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Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
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RESUM DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 2.017
1.- Per unanimitat va ser aprovada l'acta de les sessió de data 27 de març de 2017.
2.- Va ser aprovat inicialment, per deu vots a favor, dels/les Regidors/es dels Grups Socialista,
Partit Popular i Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions, dels/les regidors/es del Grup
Compromís per Rafelbunyol, l'expedient de modificació de crèdits 10/2017 pel qual es contempla
un suplement de crèdit finançat amb càrrec a ingressos superiors, relatius l'assignació del Fons de
Cooperació Municipal una vegada confirmades les quanties assignades, tant per part de la
Generalitat Valenciana com per la Diputació Provincial de València, ambdós per un import de
115.894 €, que dóna un total de 231.788 €, acordant-se igualment l'obertura d'un període
d'exposició al públic de 15 dies per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va abstindre, no perquè estiga en contra dels Fons a
vindre, sinó perquè en definitiva se'ls dóna la raó quan ho van plantejar en l'aprovació del
pressupost, en el sentit que estava confirmat que el Fons arribaria, i obviant-se de tal manera el
debat públic de la destinació dels fons.
3.- Va ser aprovada per unanimitat la justificació dels comptes de les subvencions atorgades als
grups polítics municipals en l'exercici de 2.016, amb les apreciacions següents:
-Respecte del Compte justificatiu del Grup del partit Popular:
*No considerar degudament justificada la destinació dels fons de la factura núm. 12,
relativa a l'adquisició de diversos ciris i de la factura núm.11, d'adquisició d'una impressora, en este
cas per tractar-se de l'adquisició d'un bé que pot constituir un actiu fix de caràcter patrimonial.
*Acceptar la justificació de la destinació de les factures núm.4 i 5, sobre adquisició de
material de papereria d'escàs import en un comerç local.
-Respecte del Compte justificatiu del Grup d'Independents de Rafelbunyol:
*No considerar degudament justificada la destinació dels fons de la factura núm. 1, relativa
a la compra d'un centre de defunció.
Respecte dels gastos de manteniment dels comptes bancaris, es considera que poden
entendre's gastos de funcionament ordinari dels grups, per la qual cosa s'autoritzen amb caràcter
general.
4.- Va ser aprovat inicialment, per huit vots a favor dels/les Regidors/es dels grups Socialista i
Compromís per Rafelbunyol i cinc abstencions dels/les Regidors/es dels Grups del Partit Popular i
d'Independents de Rafelbunyol, la modificació de l'annex inclòs en les Bases d'Execució del
Pressupost relatiu a les subvencions de caràcter nominatiu, amb la finalitat d'incloure una subvenció
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de 4.000 € a BESAFILMS S.C. per la producció del documental Goodbye Míster Marshall,
acordant-se igualment l'obertura d'un període d'exposició al públic de 15 dies per a la presentació
de reclamacions o suggeriments.
El grup del Partit Popular es va abstindre per considerar excessiu l'import de la subvenció, no per la
promoció que pot suposar per al poble el documental. El Grup d'Independents de Rafelbunyol es va
abstindre per no tindre un coneixement exacte del documental.
5.- Va ser acordada per unanimitat l'aprovació inicial de l'expedient de modificació d'ordenança
fiscal relativa a la taxa per ocupació del domini públic per llocs del mercat, en la que es determina
la fixació d'una tarifa de 0,65 € metre quadrat, i regularitzant-se el sistema de cobrament, acordantse igualment l'obertura d'un període d'exposició al públic de 30 dies per a la presentació de
reclamacions o suggeriments.
6. Va ser acordat per unanimitat l'aprovació d'expedient de regularització de drets reconeguts
pendents 1/2017 referit a drets pendents de cobrament que estan prescrits per la seua antiguitat, per
un import de 16.925 €, i a certs errors per duplicitats (7.781,55 €), així com a la baixa dels drets
reconeguts pendents de cobrament de l'empresa municipal ACMURSA, relatiu a les liquidacions de
l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per import total de 3.391,39 €.
7.- Va ser acordat per set vots a favor, dels/les regidors/es dels grups Socialista i d'Independents de
Rafelbunyol, i sis abstencions dels/les Regidors/as dels grups del Partit Popular i de Compromís per
Rafelbunyol, l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la venda no sedentària. Els Grups del
Partit Popular i de Compromís per Rafelbunyol, es van abstindre per entendre que necessitarien més
temps per a l'examen complet del text de l'Ordenança.
8.- Es va aprovar per unanimitat la Moció del grup del Partit Popular sobre realització d'informes
econòmics i de viabilitat del complex poliesportiu Paco Camarasa, en la que se sol·licitava:
1. “Que intervenció faça un informe si hi ha partides pressupostàries per a fer front al
complex poliesportiu Paco Camarasa i piscina coberta.
2. Tornem a demanar que s'estudie per tècnics qualificats i que realitzen un projecte per a la
viabilitat del complex. I segons el projecte de viabilitat, començar a treballar per a
aconseguir un major estalvi en gastos i que el complex tinga les mínimes pèrdues possibles
i donant el maig servici possible als usuaris
3. Dur a terme les propostes plantejades en la major brevetat que siga possible davant de les
necessitats de les dites instal·lacions amb la finalitat de poder solucionar els dits problemes
sense perjudicar en les activitats que els usuaris practiquen en les dites instal·lacions.”
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9.- Va ser aprovada per unanimitat la Moció del grup Compromís per Rafelbunyol sol·licitant del
Ministeri d'Hisenda i Administració pública la supressió, per innecessarietat, del Pla d'Ajust de
Rafelbunyol, en la que se sol·licitava:

1. “L'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita al Ministeri d'hisenda i Administració Pública la
2.

3.

4.
5.

supressió, per innecessari, del Pla d'Ajust de Rafelbunyol.
L'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita al Ministeri d'Hisenda i Administració Pública, la
possibilitat d'invertir els superàvits no financers que es generen. Perquè la presentació de
les últimes liquidacions pressupostàries garanteixen el pagament present i futur de tot el
deute de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Rafelbunyol s’adhereix a l'esmena que, a instància de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, han presentats els grups polítics als Pressupostos
Generals de l'Estat per a 2.017, sol·licitant que els ajuntaments puguen reinvertir el
superàvit de 2.016, fins a finals de 2.018.
L'Ajuntament de Rafelbunyol enviarà una carta al Ministeri d'Hisenda i Administració
Pública formulant-li, de manera raonada, les dos peticions anteriors.
L'Ajuntament de Rafelbunyol farà arribar el contingut de la present Moció als portaveus
dels distints grups polítics a les Corts Generals.”

10.- Va ser aprovada per deu vots a favor, dels/les Regidors/as dels Grups Socialista, Compromís
per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions, dels/les Regidors/as del Grup
Popular, la Moció del grup Compromís per Rafelbunyol sol·licitant la Modificació de la Llei
Orgànica 6/2002 de 27 de juny de partits polítics pel que fa als motius de prohibició d'un partit
polític, en la que sol·licitava:
Instar el Govern d'Espanya a iniciar una modificació de la llei orgànica 6/2002 de 27 de juny de
partits, perquè s'incloga en l'article 9.2, el qual fa referència als motius per a prohibir un partit
polític, un nou apartat amb el text següent:
d) haver sigut condemnat per finançament il·legal o delicte electoral.
I un nou apartat en l'article 9.3 amb el text següent:
j) Incloure als seus òrgans directius o en les seues llistes electorals persones condemnades per
delictes de corrupció o tràfic d'influències que no hagen complit encara la seua condemna, o
mantindre un gran nombre d'afiliats afectats per esta condició, excepte quan s'hagen adoptat
mesures disciplinàries contra estes persones que els hagen conduït a l'expulsió.
Deixant-los clar que esta és una moció oberta a les aportacions i suggeriments de tots els grups
municipals, els demanen el seu vot favorable.”
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El grup del Partit Popular va manifestar la seua conformitat respecte al punt referit a les persones
condemnades, però no tant respecte a l'extensió a tota una organització política.
11.- Va ser aprovada per onze vots a favor, dels/as Regidors/es dels Grups Socialista, del Partit
Popular i de Compromís per Rafelbunyol, i dos vots en contra, dels/les Regidors/es del grup
Independientes de Rafelbunyol , la Moció del Grup Compromís per Rafelbunyol sobre creació d'una
xarxa interna per a l'accés per part de Secretaria, Intervenció, Tag i regidors de l'Ajuntament de la
documentació relativa, entre altres, a les sessions dels Òrgans col·legiats de l'Ajuntament, en que se
sol·licitava:

1. “La creació d'una xarxa de què formen part la Secretària, la Intervenció, la TAG i cada un
dels regidors de l'ajuntament, amb la pertinent clau d'accés.
2. Crear un disc dur o carpeta compartida en el servidor de fitxers, en els que s'inclouen
altres carpetes amb: Plenaris, Juntes Locals de Govern, Juntes Generals de REMARASA,
Diputació, Informes…”
El grup Independents de Rafelbunyol va votar en contra, per entendre que deuria esperar-se a la
implantació de l'administració electrònica, perquè la posada en pràctica en estos moments pot
ocasionar problemes de seguretat, per la possible infecció per virus informàtics
12.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció del grup Compromís per Rafelbunyol sobre neteja
viària els dies de mercat, en la que se sol·licitava:





Que hi haja coordinació entre l'equip de neteja. L'hora de finalització del mercat i
l'arreplega de les parades perquè done temps a arreplegar tota el fem generada per la
celebració del mercat.
Que també hi haja una neteja en les voreres més precisa ja que no es pot accedir
damunt la màquina agranadora de carrers.”

13.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció del Grup Independents de Rafelbunyol sobre
elaboració d'un Informe per a l'establiment d'una taxa a les empreses elèctriques i de gas, en la que
se sol·licitava:

“1. Que per part dels Tècnics de l'ajuntament elaboren un informe en què es detallen si en
el nostre terme municipal, hi ha instal·lacions de línies elèctriques considerades d'alta tensió, o bé
canalitzacions de gas que ens permeta ser possibles beneficiaris de les taxes que han avalat des del
T.S.
2. Que de confirmar-se en aquest informe dels tècnics l'existència d'este tipus
d'instal·lacions en el nostre terme municipal, que es sol·licite a la diputació de valència les ajudes
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que han disposat a servici dels municipis, per a l'elaboració o modificació si ja existia, de les
ordenances fiscals i estudis tècnics precisos per a poder tramitar el cobrament d'estes taxa
d'ocupació del sòl a les elèctriques i gasistes.”
14.- Va ser rebutjada, per sis vots en contra, dels/les Regidors/as dels Grups Popular i de
Compromís per Rafelbunyol, dos abstencions dels/les Regidors/as del grup Independientes de
Rafelbunyol, i cinc vots a favor dels/les Regidors/as del Grup Socialista, la proposta d'aprovació de
la modificació dels preus públics de la piscina municipal descoberta, així com de l'ús del Frontó i
del Camp de Futbol.
Els Grups que van votar en contra van al·legar que no estava degudament fonamentada la
proposta, afegint que els preus estaven publicats abans d'haver-se aprovat.
El Sr. Alcalde va demanar disculpes per esta circumstància, però que la proposta respon a la
comparativa amb altres poblacions de l'entorn, assumint que l'expedient podria estar millor fet
15.- Per unanimitat va ser aprovat inicialment el Reglament de la Comissió d'Igualtat de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, que incorpora com a annex, al seu torn, el Reglament de
funcionament de la comissió d'igualtat del projecte global "pla d'igualtat de l'Horta Nord", aprovantse igualment el seu sotmetiment a exposició al públic pel termini de trenta dies

16.- Per unanimitat va ser aprovada la proposta d'adhesió a la Declaració de Sevilla: el compromís
de les ciutats per l'economia circular”, en el sentit següent:

“El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, vist l'acord unànime adoptat per la Junta de
Govern de la FEMP, el passat 24 de març de 2.017, en el que es recomana la difusió entre les
Entitats Locals espanyoles de la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per
l'Economia Circular”, que suposa el compromís de les Entitats Locals espanyoles amb la
declaració de París i amb les exigències derivades del paquet de mesures d'economia circular
provat pel Parlament Europeu, un canvi amb el model econòmic, adopta l'acord següent:
1º. Subscriure la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l'Economia
Circular”, i assumir els pronunciaments i compromisos que la mateixa suposa.
2º Traslladar certificació del present acord a la secretaria general de la FEMP.”
17. Per unanimitat va ser aprovada la Moció del grup Compromís per Rafelbunyol sobre obertura
nocturna del Parc la Senyera durant els mesos d'estiu, en la que se sol·licitava:
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1. Que el parc la Senyera March de la població s'òbriga amb horari nocturn al llarg dels mesos
d'estiu
2. Hauria d'estar obert fins a la 1:30 hores entre setmana i fins a les 2:30 els caps de setmana
El grup d'Independents de Rafelbunyol va votar a favor, però condicionat que es reflectira en
l'acta el compromís de mantindre el parc en condicions de neteja i seguretat.
18.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció institucional relativa a la situació actual del Consorci
Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord, en la que se sol·licita:









Ratificar la necessitat prioritària de mantindre els servicis prestats pel Consorci Comarcal
de Servicis Socials cap al col·lectiu de persones amb diversitat funcional en la nostra
comarca.
Instar a la Conselleria de Polítiques Inclusives a fer front al pagament de la subvenció al
Consorci Comarcal de Servicis Socials de’ l'Horta Nord.
Instar a la Conselleria de Polítiques Inclusives i a la Generalitat Valenciana, a estudiar i
garantir un sistema de pagament adequat a les necessitats del Consoci.
Mantindre el compromís d'este Ajuntament a prioritzar el pagament al consorci, atenent la
proposta del Consell General del Consorci.
Instar el Govern Central a un finançament i just per als valencians i valencianes. Mentres
estiguem en situació d'infrafinançament, demanar al Govern Central fer els pagaments del
FLA en els termes i quantitats establides.
Traslladar del present acord al Consorci comarcal de servicis socials de la l’Horta Nord i
a la Conselleria de Polítiques Inclusives, a la Generalitat Valenciana i als portaveus dels
grups parlamentaris de les Corts Valencians.

19.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció del Grup del Partit Popular sobre reforma del CEIP
Verjurat del Miracle de Rafelbunyol, en la que se sol·licitava:

1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licite a la Direcció Territorial d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport de València a petició consensuada entre tota la Corporació
Municipal un estudi de les deficiències, desperfectes i precarietats de tots els edificis del
centre així com l'elaboració d'un projecte per a realitzar una reforma parcial de
remodelació i adequació a les necessitats reals del CEIP Verjurat del Miracle.
2. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inste a la Direcció Territorial d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport de València que en els pressupostos per a 2018 i 2019 es destine una
partida per a executar el Projecte de remodelació del CEIP Verjurat del Miracle.
3. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol recórrega a la Diputació de València perquè sufrague
part del els gastos totals de la remodelació, ja que el manteniment i conservació dels
centres escolars són una competència compartida entre la Generalitat i els consistoris.”
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20.- Per unanimitat es va aprovar la Moció del Grup Compromís per Rafelbunyol sobre aprovació
de l'un Reglament Municipal de Normalització i Ús del Valencià en què se sol·licitava:

1. L'aprovació, abans d'un any, d'un Reglament Municipal de Normalització i Ús del
Valencià.
2. Encarregar la redacció d'esborrany del Reglament als tècnics municipals, perquè amb
posterioritat siga informat per la pertinent Comissió Informativa i votat pel Ple.
21.-Per unanimitat va ser aprovada la Moció del grup d'Independents de Rafelbunyol sobre
celebració del “Dia dels iaios”, en què se sol·licitava:
1.- Que tots els 26 de Julio, Dia dels iaios, des de l'Ajuntament de Rafelbunyol es faça un
homenatge a aquest gran col·lectiu en esta localitat.
2.- Que aquest Ajuntament en col·laboració amb l'Associació de Majors de Rafelbunyol,
prepare un programa d'activitats per a celebrar este dia amb ells, on tots majors i iaios,
puguen disfrutar durant tot este dia, des de tallers de manualitats, excursions, o inclús la
possibilitat de poder realitzar la projecció d'alguna pel·lícula, concert de música o inclús
algun espectacle preparat especialment per a ells.
3.- Que aquest dia es prepare també un programa d'activitats en la nostra Residència de Majors.
4.- Remetre còpia dels acords adoptats en esta moció a l'Associació de Majors de Rafelbunyol.
22. Prèvia la seua ratificació d'inclusió en l'orde del dia es va acordar per deu vots a favor, dels
Regidors dels Grups Socialista, del Partit Popular Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions,
dels Regidors del grup Compromís per Rafelbunyol, la determinació les dos festes locals que amb el
caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any que ve 2.018, recaient en
els dies següents:
 9 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer
 11 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Deu del Miracle.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va abstindre per no considerar que el dia de Sant
Vicent Ferrer tinga la tradició de ser considerat com a festa local.
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