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 30 DE GENER DE 2.017

1.- Per unanimitat van ser aprovades les actes de les sessió de data 28 de novembre i 28 de
desembre de 2016.
2.- Per unanimitat es va acordar aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost de
gastos 1/2017 pel qual es contempla un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent de
tresoreria de 2.015, per un import de 203.505,87€ amb destinació a l'amortització de deute derivat
de préstecs subscrits per l'Ajuntament.
3.- Per huit vots a favor dels/les regidors/es dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per
Rafelbunyol i cinc abstencions dels regidors dels grups del Partit Popular i d'Independents de
Rafelbunyol, va ser aprovada la Moció de l'Alcaldia pel qual es va acordar “Instar el Govern
d'Espanya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques perquè procedisca a modificar la
política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat que els servicis a la ciutadania
demana, procedint a eliminar la taxa de reposició d'efectius que està llastant i precaritzant la
funció pública”.
4.- Per set vots en contra dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i
sis vots a favor dels regidors dels grups del Partit Popular i Compromís de Rafelbunyol, va ser
desestimada la Moció presentada pel grup del partit Popular en què se sol·licitava:
1. Que l'Ajuntament reconega el dret que tenen els treballadors del personal laboral a
percebre els triennis (reconeixement com a complement salarial de l'antiguitat).
2. Que els assessors laborals o la persona responsable de l'Ajuntament elabore un informe
del gasto que suposaria este cost per a l'Ajuntament.
3. Que l'Ajuntament dote la quantitat necessària en la partida pressupostària corresponent
dels Pressupostos del 2017, amb la finalitat d'abonar al personal laboral el complement
salarial.”
Els Grups del PSOE i d'Independents de Rafelbunyol van manifestar el seu vot en contra al·legant
que la mesura i estava prevista en l'esborrany de pressupostos de l'any 2.017.
5. Per set vots en contra dels/les regidors/as dels grups del PSPV-PSOE i Independents de
Rafelbunyol i sis vots a favor dels regidors dels grups del Partit Popular i Compromís de
Rafelbunyol, va ser desestimada la Moció plantejada pel partit Popular en què se sol·licitava:
1. Que s'estudien les necessitats de personal per a cobrir les festes patronals pel regidor
responsable.
2. Que es dote una partida en el capítol u dels pressupostos de 2017 per a la contractació de
personal eventual que cobrisca les necessitats de personal en les festes patronals.”
El grup d'Independientes de Rafelbunyol va votar en contra, perquè encara que estiguen a
favor de l'exposició de motius, estan en contra del punt número dos al considerar que els
condiciona.
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El grup Comporomís per Rafelbunyol va indicar que voten a favor perquè no hi ha més remei i
demanen al govern que busque les solucions necessàries per a resoldre el problema.
El grup Socialista va manifestar estar a favor de l'exposició de motius, però van votar en contra
perquè s'han compromés a buscar les solucions necessàries en eixe punt en concret.
6. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol, en la
que se sol·licitava:
1. Realitzar campanyes informatives en les xarxes socials i en la pàgina web de
l'Ajuntament durant tot l'any. A més d'enviar una carta escrita als amos dels gossos
registrats en el Cens Municipal. Tot amb l'objectiu de sensibilitzar respecte quin
comportament és correcte i quin sancionable.
2. Posar en marxa agents de paisà per a fer ronda, també durant tot l'any, per a sancionar
els infractors. Durant els mesos de febrer i març informarien peu de carrer la possible
sanció o multa que pagaria l'amo del gos. A partir de l'1 d'abril es denunciaria en ferm.”
7. Per set vots a favor dels regidors/de les regidores dels grups del PSPV-PSOE i Independents de
Rafelbunyol i sis vots en contra dels regidors/de les regidores dels grups del Partit Popular i de
Compromís per Rafelbunyol, va ser aprovada la Moció presentada pel grup d'Independents de
Rafelbunyol en la que se sol·licitava incorporar en les partides dels pressupostos del 2017 de
Subvencions, una nova partida econòmica per a impulsar el creixement, l'ocupació, la innovació i la
cooperació empresarial, per una quantia de 15.000 €.
Els Grups de Compromís per Rafelbunyol i del partit Popular van argumentar estar a favor d'aplicar
mesures contra la desocupació, però no compartim el criteri d'atorgar subvencions a empreses
privades ni amb les bases presentades per a la concessió d'estes subvencions.
8. Per unanimitat va ser aprovat l'I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Rafelbunyol, relatiu al període
2017-2020.
9. Per sis vots a favor dels/les regidors/regidores dels grups del Partit Popular i Compromís per
Rafelbunyol, cinc vots en contra dels/les regidors/regidores del grup del PSPV-PSOE, i dos
abstencions dels/les regidors/regidores del grup Independents per Rafelbunyol, va ser aprovada la
Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol en el que es proposava
1. Que l'Ajuntament redacte un esborrany de Conveni per a debatre-ho amb la junta
directiva d'Art per Art i així arribar a un definitiu que arreplegue les peticions exposades
en la moció.
2. Que mentres no existisca el dit Conveni, l'Ajuntament atenga i col·labore en la mesura
del possible amb l'associació, tant en l'ús i disponibilitat dels uns quants edificis municipals
com d'altres qüestions a què puguen sorgir.”
El grup d'Independents de Rafelbunyol es va abstindre per considerar que no és un assumpte del
plenari, sinó de l'equip de govern, si bé va manifestar estar a favor que s'arribara a un enteniment
amb l'Associació.
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El Grup socialista va manifestar el seu vot en contra per considerar que en l'actualitat la situació
amb l'Associació no ha variat, i que no se'ls ha desallotjat de la casa de la Cultura, no existint una
actitud per part de l'equip de govern discriminatòria respecte al tracte que es dóna a altres
associacions, si bé es va considerar la necessitat de seguir reunint-se amb responsables de
l'Associació.
10. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup d'Independents de Rafelbunyol en
el que es proposava:
“1 -Instar a l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè organitze i duga a terme els tràmits legals
i tècnics en el nostre municipi, per al muntatge d'una disc mòbil i carpa en el carrer
Madalena en el dia de Nit de cap d'any.
2-Tras la sol·licitud de diverses ofertes i amb caràcter a la partida de festes dels
pressupostos del 2017 designar una quantia per a l'execució d'esta proposta.
3 -Instar a l'Ajuntament a què es reunisca amb les diferents quadrilles de festers i
associacions que vullguen participar en el muntatge de barres per a escoltar les idees,
propostes i suggeriments de cara a la celebració d'este esdeveniment.”
11. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup d'Independents de Rafelbunyol en
la que se sol·licitava l'adhesió a l'associació cultural "El Camí del Sant Grial”
12. Per unanimitat es va acordar declarar a tots els efectes com a servicis públics essencials de
l'Ajuntament els recursos que integren els servicis socials municipals.
13. Per unanimitat es va aprovar la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol pel qual
es va acordar Declarar els Servicis Socials i els Servicis Educatius de l'Ajuntament de Rafelbunyol
com essencials.
14. Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol en la
que S'Insta al Govern d'Espanya al fet que incorpore les exigències de la Unió Europea que
obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per al fenomen de la pobresa energètica.
15 Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol en la
que es proposava:
1. Acordar la voluntat de fer El Camí a l'Escola
2. Encarregar als servicis tècnics municipals una memòria valorada del dit Camí a
l'Escola.
3. Comunicar als tècnics de la Diputació, encarregats del Pla de Mobilitat, la voluntat de
l'Ajuntament de fer realitat El Camí a l'Escola.
4. Deixar, en els pressupostos per a 2017, una partida oberta, bé per a finançar el projecte,
bé per a iniciar les pertinents obres.
16. Per unanimitat es va acordar aprovar la Moció presentada pel Grup d'Independents de
Rafelbunyol amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat.
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