ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 14 DE GENER DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la vila de Rafelbunyol sent les 11 hores i quaranta-cinc minuts del dia 14 de
gener del 2010, en el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors, D.
EDUARDO OVEJERO ADELANTADO, D. MIGUEL SABORIT ARRIBAS, SRA. Mª
CARMEN PIQUER BERNET, SRA. NURIA LOSADA NATIVIDAD, D. FERNANDO
BOHIGAS TOMAS, SRA MILAGROS CANO VALERA, D. SALVADOR ALBEDA
ESTEVE, D. FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, SRA. LAURA
CARBONELL SÁNCHEZ, D. DAVID BARRACHINA BADIA, D. ENRIC
CARBONELL I ROS i D. JOSEP LLUIS BUSTOS I MATEO que componen l'Ajuntament
en Ple, sota La Presidència del Senyor alcalde D. JAIME GARCIA GARCIA, assistits del
Senyor secretari D. FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió
ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del
Dia.

Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LES INVERSIONS
PROJECTADES AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA
SOSTENIBILITAT LOCAL I SOL·LICITUD AL MINISTERI DE POLÍTICA
TERRITORIAL DELS RECURSOS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
Per part del Senyor alcalde s'informa que en la Comissió Informativa d'Obres
Públiques que s'ha realitzat amb caràcter previ al Ple s'han exposat les obres que es pensen
realitzar, atenent al seu caràcter de major urgències i perquè comporten un gran estalvi
d'energia. Les obres previstes són:
* Piscina Coberta. Instal·lació de plaques solars per a estalviar en el consum de gas.
L'obra té un valor de 248.052 €
* Ampliació i renovació de lluminàries de l'enllumenat públic de part del polígon
industrial i el carrer Magdalena per un import de 58.521 €
*Millora d'instal·lació de climatització de la Residència i Centre de Rehabilitació.
Explica que es tracta de 18 habitacions de la residència que no estaven climatitzades i del
deshumefactor del centre de rehabilitació que s'ha trencat. A més es van a instal·lar plaques
solars per a reduir el consum de gas. L'obra té un valor de 245.194 €.
*Ampliació del local social de la Llar del jubilat per ambdós costats, quedant un
local d'uns 380 m2, per valor de 245.194 €.
*Ampliació d'instal·lacions esportives, amb una pista de pàdel per un import de
39.131,48 €.
*Adquisició d'una centraleta telefònica per un valor de 13.700 €

*Adquisició d'equipament informàtic per a l'ajuntament per un import de 22.675 €
El total de les inversions sol·licitades ascendix a 826.697 €, que és el que han
assignat al Municipi de Rafelbunyol a través del Fons Estatal.
El Sr. Carbonell, en representació del grup del Bloc, indica que en general considera
que es tracta d'unes inversions adequades encara que la pista de pàdel, pensa que es queda
un poc encaixonada i potser seran necessàries altres instal·lacions.
Quant als equips informàtics, seriosa una bona ocasió per a facilitar un ordinador
portàtil a cada grup polític, perquè ho consideren necessari.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es ratifiquen en el que ja hem
dit en comissió. Voten a favor del projecte, perquè en general els pareix correcte. Hi ha
algunes partides, com la centraleta i els equips informàtics que són necessaris, però podrien
haver eixit de l'Ajuntament, perquè no suposa una gran inversió. Quant a la instal·lació de
plaques solars ja van demanar ells la seua instal·lació en edificis públics.
Finalitzat el debat i sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per
unanimitat acorda:
“PRIMER: Aprovar l'execució de les obres i adquisició de subministraments que a
continuació s'expressen amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local,
aprovat per Reial Decret Llei 13/2.009, de data 26 d'octubre de 2.009:
1. Instal·lació solar d'alta temperatura per a l'acumulació tèrmica i subministrament

d'aigua calenta sanitària i condicionament de la Piscina Coberta Municipal, sítia en
la parcel·la de titularitat municipal emplaçada en la C/Sagunt S/n.
2. Renovació de lluminàries de la instal·lació d'enllumenat públic del polígon
Industrial l'Horteta i C/Magdalena de Rafelbunyol per mitjà de tecnologia
d'il·luminació LEDS”
3. Millora d'instal·lacions de climatització en edificis municipals de Residència de
Majors i Centre de Rehabilitació, sitis en la parcel·la de titularitat municipal
emplaçada en la C/José María Llopis 24-Comunitat Valenciana 11.
4. Ampliació-adequació del local social de la Llar del Jubilat, siti en la parcel·la de
titularitat municipal emplaçada en la C/José María Llopis 22.
5. Ampliació d'instal·lacions esportives en el Poliesportiu Municipal Francisco
Camarasa, siti en la parcel·la de titularitat municipal ubicada en la C/Camí Fons
6. Adquisició de centraleta telefònica de comunicació digital.
Adquisició d'equipament informàtic
SEGON: Formular sol·licitud al Ministeri de Política Territorial dels recursos per a
l'execució de les obres i adquisició de subministraments amb el detall següent:
1. Instal·lació solar d'alta temperatura per a l'acumulació tèrmica i subministrament

d'aigua calenta sanitària i condicionament de la Piscina Coberta Municipal, sítia
en la parcel·la de titularitat municipal emplaçada en la C/Sagunt S/n:

A.- Import execució d'obres sense impostos 194.249,72 €
Import execució d'obres amb impostos 225.329,68 €.
B.- Import redacció de projecte sense impostos 9.794,10 €.
Import redacció de projecte amb impostos 11.361,16 €.
C.- Import direcció d'obra sense impostos 9.794,10 €.
Import direcció d'obra amb impostos 11.361,16 €.
D.- Import inversió total sense impostos 213.837,92 €
Import inversió total amb impostos 248.052 €
2. Renovació de lluminàries de la instal·lació d'enllumenat públic del polígon
Industrial l'Horteta i C/Magdalena de Rafelbunyol per mitjà de tecnologia
d'il·luminació LEDS”: 58.521 €
A.- Import execució d'obres sense impostos 47.271,24 €
Import execució d'obres amb impostos 54.834,64 €.
B.- Import redacció de projecte sense impostos 1.588,95 €.
Import redacció de projecte amb impostos 1.843,18 €.
C.- Import direcció d'obra sense impostos 1.588,95 €.
Import direcció d'obra amb impostos 1.843,18 €.
D.- Import inversió total sense impostos 50.449,14 €
Import inversió total amb impostos 58.521 €
3. Millora d'instal·lacions de climatització en edificis municipals de Residència de
Majors i Centre de Rehabilitació, sitis en la parcel·la de titularitat municipal
emplaçada en la C/José María Llopis 24-Comunitat Valenciana 11:
A.- Import execució d'obres sense impostos 192.011,63 €
Import execució d'obres amb impostos 222.733,49 €.
B.- Import redacció de projecte sense impostos 9.681,26 €.
Import redacció de projecte amb impostos 11.230,26 €.
C.- Import direcció d'obra sense impostos 9.681,26 €
Import direcció d'obra amb impostos 11.230,26 €.
D.- Import inversió total sense impostos 211.374,15 €
Import inversió total amb impostos 245.194,01 €
4. Ampliació-adequació del local social de la Llar del Jubilat, siti en la parcel·la de
titularitat municipal emplaçada en la C/José María Llopis 22: 199.440,83
A.- Import execució d'obres sense impostos 150.921,75 €
Import execució d'obres amb impostos 175.069,23 €.
B.- Import redacció de projecte sense impostos 10.797 €.
Import redacció de projecte amb impostos 12.524,52 €.
C.- Import direcció d'obra sense impostos 10.213 €.
Import direcció d'obra amb impostos 11.847,08€.
D.- Import inversió total sense impostos 171.931,75 €
Import inversió total amb impostos 199.440,83 €
5. Ampliació d'instal·lacions esportives en el Poliesportiu Municipal Francisco
Camarasa, siti en la parcel·la de titularitat municipal ubicada en la C/Camí Fons:
39.131,48 €

A.- Import execució d'obres sense impostos 31.137,16 €
Import execució d'obres amb impostos 36.119,11 €.
B.- Import redacció de projecte sense impostos 1.776,07€.
Import redacció de projecte amb impostos 2.060,24 €.
C.- Import direcció d'obra sense impostos 820,81€.
Import direcció d'obra amb impostos 952,14 €.
D.- Import inversió total sense impostos 33.734,04 €
Import inversió total amb impostos 39.131,49 €
6. Adquisició de centraleta telefònica de comunicació digital:
Import inversió total sense impostos: 11.810,34 €
Import inversió total amb impostos 13.699,99 €
7. Adquisició d'equipament informàtic:
Import inversió total sense impostos: 19.532,48 €
Import inversió total amb impostos 22.657,68 €
Sent l'import total assignat a este Municipi de 826.697 €”

SEGON.- APROVACIÓ DEL COMPTE D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI
DE L'ANY 2007.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 24 de novembre del 2009 en el que per unanimitat
s'acorda dictaminar favorablement el compte i sotmetre-la a exposició al públic durant el
termini de quinze dies per a la presentació de reclamacions, proposant la seua aprovació al
Ple de l'Ajuntament en el supòsit de no presentació de reclamacions.
Afig el Sr. secretari que l'edicte d'exposició al públic es va publicar en el BOP del
dia 1 de desembre del 2009, i que acabant el termini de presentació d'al·legacions el dia 30
de desembre no s'han presentat.
En conseqüència, la corporació, trobant-la degudament redactada i justificada, de
conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 193 de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Compte d'Administració de què es tracta, el resum del qual es detalla
a continuació:
ACTIU: 28.866.227,01 €
PASSIU: 1.861.111,10 €
PATRIMONI LIQUIDE: 27.005.115,91 €

SEGON.- Remetre-la, si així es requerix, al Tribunal De Comptes, a fi de la seua
censura i fiscalització, amb l'abast i condicions que s'establixen en la Llei Orgànica 2/82, de
12 de maig, del dit Tribunal.

TERCER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PREUSPUESTO DE
L'ANY 2007
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 24 de novembre del 2009 en el que per huit vots
ponderats a favor, dels representants del Grup Popular, i cinc vots ponderats en contra dels
representants del Grup del PSPV-PSOE i del Bloc, acorda dictaminar favorablement el
Compte i sotmetre-la a exposició al públic durant el termini de quinze dies per a la
presentació de reclamacions, proposant la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament en el
supòsit de no presentació de reclamacions.
Afig el Sr. secretari que l'edicte d'exposició al públic es va publicar en el BOP del
dia 1 de desembre del 2009, i que acabant el termini de presentació d'al·legacions el dia 30
de desembre no s'han presentat.
Atorgada la paraula als portaveus dels grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del
Bloc, reitera la sensació d'irrealitat que dóna el retardar a aprovarlo i que servix de poc
realitzar una anàlisi i censura dels comptes quan hi ha passat tant de temps; considera que el
retard no és bo per a ningú, ni per a exercir-la labor de fiscalització ni per a poder prestar
l'assessorament degut pel personal especialitzat.
A continuació passa a resumir les dades del balanç de situació, tant en l'apartat de
l'actiu com en el passiu, ressaltant que en l'actiu els deutes i la tresoreria (5,14 milions
d'euros. ). Del passiu, recorda que hi ha deutes per un total de 4.400.000 €, d'ells quasi dos
milions amb creditors de distinta consideració i la resta amb entitats de crèdit.
Respecte del compte del resultat econòmic en gastos hi ha hagut 4.400.000 € en
gastos de funcionament i 1.100.000 en transferències i subvencions, i 146.000 € de gastos
extraordinaris. En ingressos hi ha hagut 18.400.000 milions d'euros. Vist així es deduïx
que hi ha un estalvi de 12.591.000 d'euros. En gastos financers hi ha 85.000 €.
Quant al pressupost pròpiament dita, dir que la previsió inicial va ser de 6.153.000
€, però van haver-hi modificacions de quasi 10 milions d'euros, per la qual cosa la previsió
definitiva va ser de 16.135.000 €, però que descomptant les obligacions reconegudes i els
pagaments reals ha quedat un romanent de 4.718.000 €. En la classificació funcional passa
a enumerar els Grups de funció i el romanent existent en cada un d'ells. Quant a la
classificació econòmica, en els gastos corrents hi ha 102.000 € de romanent i en els gastos
de capital més de 4.617.000 €.
Respecte dels ingressos indica que s'ha produït un defecte de previsió d'un poc més
de 4 milions d'euros, existint una enorme desviació dels ingressos, provocat per les
urbanitzacions dels Sectors I i IV i per la incorporació de romanents. Destacar també els

ingressos provinents de les transferències corrents de la Generalitat Valenciana i la
Diputació. Posa en relleu que l'Administració General de l'Estat no ha deixat res pendent de
pagament, mentres que les administracions valencianes, que han deixat pendents de pagar
770.000 €. Cal dir que entre impostos i taxes hi ha uns pagaments pendents de més de
970.000 € i la responsabilitat és qüestió de gestió municipal.
Dels indicadors financers i patrimonials manifesta que el de liquiditat i solvència
estan bé, però cal recordar que el deute per habitant és de 340,74 €. Respecte d'altres
indicadors, cap arriba al desitjat 1%.
Respecte del romanent de tresoreria per gastos generals manifestar que hi ha més de
293.000 € afectats l'Auditori i a la Casa del Jove, i per tant ens queden uns 500.000 € per a
gastos generals.
Respecte al resultat pressupostari, el mateix s'ajusta en funció de la incorporació de
romanent d'anys anteriors, i considera que per al pressupost de l'any que ve este resultat
serà inferior, al no existir tanta incorporació de reamentes.
Afig que part del superàvit existent no estaria si es compliren les previsions del
pressupost i no es produïren romanents no incorporables, com són els 32000 € en mobiliari
i efectes, 17.000 € en gastos corrents de la policia, 11.000 € en obres, 10.000 € en reparació
del col·legi,…., que tot apuja un total de 342.437 €.
Fa referència a l'informe del secretari-interventor, en el que es reconeix l'evident
retard en la presentació dels comptes, i en el que es demanda l'increment de mitjans tècnics
i humans al servici de l'àrea econòmica i facilitar la formació de l'actual personal; en el dit
informe s'indica que en la situació actual és impossible compatibilitzar les funcions de
secretari i interventor amb les suficients garanties per a facilitar una resposta immediata als
problemes que es puguen derivar de la gestió, per això demana a la corporació la creació de
la plaça d'interventor, una cosa que ja reclamava tota l'oposició i continua fent-ho.
Finalment denúncia que no s'hagen complit amb tots els compromisos adquirits
quan es va aprovar este pressupost. Tècnicament no tenim res a dir, però lamenten el retard
de l'aprovació dels comptes del 2007; les del 2008 no saben quan les aprovarem ni tampoc
saben com estarà el pressupost de 2010. Conclou indicant que votaran en contra de
l'aprovació dels comptes.

El Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, inicia la seua exposició dient que els
comptes s'han presentat amb 18- 19 mesos de retard, i açò és degut bàsicament al canvi de
legislació i a una càrrega excessiva que té el personal de tresoreria. A este respecte ja venim
reclamant des de fa molts anys, que es creara la figura del tresorer-interventor. Per un altre
costat un altre factor que ha contribuït al retard és la falta d'interés de l'equip de govern,
perquè no han atés les propostes de crear eixa plaça o de contractar més gent.
Independentment dels comptes, que signifiquen una modificació del 162% ,
volguérem que ens explicaren si s'ha contractat una assessoria externa perquè agilitze el

treball, i volgueren que l'equip de govern ratifique el compromís de la creació d'eixa plaça
d'interventor, no per al pressupost de 2010, sinó per a posteriors exercicis.
Referent als comptes no el votaran a favor. A més es tracta d'uns pressupostos que
no eren participatius. Com ha denunciat el Bloc, no s'han complit els compromisos que
voluntàriament va adquirir l'equip de govern en l'aprovació dels pressupostos. No votaran a
favor dels comptes com tampoc ho van fer dels pressupostos. Demanaria que li contestaren
a les preguntes realitzades.

El Sr. alcalde indica que les lectures d'un pressupost des del punt de vista polític,
són molt específiques. El seu Grup considera que els comptes són correctes, està
perfectament funcionant l'ajuntament i per tant les sotmeten a votació.
El sr. Fontelles, demana que li conteste a les preguntes realitzades.
Respon el Sr. alcalde que eixe tema s'ha tractat àmpliament en la comissió, que per a
això estan. Ha dit la seua opinió en la comissió i ací no té perquè tornar a repetir-ho. Fent
referència al Sr. Carbonell, diu que ha estat 20 minuts parlant i ha callat, però que això no li
ho permetrien en cap Cort. Es tracta d'un treball de la comissió informativa i ací s'ha de
reduir i sintetitzar.
El Sr. Fontelles indica que li pareix una falta d'educació que no li responga. El Sr.
alcalde li indique que retire el que s'ha dit, perquè ell no ha faltat a ningú. El Sr. Fontelles
diu que ell tampoc ha faltat a ningú, que no ho retira. Continua el Sr. alcalde dient que li ha
dit mal educat, matisant el Sr. Fontelles que el que ha dit és que era una falta d'educació
que no li contestara. El Sr. alcalde indica que diga el que vullga i que ell com a president i
portaveu del seu partit dirà el que crega convenient.
Insistix el Sr. Fontelles que es va parlar fa uns dies en comissió i ara vol saber si ja
s'ha contractat una assessoria externa o no.
Respon el Sr. alcalde que això no és objecte del tema i el Sr. Secretari li pot
respondre després, però que s'està fent tot el que es puga perquè es puga realitzar el més
ràpidament possible la liquidació del 2008 i 2009.
Per al·lusions el Sr. Carbonell demana la paraula. Diu que ha estat parlant 14
minuts, i en el fet que esta intervenció no se la permetrien en altres llocs és incert.
Finalitzat el debat l'assumpte és sotmés a votació, acordant-se, per majoria absoluta
de huit vots a favor dels regidors del grup Popular i cinc vots en contra dels regidors dels
grups del PSPV-PSOE i del Bloc, aprovar el Compte general del Pressupost de l'any 2007,
així com la remissió dels en resultats, si així es requerix, al Tribunal De Comptes, a fi de la
seua censura i fiscalització, amb l'abast i condicions que s'establixen en la Llei 2/82, de 12
de maig, del dit Tribunal.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les tretze hores, de tot això com a secretari certifique.

