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 31 DE JULIOL DE 2.017

1.- Per unanimitat van ser aprovades les actes de les sessions de data 29 de maig i 15 de juny de
2017.

2.- Per deu vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i
Partit Popular i tres abstencions dels regidors del grup Compromís per Rafelbunyol, es va acordar
aprovar el Compte general de l'exercici pressupostari de 2.016.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va abstindre, mantenint la seua postura d'exercicis
anteriors al considerar que encara que es tracte d'un treball tècnic, este és conseqüència d'una gestió
política.

3.- Va ser aprovat per unanimitat l'aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost de
gastos 14 2017/pel qual es contemplen crèdits extraordinaris en el capítol 6 per un import de
7.207,66 € amb càrrec a baixes en altres partides.

4.- Per deu vots a favor dels regidors i regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol i tres abstencions dels regidors i regidores del grup Compromís per
Rafelbunyol, es va acordar aprovar inicialment l'establiment de la taxa per celebració de bodes
civils en caps de setmana, i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va abstindre, per entendre que la imposició d'esta
taxa és responsabilitat de qui governa.

5.- Va ser acordada per unanimitat l'aprovació dels preus públics pels servicis de formació de
persones adultes corresponents al curs 2017-2018

6.- Per deu vots a favor dels regidors i regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol i tres abstencions dels regidors i regidores del grup Compromís per
Rafelbunyol es va acordar aprovar l'expedient de contractació de l'explotació del bar cafeteria situat
en el parc d'Ausiàs March, aprovar el plec de condicions que ha de regir la contractació de
l'explotació del bar cafeteria situat en el parc d'Ausiàs March, i procedir a la publicació de la
licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant de l'Ajuntament de
Rafelbunyol.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va abstindre, per entendre complicat que algú vullga
invertir en les instal·lacions la quantitat expressada en el plec, llançant la reflexió de si és necessari
que siga un bar o pot convertir-se en un lloc alternatiu.
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7.- Per unanimitat es va acordar l'adhesió al Conveni de col·laboració per a l'adhesió a la
plataforma de l'administració electrònica per a municipis de menys de 20.000 habitants, entitats
locals menors i mancomunitats de la província, aprovat per la Diputació provincial de València el
passat dia 20 de juny de 2.017 i publicat en el Butlletí Oficial de la província núm.128 de 5 de juliol
de 2.017

8.- Per huit vots a favor dels regidors i de les regidores dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per
Rafelbunyol i cinc abstencions dels regidors i de les regidores dels grups del Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol es va aprovar la Moció del grup Compromís per Rafelbunyol
demandant la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, en la que se sol·licitava:
1.
Instar el Govern a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic que possibilita als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients
per a poder disfrutar d'uns servicis públics de qualitat i permeta, de la mateixa manera,
l'exercici de les competències pròpies,
2.
Instar el Govern de l'Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d'acord
amb el pes poblacional
3. Mostrar el suport de l'Ajuntament al manifest penjant una pancarta en la fatxada de
l'ajuntament o d'altres edificis públics amb el lema "Per un Finançament Justa",
4.
Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la
reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i altres materials
publicitaris per a col·locar als edificis públics i dependències municipals amb el lema "Per
un Finançament Justa".
5.
Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts
Valencianes i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els
materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de
finançament.
El grup del Partit Popular es va abstindre, al manifestar les seues reserves sobre l'aplicació dels
punts 3 i 4 de la Moció, d'altra banda es van manifestar d'acord a buscar un finançament just.
El grup d’Independents de Rafelbunyol es va abstindre perquè durant el debat es va argumentar per
part del portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol en relació amb els materials publicitaris
“que altres partits han demanat penjar pancartes i com no ho han aconseguit han muntat embolic”,
recordant la petició del Partit Popular respecte a Miguel Ángel Blanco

9.- Per onze vots a favor dels regidors i regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i
Compromís per Rafelbunyol i dos vots en contra del regidor i de la regidora del grup d'Independents
de Rafelbunyol, es va aprovar la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol per la qual
es proposava aprovar inicialment la modificació de l'article 3 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles pel que fa a l'establiment d'una bonificació del 95% en les quotes
corresponents de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica en què s'exercisquen
activitats primàries de caràcter agrícola que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques-artístiques o de foment de l'ocupació que
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justifiquen l'anomenada declaració, sempre que les citades activitats es realitzen directament pel
subjecte passiu de l'impost o per un familiar de fins al segon grau de consanguinitat.
El Grup Independents de Rafelbunyol es va oposar, argumentant que amb l'aprovació la bonificació
s'aplicaria també a agricultors d'altres municipis, mentres que agricultors de Rafelbunyol que tenen
terres en altres municipis, no es van a beneficiar de la bonificació.

10.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol
sobre elaboració d'un informe pel departament de recursos humans de Rafelbunyol sobre les borses
de treball, en la que es proposava:
1. Que el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament elabore un informe on es
pose de manifest: el nombre i la naturalesa de les borses actives; i el nombre i la
naturalesa de les borses que caldria fer en l'ajuntament
2. Que es posen en marxa, com més prompte millor, els mecanismes pertinents per a
atendre la creació d'aquelles borses de treball que es consideren prioritàries per part del
Departament de Recursos Humans.”

11.- Per deu vots a favor dels regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol i tres abstencions dels regidors i regidora del grup Compromís per
Rafelbunyol, va ser aprovada la Moció presentada pel grup d'Independents de Rafelbunyol
sol·licitant l'asfaltat i enllumenat de vial en terme municipal del Puig pel qual se sol·licitava a
l'ajuntament del Puig que realitze les accions pertinents la pavimentació d'esta travessia, junt la
realització d'unes voreres d'emergència que permeten millorar la seguretat i comoditat tant per al
trànsit de vehicles, com a ciclistes i vianants.
El grup Compromís per Rafelbunyol va manifestar la seua abstenció per la introducció
d'una rectificació d'última hora en la redacció inicial de la Moció que establia: 1. Sol·licitar de
l'Ajuntament del Puig la pavimentació d'esta travessia, junt la realització d'unes voreres
d'emergència que permeten millorar la seguretat i comoditat tant per al trànsit de vehicles, com a
ciclistes i vianants, i 2. Sol·licitar de l'Ajuntament del Puig la instal·lació d'enllumenat en esta via.

12.- Per huit vots en contra dels regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE i Compromís
per Rafelbunyol, tres abstencions dels regidors i regidora del grup del Partit Popular i dos vots a
favor del regidor i de la regidora d'Independents de Rafelbunyol, va ser rebutjada la Moció
presentada pel grup d'Independents de Rafelbunyol sobre presentació de projecte singular per a
sol·licitar ajudes FEDER d'eficiència energètica, en el que se sol·licitava:
1. A través del nostre Pla Integral de Consultoria i Medi Ambient, desenrotllar una
Estratègia de Sostenibilitat per a les diferents zones de la localitat que precisen, com pot
ser el Pla, el Barri, L'Estació o altres, per a la posada en marxa de projectes singulars
d'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i servicis públics.
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2. Amb el resultat de l'estudi de les característiques d'estes zones i les necessitats
detectades, presentació d'un projecte conjunt o diversos individuals, per a la sol·licitud
d'actuacions encaminades a la millora de l'economia baixa en carboni en estes zones.
3 -Sol·licitar reunió amb el Diputat delegat de Projectes Europeus, Central de Servicis
Innovadors i Sostenibles i Contractació en la Diputació de València per a conéixer les
actuacions que des de la diputació s'estan realitzant en este sentit i que ens puguen ajudar
en la realització d'este projecte.
4 . En esta línia d'ajudes, sol·licitar també les reunions pertinents tant amb Diputació, com
amb les diferents Conselleries, per a conéixer des d'estes administracions que tipus de
Plans de desenrotllament estan oferint per a impulsar i incentivar estes zones”.
El grup Compromís per Rafelbunyol es va oposar per entendre que la Moció parla d'un Pla
Estratègic que no està acabat, ni un estudi, per la qual cosa entenen que és una moció que es podrà
plantejar quan ja estiga acabat el Pla d'auditoria integral
El Grup del partit Popular es va abstindre per considerar que era una moció incompleta amb
molt bones intencions, al·legant que necessitava estar pressupostaty i la necessitat de redacció del
pla estratègic.
El grup Socialista es va oposar al considerar que ja estan treballant en el tema, encara que
estan oberts a propostes.

13.- Per unanimitat va ser aprovada la moció del grup independents de rafelbunyol sobre
actualització dels protocols d'emergència i evacuació del polígon industrial de Rafelbunyol, o la
seua elaboració si no els haguera., en la que se sol·licitava:
1 -Actualitzar els protocols, i si no els haguera elaboració d'un Pla d'Emergència i
Evacuació de tot el polígon industrial, i traslladar d'això a les empreses d'este polígon.
2. Disposar d'un registre d'empreses actualitzat del nostre polígon, on s'indiquen els
processos productius, i tots els materials utilitzats o emmagatzemats, per si foren
considerats d'alt risc.
3. Que l'Ajuntament vigile l'aplicació en tota la indústria del municipi del Decret 222/2009,
d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i
Mesures d'Emergència. Vetlant perquè les empreses complisquen amb les seues obligacions
quant a plans d'Emergència i Evacuació.

14.- Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'orde del dia, va ser rebutjada per dos vots a favor dels
regidors i les regidores del grup Independents de Rafelbunyol, tres vots en contra dels regidors i
regidores dels grups del Partit Popular i huit abstencions dels regidors i les regidores dels grups del
PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol, la moció del Grup Independents de Rafelbunyol sobre
situació dels sistemes contra incendis dels edificis municipals i CEIP de Rafelbunyol, en la que se
sol·licitava:
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1 -Revisió i implantació de no existir, de plans d'emergència en els edificis públics i espais
de pública concurrència que per les seues condicions les normatives vigents obliguen a
l'existència d'estos. Uns plans d'emergència la planificació i organització dels quals puga
servir per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de reduir al
mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que pogueren derivar-se de la
situació d'emergència.
2 -Informe de la situació en què es trobaven al principi d'esta legislatura els sistemes
contraincendis en cada un dels edificis públics, i CEIP de Rafelbunyol, on es detall la
situació de posada en marxa i funcionament de les centrals de detecció d'incendis, i també
les revisions realitzades de manteniment tant dels extintors, com de les mànegues d'incendis
en cada un dels edificis.
3 -Mateix informe que el punt dos, però detallant la situació actual d'estos edificis.
4 -Informe de l'obligació que tenen els Ajuntaments del compliment de les normatives
vigents per al manteniment dels sistemes contraincendis en els edificis públics i col·legis
dependents d'este.
5 -Publicació d'estos informes en la Web de l'Ajuntament.”
Els grups Socialista i Compromís per Rafelbunyol es van abstindre per considerar que la
Moció respon a un conflicte entre dos grups polítics.
El grup del partit Popular va votar en contra per entendre que hi ha una motivació política, defenent
la gestió que respecte d'això es realitzava en anteriors legislatures.

15.- Per unanimitat es va acordar la designació dels representants de l'Ajuntament en l'Associació
Cultural “El camí del Sant Grial”, que va recaure en les persones següents:
 Representant titular: D. Víctor Encarnación Furió, del Grup Municipal Independents de
Rafelbunyol.
 Representant suplent: D. Juan Carlos Bondía Puig, del grup Municipal del Partit Popular.

16.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup del Partit Popular sobre
conscienciació per a la millora de la seguretat viària de ciclistes i conductors, en la que se
sol·licitava:
1.-Que la policia local amb l'ajuda de l'ajuntament elaboren un díptic explicatiu de
conscienciació per a la millora de la seguretat viària de ciclistes i conductors i es
repartisca entre els veïns i els llocs habituals del municipi.
2.-Que l'ajuntament també ho publique en el Facebook i en la pàgina web de l'Ajuntament.

17. Per unanimitat va ser aprovada la Moció del grup del Partit Popular sobre publicació de
mocions i propostes en la web de l'ajuntament, en la que se sol·licitava, en essència, que “es
modifique el contingut de la informació que apareix dins de l'etiqueta RESUMS PLENS que es
troba en el submenú PLENS que al seu torn, apareix en el menú principal AJUNTAMENT de la
Web de l'Ajuntament per un contingut més accessible i dinàmic per a la ciutadania”
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18.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol
sobre implementació en el portal de transparència de la informació relativa a l'agenda institucional
i gastos de dietes, usos de vehicles oficials i regals, en la que se sol·licitava:
1.
Que en el portal de transparència municipal s'implementen els canvis mencionats en
l'exposició de motius i que es realitzen abans de la celebració del següent ple.
2.
Que es cree un canal de comunicació directe, per exemple un correu electrònic
específic, per mitjà del qual regidores i regidors podem traslladar la informació per a
ajudar a mantindré actualitzada l'agenda i resta de dades.

19.- Per unanimitat va ser aprovada la Moció del Grup del Partit Popular sobre reforma del CEIP
Verge 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 Vergre 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 Verge 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.”

20.- Prèvia ratificació de la seua inclusió en l'orde del dia, va ser aprovat el conveni a subscriure
amb la Diputació Provincial de València per al manteniment del centre de formació de persones
adultes.
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