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
CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2.016
1.- Va ser aprovada per unanimitat l'acta de la sessió plenària de 30 de maig de 2.016
2.- Va ser aprovada per unanimitat la modificació la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la Taxa per concurrència a les proves selectives convocades per la
Corporació per a l'ingrés de personal en l'Ajuntament (Drets d'examen)” per l'establiment
d'una exempció a persones en situació de desocupació, ordenant la seua exposició al públic
durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació de
reclamacions i suggeriments.
3.- Va ser aprovat per unanimitat la sol·licitud a l'Agència Estatal Tributària de la delegació
de competències per a l'exercici de la funció d'inspecció de l'impost sobre Activitats
Econòmiques
4.- 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, es va acordar la determinació de les dos festes locals que amb el caràcter de
no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any que ve 2.017, recaient en els
dies següents:


24 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer



5 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Deu del Miracle.

Igualment es va acordar que l'ampliació d'horaris de tancament dels locals de
pública concurrència en ocasió de la celebració de festes tradicionals en la població es
realitze els dies següents:


Dia 20 de gener de 2.017, divendres, en ocasió de la festivitat de Sant Antoni



Dies 28 al 31 d'agost de 2.017 i de l'1 al 5 de setembre de 2017, celebració de les
festes patronals de la localitat.

5.- Va ser aprovat per unanimitat la Moció presentada pel grup popular en què se
sol·licitava:


“Que intervenció faça un informe de la situació del complex Paco Camarasa piscina
coberta.
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Que ens passen ingressos i gastos de la piscina coberta i del poliesportiu Paco Camarasa
el més detallat possible.



Que s'estudie per tècnic qualificats i que realitzen un projecte per a la viabilitat del
complex. I segons el projecte de viabilitat, començar a treballar per a aconseguir que el
complex tinga les mínimes pèrdues possibles i donant el millor servici als usuaris.



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 l'usuaris practiquen en les dites instal·lacions.”

6.- Va ser rebutjada per set vots en contra, dels Regidors dels grups del PSOE i
Independents de Rafelbunyol, tres abstencions dels Regidors del Grup compromís per
rafelbunyol, i tres vots a favor, dels regidors del grup del partit popular, la Moció
presentada pel grup Popular sobre compliment d'Ordes d'Execució en matèria de neteja,
tancament de solars i realització de voreres, en la que se sol·licitava:


“Que ens faciliten un document en què es detall la situació actual en què es troben els
solars que hagen complit amb la seua obligacions.



Que el Secretari de l'Ajuntament explique o realitze un informe de qui és el responsable si
els veïns fan cas omís de les notificacions de l'Ajuntament i com caldria actuar.



Que el Secretari informe tota la Corporació de conseqüències per a l'Ajuntament si no
actua i haguera alguna denúncia dels veïns.



Que l'Ajuntament actue segons normativa, amb els veïns que no complisquen amb les seues
obligacions.”

Els grups polítics que van votar en contra van argumentar el seu vot perquè ja
s'estaven realitzant les actuacions que se sol·licitaven en la Moció respecte al compliment
de les ordenes d'execució emeses. El grup Compromís per Rafelbunyol es va abstindre al
considerar que s'estaven realitzant algunes actuacions respecte d'això.
7.- Va ser rebutjada per set vots en contra, dels Regidors dels grups del PSOE i
Independents de Rafelbunyol, i sis vots a favor, dels regidors del grup del partit popular i de
Compromís per Rafelbunyol , la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol
sobre obertura en horari nocturn del parc Ausias March durant els mesos de l'estiu. Els
grups que van votar en contra van al·legar increment de gastos quant a vigilància i neteja
del parc, i que la mesura podria afectar altres col·lectius usuaris del parc, si bé es van
comprometre a buscar alternatives d'oci.
8.- Va ser aprovada per unanimitat l'adhesió a la proposta de Moció de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar un perfil lingüístic en les Entitats
Locals. Amb la Moció es pretén que el Consell de la Generalitat impulse el coneixement i
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ús del valencià en totes les administracions públiques, i s'insta a les Entitats Locals perquè
en la relació de llocs de treball s'incorpore el perfil lingüístic com a requisit substancial, que
atenent les característiques de cada lloc, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la
vinculació jurídica del funcionariat.
9.- Per majoria absoluta de huit vots a favor, dels Regidors dels grups Socialista i de
Compromís per Rafelbunyol, i cinc vots en contra, dels Regidors dels grups del partit
Popular i Independents de Rafelbunyol, es va acordar complir les recomanacions
realitzades per la Comissió Tècnica de Coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de
vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en
relació amb el panell ceràmic existent en la façana de l'Església parroquial.
Els grups que van votar en contra van considerar que les propostes plantejades pels
representants dels familiars de retirar del panell les frases de referències franquistes,
mantenint la creu i els noms dels difunts, eren suficients per a complir amb la Llei de la
memòria històrica. Els grups que van votar a favor van considerar que cal complir el
dictamen emés per la Comissió Tècnica, per entendre que el dit dictamen s'ha realitzat per
experts en la matèria sentint a totes les parts i valorant tècnicament totes les propostes.
El dictamen a què es va acordar complir establix les recomanacions següents:
1. Retirada del panell ceràmic per part de l'ajuntament seguint les exigències de
l'article 15.1 de la Llei de Memòria Històrica
2. La retirada deu realitzar-se de forma professional per a evitar la ruptura del panell.
3. Posada a disposició per l'ajuntament del panell a l'associació dels familiars per a la
seua custòdia. En cas de negativa, custòdia del panell ceràmic per l'ajuntament
4. Podria considerar-se el panell ceràmic be patrimonial en el seu conjunt, com a part
de la història del municipi, que hauria de conservar-se en la seua integritat amb vista
a la creació d'un espai d'interpretació apropiat, que podria ser d'àmbit
supramunicipal, quan s'habilite un lloc adequat per a eixe fi (ESPAI DE LA
MEMÒRIA)
5. Traslladar la retirada del panell a l'autoritat eclesiàstica propietària de l'edifici on
apareix el conjunt ceràmic.
10.- Per majoria d'onze vots a favor, dels Regidors dels grups socialista, del partit popular i
de Compromís per Rafelbunyol, i dos vots en contra, dels regidors del grup Independents
de Rafelbunyol, va ser aprovada la Moció del grup Compromís per Rafelbunyol sobre
publicació en la web i en xarxes socials d'un resum dels principals acords adoptats pel Ple
de l'Ajuntament. El grup Independents de Rafelbunyol es va posicionar en contra per
entendre que hi ha una sobrecàrrega de treball administratiu, i que no està justificat al
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retransmetre's els plens en directe i publicar-se les actes dels Plens i l'orde del dia dels
mateixos.
11.- Va ser rebutjada, per set vots en contra, dels Regidors dels grups Socialista i
Independents de Rafelbunyol, i sis vots a favor, dels Regidors dels grups Popular i
Compromís per Rafelbunyol, la Moció presentada pel grup Compromís per Rafelbunyol
sobre necessitats de mobiliari urbà, en la que se sol·licitava:
“1.- Encarregar als servicis tècnics municipals un estudi de les necessitats de mobiliari
urbà, en especial de les papereres, i que es calcule el seu cost.
2.- L'Ajuntament de Rafelbunyol comunique als grups municipals i publique en la pàgina
web i facebook municipal quants diners destinarà cada any i quines carrers afectarà la
instal·lació del mobiliari urbà fins a cobrir la totalitat de les necessitats arreplegades en
l'estudi de la proposta de l'acord primer.”
Els grups que es van posicionar en contra entenen que de la Moció es desprén un
compromís econòmic, i que si bé no estan tancats a la consecució de subvencions per a este
fi, en el moment present hi ha altres prioritats.
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