Pla de Desenrotllament Agrari una dotació pressupostària anual
suficient que, segons els càlculs d'AVA-A5AJA, hauria de situar-se entorn dels 37
milions d'euros a l'any.
d) Incrementar el pressupost en els següents capítols que contempla el Pla d'Acció
Territorial d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València (PATODHV):
formació, observatori de preus, racionalitzar fitosanitaris i fertilitzants, recuperar
varietats autòctones i locals, crear una marca de qualitat i promocionar-la, canals
de comercialització, diversificar rendes agràries, banc de terres, pagament per
servicis ambientals i incentius fiscals.
e) Afegir els següents capítols amb un pressupost suficient: conservació i manteniment
de camins rurals, control de la fauna silvestre, Investigació, desenrotllament i
innovació, afavorir el relleu generacional, millora de les estructures agràries,
funcionament De l'Ens Gestor, manteniment del patrimoni hidràulic, etnològic,
vegetal, etc. i adaptació d'instal·lacions.
f) Utilitzar preferentment els incentius fiscals per a revertir la situació en els sòls
agraris infrautilitzats i en cap concepte emprar la via repressora, com és el cas de
l'expropiació.
g) No limitar l'elecció del cultiu en cada parcel·la agrícola. No privilegiar un tipus de
cultiu front d'un altre (hortícola sobre arbori). Els agricultors han de tindre
llibertat a l'hora de triar el cultiu que consideren més apropiat per a aconseguir
una explotació competitiva.
h) No limitar l'elecció del sistema de regadiu en cada parcel·la agrícola.
i) Facilitar la reestructuració parcel·lària per a millorar la competitivitat de les
explotacions agràries. En eixe cas, permetre reduir el minifundisme en favor
d'explotacions de majors dimensions.
j) Facilitar els tràmits administratius per a dur a terme qualsevol infraestructura
necessària per a l'activitat agrària, evitant l'excessiva burocràcia.
k) l'Ens Gestor, que és l'òrgan encarregat de gestionar tots els usos i activitats que es
van a poder realitzar en l'Horta de València, ha d'atorgar un pes específic i
significatiu en la seua composició als representants dels agricultors.
l) Incloure com a beneficiaris de les mesures contemplades a tots els agricultors i no
únicament als agricultors professionals.
2.- Traslladar de la present moció als grups de les Corts, Generalitat Valenciana, AVAA5AJA, al Consell Local Agrari i als agricultors del municipi.”
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El grup de Compromís es va oposar a la Moció per considerar que la Llei el que pretén és la
protecció del sòl agrari davant dels atacs a l'horta durant el període de gestió del Partit Popular,
resultant-li paradoxal que es presente per este partit quan estos han sigut els depredadors de l'horta. .
Igualment considera que els agricultors han sigut escoltats i que hi ha altres organitzacions agràries
diferents d'AVA
El grup del PSOE també es va oposar per considerar que La llei de l'Horta està impulsada pel
govern del Botànic per a preservar la poca horta que queda.

9.- Per cinc vots en contra, del Grups del PSPV-PSOE, tres abstencions del grup Compromís per
Rafelbunyol, i cinc vots favor, dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol, i previ
exercici del vot de qualitat per part de l'Alcaldia, va ser rebutjada la proposició del grup
d'Independents de Rafelbunyol sobre “Local Associació Ames de Casa de Rafelbunyol”, en la que
se sol·licitava:
“1-Que es realitze un informe tècnic de la situació de l'edifici "Casa del Metge" on es detalle les
obres de rehabilitació necessàries i cost, per a l'execució d'un projecte que permeta utilitzar este
edifici com a centre per a impartir classes ,i lloc de reunió de les Ames de Casa i resta
d'associacions que ho precisen.
2-Que en els pressupostos del 2018 i futurs es vagen introduint partides que permeten de forma
progressiva l'execució de les obres de rehabilitació d'este edifici
3-Que l'equip de govern, informe dels plans de reubicació dels locals municipals
4-Traslladar està proposada i el seu resultat l'Associació d'Ames de Casa de Rafelbunyol. “
El grup Compromís de Rafelbunyol es va abstindre al considerar que l'estudi s’ha de realitzar
però no determinar ja la destinació, perquè s’hauria d'estar als resultats del dit estudi.
El Grup del PSPV-PSOE va votar en contra per estar en desacord amb l'exposició de motius,
perquè el trasllat del centre Social no s'ha fet de manera arbitrària, manifestant la seua conformitat a
fer l'estudi però no comprometent-se a la consignació de l'execució de les obres en el pressupost per
existir altres prioritats.

10. Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel grup d'Independents de Rafelbunyol
sobre “sol·licitud de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions
esportives en municipis de la Comunitat Valenciana”, davant de la convocatòria per part de la
Diputació Provincial de València d'estes ajudes.
El Sr. Alcalde va manifestar que l'equip de govern ja estava treballant en això.
La resta de Grups va recolzar igualment la Moció, si bé entenent que és una responsabilitat de
l'equip de govern sol·licitar la subvenció.
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11. Per huit vots en contra, dels Grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol, i cinc vots
favor, dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol, va ser rebutjada la proposició
del grup del partit Popular sobre derogació de l'article 12 de la Llei 21/2017 de mesures fiscals, de
gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana, que modifica la Llei
14/2010 d'espectacles, activitats recreatives i establiment públics, sobre regulació dels festejos
tradicions “Bous al Carrer”, en què se sol·licitava:
1.

2.
3.

La derogació de l'article 12 del Títol II, Capítol I, secció tercera (servici mèdic en
festejos taurins tradicionals) de la Llei 21/017, de 28 de desembre, de mesures fiscals
de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
Que durant la vigència d'esta mesura, s'articule des de la Generalitat algun pla per a
sufragar el sobrecost de la mateixa.
Es trasllade de la votació als grups polítics dels Corts Valencianes, de la Diputació
de València, a la Federació de penyes taurines de bous al carrer de la CV, a
l'Associació en defensa dels tradicions dels bous al carrer de la CV i a les penyes i/o
associacions taurines de la localitat

Els Grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol es van oposar per entendre que
amb la Moció es pretén realitzar un ús partidista del problema, quan el compromís ha sigut que en
estes mesures hi haja el suficient consens, existint una moratòria de dos anys per a aconseguir
acords.

12. Per unanimitat va ser aprovada la proposició presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol
sobre establiment de convenis de col·laboració amb les associacions municipals, en les que se
sol·licitava:
1.
Que l'Ajuntament de Rafelbunyol signe els pertinents convenis de col·laboració amb
les distintes associacions de Rafelbunyol, com a mínim amb aquelles que reben
subvencions del Pressupost Municipal.
2.

Els convenis de col·laboració que han d'establir les línies de cooperació entre
l'Ajuntament de Rafelbunyol i les distintes associacions, hauran de definir com a
mínim:
a. L'objecte del conveni de col·laboració i els beneficiaris de la subvenció.
b. Termes de col·laboració.
c. La dotació econòmica, el pagament i justificació de la subvenció.
d. Les obligacions de les parts.
e. La duració, la interpretació i si és el cas la resolució del conveni.
f. ….

3.

Informar al món associatiu de la presentació d'esta moció i del resultat de la seua
votació.
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