ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 23 DE MARÇ DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 23 de març de dos mil deu, en
el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors, D. EDUARDO
OVEJERO ADELANTADO, D. MIGUEL SABORIT ARRIBAS, SRA. Mª CARMEN
PIQUER BERNET, SRA. NURIA LOSADA NATIVITAT, 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 extraordinària, en
primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde 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

ACORD S

PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per part del Senyor alcalde es pregunta a la resta de Regidors si hi ha alguna
objecció a l'esborrany de l'Acta de la Sessió anterior celebrada el dia 5 de febrer del 2010.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la
mencionada acta, ordenant-se la seua immediata transcripció al llibre d'Actes corresponent.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ENTITAT PER A L'ANY 2010
(INCLOSOS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE
TITULARITAT PÚBLICA), BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I
OPERACIÓ DE CRÈDIT PREVISTA EN EL MATEIX.
Per part del Sr. secretari es dóna lectura del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 15 de març del 2010, en el qual l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor, dels
representants del grup Popular, i cinc abstencions ponderades, dels representants dels grups
del PSPV-PSOE i del Bloc.
A continuació se sol·licita la paraula als representants dels Grups Polítics perquè es
manifesten sobre el tema.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, inicia la seua exposició indicant que es tracta del Ple
més important, en el que s'aproven uns pressupostos que podrien haver-se fet més participatius o presentar-se

esborranys per a la seua discussió però es presenta com un pressupost tancat, en els que encara que alguna
vegada hagen presentat propostes, no han sigut acceptades.

Realitza a continuació un un anàlisi del pressupost presentat per l'equip del govern.
Així, respecte dels ingressos, indica que els impostos directes tenen un descens,
sobretot el de l'IBI. Respecte als indirectes, observa en l'impost sobre construccions una baixada de
30.000 €, que s'afig a la baixada de l'anys anterior, a causa de la crisi de la construcció. Respecte de les taxes i
altres ingressos, hi ha un augment significatiu a causa dels recàrrecs de les quotes d'urbanització del Sector IV
i la multa a Construccions Lujan, pel retard en la construcció de la piscina i també per la prestació de Servicis
Recreatius i Culturals, bàsicament per la piscina i el gimnàs. Però hi ha una disminució per l'ocupació de la
via pública amb materials de construcció i de la llicència urbanística, igualment motivat per la crisis de la
construcció. Respecte de les Transferències corrents hi ha una baixada significativa a causa de les subvenció
del Fons Nacional de Cooperació Municipal, però apugen les subvencions autonòmiques a causa del Taller
d'Ocupació. La resta és paregut. Respecte als ingressos patrimonials, baixen però es tracta d'una partida que
no té importància. No hi ha previstes alienacions. En Transferències de Capital hi ha un important increment
d'1.280.000 € per la Casa de la Cultura i de 1.500.000 € per l'Auditori. Es pregunta que és el que ocorre amb
les obres de cobriment de la pista poliesportiva. En Comissió se'ls va comentar que s'havien paralitzat, però el
seu grup no està d'acord.
Respecte dels gastos i la seua classificació econòmica, quant al personal, són practicament igual que
les de l'any anterior, amb un increment del 0,3 % per a funcionaris, però hi ha determinades places que no
estan cobertes per jubilació i no es preveu la seua substitució. Respecte a les retribucions als regidors,
disminuïxen per la baixa per jubilació del Sr. Salvador Albelda, a què dóna l'enhorabona, i la renúncia de la
Sra. Nuria Losada. Es parla d'un personal de confiança lligat a promoció social, i els agradaria saber qui serà.
Es manté la plantilla de funcionaris i també preveuen el retorn de la Treballadora Social

destinada a Promoció Econòmica quan es traslladen al nou edifici.
De béns Corrents i Servicis hi ha un lleuger augment provocat bàsicament pel TFIL
i la recaptació, per valor de 210.000 €, que caldrà pagar al servici de recaptació, preguntant
si és correcta esta interpretació. També observa que hi ha una reducció en la partida de
cultura de 80.000 €.
Respecte de gastos financers hi ha un increment del 33%. En transferències corrents hi ha
una disminució del 31%, a l'haver llevat les ajudes per natalitat i les que es donaven a CEERSA, i algunes de
les subvencions que es donaven a esports. En Inversions Reals s'ha baixat també perquè desapareix la
construcció del poliesportiu i la partida destinada a pal·liar la desocupació. Quant als passius financers
arreplega l'amortització dels crèdits.
Quant als gastos funcionals, observa el canvi de la classificació funcional dels
gastos i agraïx als servicis administratius i al secretari l'esforç que han realitzat per fer-los
més fàcils la seua comparació amb anys anteriors, realitzant a continuació una relació dels
diferents programes funcionals.
A continuació indica que en el Memòria de la Presidència s'expressa que el pressupost d'ingressos hi
ha disminuït, però sota el seu punt de vista açò té una altra lectura, perquè entén que el que marca la
disminució en els ingressos és el crèdit que es va demanar l'any passat i enguany no es fa.
Respecte als gastos manifesta que del capítol de l'1 al 4 hi ha una disminució del 12%. És veritat que
hi ha una aportació de 503.000 € pel Taller d'Ocupació i que el Servici de Recaptació costarà 120.000 € més
que l'any passat; però abaixen les transferències corrents. Respecte dels capítols 6 al 9 hi ha una disminució

del 46% fonamentada bàsicament per la disminució dels gastos destinats a pal·liar la desocupació, i considera
que això és preocupant donada la situació actual que s'està patint. També hi ha menys pressupost per a
l'auditori, si bé entén que s'incorporaran romanents. Per tant es conclou que hi ha més gasto corrent i menys
inversió, perquè l'Ajuntament està patint problemes de finançament.

Apunta que l'estalvi brut de l'entitat és de 11.000 €, la més baixa que coneixen des que
el Bloc té presència en l'Ajuntament.
Respecte de l'annex de personal, cita en primer lloc els càrrecs electes amb dedicació
concloent que pareix que el Sr. Miguel Saborit Arribas és suficient per a portar avant la brigada d'obres
públiques. També s'apunta la intenció de no proveir les places vacants per jubilació o per finalització de
contracte, però sí que es té la intenció de mantindre les actuals contractacions, crear la plaça de vigilant per al
Sector IV i retorn de la Treballadora Social de Promoció Econòmica a Servicis Socials.
Els preocupa l'elevat nombre de funcionaris interins, cinc en l'administració i 6 com policia local, i la
majoria de les places laborals ocupades interínament, preguntant si no seria adequat regularitzar esta situació
que ja s'arrossega molts anys.
Respecte de l'annex d'inversions, indica que pareix una fotocòpia de l'any anterior, excepte en la
partida destinada a pal·liar la desocupació on l'Ajuntament no aporta cap crèdit. Proposa crear recursos per a
incrementar esta partida, bé incorporant romanents, modificant crèdits o modificant el pressupost que hui
s'està debatent.
Pregunta al Sr. Miguel Saborit si creu que els crèdits del pressupost destinats al poliesportiu són
autosuficients. La mateixa pregunta es la trasllat a la Sra. Nuria Losada, fent referència a cultura.

Per a acabar fa un breu referència a CEERSA i REMARASA.
Respecte de la Residència, apunta la seua preocupació pel nivell d'ocupació de la
residència, inferior a l'any anterior, plantejant el debat de si era necessària l'ampliació.
També mostra la seua preocupació pels treballs externalitzats i el seu desig que el model de
gestió canvie.
Respecte de CEERSA, indica que el pressupost està condicionat per l'increment de la
subvenció del SERVEF, i per la presència de més xiquets matriculats en la guarderia en el
curs 2010-2011. Apunta també l'excés de gastos d'externalització dels treballs i la seua
preocupació pels gastos financers.

A continuació pren la paraula el Sr. Fontelles, en representació del Grup del PSPVPSOE indicant que tenint en compte la conjuntura actual, i també de forma general, a l'hora
d'elaborar el pressupost, previ a la realització d'este ple, el grup que governa hauria d'haver
convocat als portaveus de l'oposició per a veure punts en comú, i que propostes podien
aportar per a afavorir l'interés general dels veïns i elaborar un pressupost que reflectisca un
consens de tots els grups. També hauria de fer extensible la participació als agents socials:
associacions esportives, col·legis, empresaris, comerciants, associacions juvenils, falles,
AMPAS…. Amb esta actitud es desenrotllaria la Llei de Modernització del Govern Local
amb l'exigència d'un debat polític participatiu.

Reiteren la necessitat que les Juntes de CEERSA i REMARASA siguen públiques,
igual que els plens i que siguen gravats en vídeo i penjats en la pàgina web. També
consideren que hauria de crear-se una oficina específica d'Atenció al Ciutadà.
Es deuria elaborar i aprovar-la Relació de Llocs de Treball i eliminar
progressivament els llocs ocupats interinament i augmentar els gastos corrents en cultura
per a fer activitats per a jóvens, teatre, concert, setmana cultural i alternativa. No estan dient
que no es faça, sinó que al comparar estan molt lluny de la realitat de amb altres municipis.
Saben que quan els diguen el percentatge de cultura, serà alt, perquè es contempla també
les inversions (Casa de la cultura, auditori, Casa del Jove). Estan demanant més gasto
corrent en cultura i Servicis Socials.
Respecte a les empreses públiques, a l'hora de votar el pressupost de CEERSA, es
van abstindre tenint en compte l'objecte social de l'empresa, però estan en contra de com es
fan les contractacions, les retribucions del Sr. Gerent, gastos de treballs externalitzats,
escassa quantitat destinada a la formació de treballadors. En definitiva que la manera de
gestionar l'empresa els posiciona en contra.
Quant a REMARASA destaca la sobredimensió de la Residència. Pensen que ha
sigut una inversió molt gran que no obté un resultat visible, perquè de les 90 places que té
només 63 s'ocupen, i 47 d'elles a través de la Generalitat, per la qual cosa té un nivell
d'ocupació del 70%. Ací també estan en contra de com s'han realitzat distintes
contractacions i de l'externalització excessiva de treballs.

A continuació pren la paraula el Sr. alcalde, indicant que els pressupostos confeccionats són
austers que responen al que un ajuntament arreplega, perquè les fonts de finançament d'un
Ajuntament són tres:
− Tributs.
− Subvencions de les Auotnomias i Estats.
− Impost Construccions.
La tremenda crisi que estan patint s'ha notat, perquè el capítol de construccions ha
baixat molt, i amb ell les plusvàlues i altres taxes vinculades. També ha abaixat la subvenció que
rebem del Fons Nacional de Cooperació Municipal que està en un 9,2 %, encara que es pensa que pot arribar
al 20%. Per tant el gasto deu estar en funció dels ingressos que es reben.
Afig que s'ha fet tot el que es puga, estudiant partida per partida, i tenint en compte els gastos de
l'any passat. Determinades partides han tingut una baixada considerable i justificada. Quant al tema de
personal han intentat resoldre el problema de diverses persones al no tindre treball l'ajuntament, amb la
col·locació d'una persona en una altra empresa i l'acord amb dos persones que estaven pròximes a la jubilació,
que han preferit cobrar la liquidació i integrar-se en la desocupació fins a la jubilació. Quant als regidors
alliberats, el Sr. Albelda ha complit ja els 65 anys i la Sra. Nuria Losada, per temes personals s'ha donat de
baixa, quedant només el Sr. Miguel Saborit. En quant si este regidor és suficient, indica que abans era
necessari dos regidors per l'enorme treball extra del Sector IV.

Respecte al Servici de Recaptació s'ha dit que és excessiu el que cobra. Però cal
tindre en compte que ací es contempla no sols el cobrament dels tributs municipals, sinó
també el 50% del recàrrec de constrenyiment de les quotes d'urbanització.
Respecte a què la residència no esta completament plena, indica que tampoc un teatre s'ompli tots
els dies i no per això es lleven butaques. Cal tindre en compte que es tracta d'una obra social de gran
importància, i que hi ha hagut una incidència de l'aplicació de la Llei de la Dependència, perquè ha motivat
que les famílies no porten als ancians a la residència, perquè així cobren la part que els correspon per
dependència.

Respecte al restant manifestat pels grups polítics, respecta la seua opinió, i que s'han
repetit moltes coses ja tractades altres vegades.
Quant al tarannà participatiu, li manifesta al PSPV-PSOE que no li demane a ell el
que ells no estan fent a nivell estatal.
Respecte a la partida destinada a la desocupació, indica que se no té recursos i que li agradaria que
tinguera més diners però no poden. A pesar d'això s'ha aconseguit amb gran esforç el Taller d'Ocupació, el
qual només ho han aconseguit pocs pobles. Si hi ha romanent serà a la primera partida que es

destine.
Per última indica que el pressupost és correcte, ajustat als ingressos que tenen i intentant
resoldre aquells problemes que es plantegen, expressant el seu desig de poder obtindre més
diners per a fer més coses, i que s'està treballant en això.

El Sr. Carbonell interintervien indicant que repetir-se en els arguments és normal. Quant a si és un
pressupost austeres dependent de com s'analitze. S'indica que han mirat els ingressos i en funció d'ells han fet
els gastos, prioritzant en algunes coses. Però mantenen el seu descontent amb la disminució dels crèdits per a
pal·liar la desocupació. Pensen que hi ha altres mecanismes per a fer-ho i si ho hagueren parlat abans de
presentar-se'ls, hagueren pogut trobar alguna solució.
Respecte de la crisi econòmica, recorda que s'ha fonamentat el creixement del poble en l'expansió
urbanística durant molts anys. I tots eren coneixedors que açò tenia una caducitat, perquè no podia ser infinit.

S'ha fet molta inversió que després necessita manteniment.
Quant a la urbanització del Sector IV, indica que ha sigut realitzada per gestió
directa per decisió del govern. A més ha ocupat també els servicis administratius de
l'Ajuntament. Per tant pensa que no es poden lamentar per això.
Recorda que s'han quedat en l'aire algunes qüestions que reitera: qui va ser la
persona destinada a promoció econòmica, si són suficients els crèdits d'esports i cultura, així
com les relatives al servici de recaptació perquè es preveu un ingrés de 200.000 € de cobrament per
via de constrenyiment, i uns gastos de 120.000 €. En este punt el Sr. secretari aclarix que en els gastos està
contemplat l'ordinari més el 50 % del recàrrec d'apremi, mentres que en ingressos, els 200.000 € es

referixen a allò que s'ha recaptat per la totalitat del constrenyiment.

Continua el Sr. Carbonell indicant que no han entrat en el tema personal, amb
l'existència de molt d'interí i personal laboral, considerant que l'ajuntament no pot estar
funcionant així, per la qual cosa reclamen que es facen els processos selectius.
El Sr. Saborit, regidor d'esports, contesta que creuen que sí que estan ben coberts els
gastos. De moment els ingressos van bé i en situacions normal es cobrix tot.
La Sra. Nuria Losada, regidor de cultura, considera que els crèdits destinats a
cultura són suficients.
El Sr. Ovejero, regidor de Pormoción Econòmica , indica que la persona que es va a destinar a
promoció econòmica com a personal de confiança serà Francesc Berbis, que s'encarregarà de portar tant la
plataforma electrònica com de supervisar l'àrea econòmica.
El sr. alcalde indica que respecte als funcionaris interins de l'administració, ja li ha indicat al Sr.
secretari que com més prompte millor es facen les oposicions per a funcionaris d'estes persones. Respecte als
altres, es planteja el problema que han d'aprovar un examen d'accés i tal vegada no ho puguen passar, però
que en tot cas ho van a fer, d'acord amb les bases marcades per llei. Ja han donat ordre a la funcionària
encarregada de personal perquè vagen preparant el tema. Contínua el Sr. alcalde indicant que moltes vegades
es tracta de persones que són bones i valen, però que no tenen nivell cultural, i al fer les proves i no superarles poden veure's en el carrer.

Replica el Sr. Carbonell que açò és conseqüència de la política duta a terme pel Sr.
alcalde quant a contractació de personal.
Se suscita un debat en què intervenen distints regidors, en els que finalment tots
arriben a la conclusió que s'han de fer les proves necessàries per a consolidar els llocs de
treball d'estes persones.
A continuació el Sr. Fontelles intervé indicant que el Sr. alcalde en relació a la participació dels
portaveus, ha fet referència al tracte rebut pel PP nivell estatal. Indica que es tracta de nivells distints, però
que a nivell estatal no es tracta d'un ple i ja esta. Només demanen que se'ls escolte, perquè en definitiva el
PP tenen la majoria i no aprovaran res que no vullguen.

Respecte a les àrees de cultura i esports, consideren que hauria d'haver-hi un
desglossament anual de la programació de la Casa de la Cultura i també d'esports, amb les
partides pressupostàries corresponents.

Finalitza el debat el Sr. alcalde diu que no vol ofendre a ningú, ni entrar en discussió sobre la política
dels distints partits. En relació amb la polèmica suscitada en la Junta general de REMARASA celebrada amb
anterioritat demana disculpes si s'ha equivocat en la regulació dels torns d'intervenció, però ell entenia que era
així, i que preferix que hi haja llibertat per a exposar les idees i que es parle.

Finalitzades les intervencions, el Sr. alcalde sotmet a votació l'assumpte, 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, el següent:

PRIMER: Aprovar provisionalment el PRESSUPOST General per a l'exercici de 2.010,
fixant els gastos i els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen a continuació:
PRESSUPOST de l'Ajuntament:

A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal............................................2.070.313 €.
2. Gastos en béns corrents i servici.........….2.619.140 €.
3. Gastos financers............................................... 200.000 €.
4. Transferències corrents................................. 483.247 €.
Operacions de capital:
6. Inversions reals........................................….1.895.243 €.
7. Transferències de capital.........................................2.308 €.
8. Actius financers...........................................…...3.000 €.
9. Passius financers...............................................111.120 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS.....7.384.371 €.

B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
1. Impostos directes.......................................….....2.286.800 €.
2. Impostos indirectes....................................……....120.000 €.
3. Taxes i altres ingressos.................................…......1.095.500 €.
4. Transferències corrents.................................….1.870.000 €.
5. Ingressos patrimonials.................................………..12.150 €.
Operacions de capital:
6. Alienació d'inversions reals............…….................0 €.
7. Transferències de capital..........................….......1.996.921 €.
8. Variació Actius financers........................………3.000 €.
9. Variació Actius financers……………………………0 €
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS…7.384.371 €.

PRESSUPOST del Centre Especial d'Ocupació Rafelbunyol S.A.

A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal...........................................……..1.141.000 €.
2. Gastos en béns corrents i servici.........…....….....295.658 €.
3. Gastos financers.................................................…..…75.000 €.
Operacions de capital:
6. Inversions reals.................................................…………..0 €.
8. Actius financers.............................................…….….2.000 €

9. Passius financers……………………………………309.030 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS...…....1.822.688 €.
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos..................................…….........886.995 €.
4. Transferències corrents.............................….............933.693 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital ………………….....………………0 €
8. Actius financers.........................................…....……...2.000 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS..….1.822.688 €.

PRESSUPOST Residència de Majors Rafelbunyol S.A.

A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal.............................................................911.828 €
2. Gastos en béns corrents i servici.........…….…….…495.517 €
3. Gastos financers................................................................12.000 €
Operacions de capital:
6. Inversions reals...............................................…….…………..0 €
8. Actius financers............................................….………....1.900 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS....……....…1.421.245 €
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos......................................………..720.825 €.
4. Transferències corrents..............................…...……..698.520 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital..........................................................0 €
8. Actius financers.........................................…………...1.900 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. …......1.421.245 €.
SEGON.- Igualment, aprovar les bases d'Execució del PRESSUPOST General i la plantilla del personal.
TERCER.- Exposar al públic el PRESSUPOST General inicialment aprovat en el tauler d'anuncis i en el
Butlletí Oficial de la província, pel termini de quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació en
este, posant a disposició del públic la corresponent documentació; durant el termini de la qual, els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple.
QUART.- Considerar definitivament aprovat el PRESSUPOST General, si durant l'esmentat

període no s'hagueren presentat reclamacions.

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

