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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 2 DE NOVEMBRE DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
En la Vila de Rafelbunyol sent les deu hores del dia 2 de novembre de dos mil deu,
en el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors, EDUARDO
OVEJERO ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, Mª CARMEN PIQUER
BERNET, NURIA LOSADA NATIVIDAD, FERNANDO BOHIGAS TOMAS,
MILAGROS CANO VALERA, SALVADOR ALBEDA ESTEVE, FRANCISCO
DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, DAVID
BARRACHINA BADIA, ENRIC CARBONELL I ROS y JOSEP LLUIS BUSTOS I
MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde
JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits del senyor secretari 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'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER. INCIO DE L'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
SUBSCRIT AMB LA MERCNATIL PRODAEMI SL RELATIVOA A
L'ALIENACIÓ D'UNA PARCEL·LA DE 5.208 M2 PROPIETAT DE
L'AYUNTAMEINTO DE RAFELBUNYOL SÍTIA EN LA C/ VICENTE SORIANO
D'ESTA LOCALITAT AMB DESTINACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES,
GARATGES I TRASTERS SUBJECTES A RÈGIM DE PROTECCIÓ PÚBLICA

Inicia la seua explicació el senyor alcalde indicant que amb caràcter previ a la
celebració del present Ple s'ha celebrat una Comissió Informativa on s'han atorgat les
explicacions oportunes. En la mateixa s'ha indicat que el dia 21 d'octubre del 2009 es va
firmar un modificat del contracte amb PRODAEMI SL., en el qual s'estipula el període d'un
any perquè la companyia complira les obligacions derivades del contracte de tal manera
que si no ho fera renunciaria a qualsevol tipus d'indemnització. Atés que el temps s'ha
complit i a fi de fer complir les estipulacions del contracte, s'ha requerit l'assessorament
d'uns advocats, que han estat presents en la Comissió Informativa on han explicat l'informe
jurídic que han redactat.
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Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics, el senyor Carbonell,
portaveu del Grup del Bloc, indica que este assumpte es remunta a la campanya electoral
del 2007, en la que es va anunciar el tema de les VPO; però comença definitivament el 10
d'agost amb l'aprovació dels plecs de condicions per a l'alienació de la parcel·la i la
construcció de les vivendes de VPO. Al desembre del 2007 es fa l'adjudicació a Prodaemi i
a l'abril del 2008 es firma el contracte amb la mercantil. Ací es produïx la primera
discrepància important perquè segons diu el propi plec de condicions i la llei, entre
l'adjudicació i la firma del contracte i el pagament de la parcel·la ha de passar un mes. Es va
firmar amb dos mesos de retard i sense que Prodaemi pagara la parcel·la. Un any i un mes
després, el 18 de maig del 2009, l'ajuntament reclama el pagament a Prodaemi i va ser quan
ens assabentem com estava la situació, perquè quan preguntàvem per les obres ens
indicaven que la paralització era degut a la torre de la llum.
Afig que l'empresa va sol·licitar el 28 de desembre de 2007 (sense haver pagat ni
tindre el contracte firmat) la llicència d'obres per a la construcció de les VPO; el 7 d'abril
del 2008 l'empresa aporta l'esmena de deficiències que els van demanar els tècnics a
principis de gener, informant-se favorablement eixe mateix dia i concedint-se també el dit
dia per la Junta de Govern local; s'aprova també la liquidació de l'ICIO per un total de
363.717 € i una fiança de 65.000 € per la reposició de vials, que no ha procedit al seu
pagament, perquè només ha procedit a pagar la taxa per la concessió de la llicència. En
conseqüència, les obres s'inicien sense pagar. Al seu torn es procedix a derrocar tot el
poliesportiu sense llicència d'obres.
Sota el seu punt de vista el millor haguera sigut que , al no pagar al mes, no firmar i
resoldre llavors, adjudicant el contracte a l'empresa que va quedar en segon lloc. D'eixa
manera potser ja tindríem les VPO i no ens haguérem quedat sense camp de futbol durant
tres temporades.
Continua donant compte de l'expedient indicant que quan se li reclama a Prodaemi
el pagament de la parcel·la, esta demana un major termini per a justificar el retard i
paralitzacions; però el 17 de setembre del 2009, es reclama que abone el deute, avisant que
si no ho fa en cinc dies iniciaria expedient de resolució de contracte. A açò respon
l'empresa dient que porta proposada nova, i arran d'açò es firma el modificat del contracte,
pel que s'acorda que a l'any de firmar el contracte deurien pagar la parcel·la i iniciar l'obra,
o per incompliment es resoldria el mateix. Quan es declara a Prodaemi en concurs voluntari
de creditors, ja hi havia causa per a actuar i resoldre, si bé entén que llavors no es moguera
peça, perquè d'eixa manera i acollint-se al nou contracte s'evita pagar 1,4 milions d'euros
pel valor de les obres realitzades per Prodaemi. Al setembre del 2010 se li requerix a
Prodaemi perquè es manifeste ja que té les obres paralitzades, i esta contesta que té la
intenció de complir el contracte. Mirant l'expedient hem vist un escrit de l'empresa en què
ells parlen de tot l'any 2010 i insistixen en el tema de la indemnització per les obres
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executades. Els advocats han dit que no veuen la possibilitat que açò passe basant-se en el
contracte firmat, però està clar que els administradors de l'empresa voldran intentar traure
els màxims diners possibles i el més segur és que tot acabe en els tribunals.
Respecte a l'informe jurídic emés pels assessors jurídics indica que bàsicament
definixen el model de contracte entre l'Ajuntament i la mercantil, arribant a la conclusió
que es tracta d'un contracte administratiu i que per a resoldre i liquidar s'ha d'estar al que
diga la llei de contractes de l'administració pública.
En definitiva, manifesta que el seu grup vol que es resolga el contracte i que
l'ajuntament recupere el solar i sense que coste res. Però com ja hi ha indicat el seu grup
haguera actuat d'una altra manera: quan no es va pagar el solar, hagueren parlat amb una
altra empresa, i alguna de les que es van presentar ho hagueren fet; almenys s'haguera
tingut el poliesportiu. Considera culpable polític al govern de Rafelbunyol indicant que són
responsables de la situació en què es troba l'Ajuntament. Igualment demana aclariments
respecte a què si açò entra en mans d'un tribunal, si pensen demanar l'ocupació immediata
de les instal·lacions o que pensen fer.

A continuació pren la paraula el Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE
indicant que estan tractant un tema derivat d'un plec de condicions llegint íntegrament la
clàusula 13 del dit conveni, en el que s'especifica que ha de pagar la parcel·la abans de la
firma del contracte i en un termini de 30 dies. Per tant des del primer moment ja tenien un
argument jurídic per a fer el que s'està fent hui. A continuació anomena la dates que
considera clau en relació amb l'expedient: al desembre del 2007 s'adjudica a Prodaemi el
concurs, a l'abril del 2008 es firma el contracte entre l'empresa i l'ajuntament, al maig del
2009 es reclama el pagament de la parcel·la a l'empresa, al setembre del 2009, es modifica
el contracte, (inexplicablement per al seu grup), en el qual se li atorga un any més per a
pagar i acabar les obres. Amb posterioritat es va conéixer que estava en concurs de
creditors.
En vàries actes on es tracte este tema, el seu grup ja es posicionava i manifestava
l'incompliment de la mercantil indicant que coneixia la falta de liquiditat d'esta empresa. El
senyor alcalde continuava expressant la confiança que tenia en l'empresa, i en el ple de 15
de juny del 2009 a la pregunta que si l'empresa havia pagat alguna cosa, respon el Sr.
alcalde “que no ha pagat res, indicant que van començar les obres per la confiança que
tenien en l'empresa, però que ha arribat la crisi i els ha atrapat de ple”. Paraules que reitera
hui en la Comissió Informativa, tirant la culpa a la crisi i al govern central, quan la
responsabilitat de la gestió és seua. A continuació recorda les preguntes que va fer el seu
grup per la paralització de les obres en el ple de 3 d'abril del 2009 i la contestació del
senyor alcalde indicant que el problema eren les torres d'Iberdrola. En cap moment ens va
indicar que no havien pagat. I fins a octubre d'eixe any no actuen, i quan ho fan és per a
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concedir-li un termini d'un any més. També llig la pregunta del seu grup i la contestació
que va fer el senyor Oveller en el ple de 15 de juny del 2009.
Interromp el senyor alcalde per a indicar-li que vaja concloent perquè està parlant de
coses ja vistes.
Continua el senyor Francisco Fontelles dient que l'equip de govern ha anat demorant
la decisió des del moment que l'empresa no complia amb les clàusules del plec de
condicions. Afig que un responsable públic no pot tindre cap acte de fe amb una empresa,
perquè es deu a l'ordenament jurídic i a l'interés públic i general. I des d'este punt de vista,
açò ha sigut el major desastre. Remarca que li va permetre a l'empresa iniciar les obres
sense tindre la llicència d'obres, que es va fer el derrocament del poliesportiu sense llicència
d'obres i que al final està tot començat i no pot escudar-se en la crisi com ho ha fet, i no
hauria d'haver-se demorat tant en la resolució del problema.

El senyor alcalde intervé indicant diu que els grups de l'oposició han parlat, però
que no respondrà a tot això. Podria referir-se a moltes coses, però va a cenyir-se al punt de
l'orde del dia, sobre si s'inicia o no l'expedient.

El Sr. Carbonell sol·licita un segon torn de paraula indicant que el que el seu grup hi
ha per a respondre al senyor alcalde que el que ells han dit sí que té a veure amb el punt de
l'orde del dia, perquè estan parlant un contracte que ve des del 2007 i tenen el dret i
l'obligació de fer un repàs de tot el que ha passat des que es va iniciar, reiterant que ací hi
ha un responsable polític i és l'alcalde, per al bo i per al pitjor. Reitera que té preguntes que
contestar: què passa amb el solar ara, per què no han fet obres sense llicència…. Demana a
l'equip de govern que reconeguen que s'han equivocat i que són responsables que no
existisquen vivendes de VPO ni que tinguem camp de futbol, afegint que si no hagueren
detectat pel registre d'eixida l'escrit remés a Prodaemi reclamant el deute, no ho hagueren
dit. Al seu torn demana informació sobre que passarà ara amb el poliesportiu, si es té
intenció de tornar a traure a concurs la venda de la parcel·la…
Insistix el senyor alcalde que es tracta d'un problema que ens afecta tots i naix
d'unes circumstàncies concretes que afecta tots.
A continuació se suscita un debat sobre la intervenció del senyor alcalde i el senyor
Carbonell i sobre la duració determinada de les intervencions.
Finalment el senyor Carbonell reitera les preguntes formulades anteriorment, afegint
que li agradaria que políticament reconegueren l'error.
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A continuació el Sr. Fontelles demana un segon torn de paraula indicant que el seu
grup considera que hi ha proves irrefutables de què l'equip de govern ha incorregut en una
irresponsabilitat política i això es demostra en la deferència amb què hi ha tractat a esta
empresa, com s'ha botat la Llei de contractes del sector públic, concretament la clàusula 13
del contracte, que li permetia en 30 dies haver resolt el problema, problema que ens ho
presenta per a resoldre tres anys després. La qüestió és per què no ho van fer en el seu
moment. I vol que ho conteste.

Finalitzat el debat el Sr. alcalde sotmet a votació l'assumpte.
El Sr. Carbonell demana explicació de vot, indicant que el seu grup sí que considera
necessari procedir a la resolució del contracte, però votaran en contra per entendre que es
devia haver actuat prèviament de la forma en què han expressat en el debat.
El Sr. Fontelles indica que també consideren necessari la resolució del contracte,
però que igualment votaran en contra per les mateixes causes.
El Sr. alcalde anuncia el vot a favor del grup Popular.
En definitiva, el Ple de l'Ajuntament, per una majoria absoluta de huit vots a favor,
dels Regidors del grup Popular, i cinc vots en contra, dels Regidors dels grups del PSPVPSOE i del Bloc, adopta l'acord següent:
Vist que el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol va acordar, per acord de data 10
d'agost de 2.007, iniciar el procediment i aprovar els Plecs administratius de prescripcions
administratives i de prescripcions tècniques per a l'alienació d'una parcel·la de 5.208 m2
propietat de l'Ajuntament de Rafelbunyol amb destinació a la construcció de vivendes
subjectes a règim de protecció pública, junt l'assumpció d'una sèrie d'obligacions per al que
resultara adjudicatari que van incloure la realització d'obres de reforma del poliesportiu
municipal i altres obligacions .
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 11 de
desembre de 2007, es va acordar que l'adjudicació de la parcel·la es realitzara a favor de la
Mercantil PRODAEMI S.L.
Vist que en data 18 d'abril de 2.008, es va subscriure contracte entre l'alcaldepresident de l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol i el legal representant de la mercantil
adjudicatària PRODAEMI SL per a l'alienació d'una parcel·la titularitat municipal integrant
del PMS vinculada a la construcció de vivendes de protecció pública, així com també la
realització d'obres de reforma del poliesportiu municipal i altres obligacions.
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Vist que en data de 18 de maig de 2009 es va remetre per part de l'Excm.
Ajuntament de Rafelbunyol a la mercantil adjudicatària, burofax pel qual se sol·licitava el
pagament del preu de la parcel·la alienada i, se li exigia una justificació per la paralització
que estaven patint les obres d'edificació i les obres del poliesportiu que l'adjudicatari havia
proposat en la seua plica com a millores, les quals es trobaven en fase d'execució,
concedint-se un termini al contractista perquè efectuara la contestació.
Vist que en data 2 de juny del 2009, va tindre entrada en el Registre General de
l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol, escrit de la mercantil adjudicatària, pel qual se
sol·licitava un major termini per a poder justificar tot allò que hi ha demanat en l'escrit de
l'antecedent anterior.
Vist que en data de 17 de setembre de 2009, l'Ajuntament de Rafelbunyol, per mitjà
d'un escrit, va tornar a requerir a la mercantil adjudicatària perquè contestara expressament
a allò que s'ha demanat en data 18 de maig de 2.009 en un termini de cinc dies, manifestant
que, si no es produïa contestació per part de la mercantil, s'iniciaria expedient de resolució
del contracte.
Vist que en data 21 d'octubre de 2.009, es va firmar entre les dos parts contractants,
un modificat del contracte en el qual PRODAEMI S.L., es comprometia al compliment
d'una sèrie d'obligacions, comprometent-se a renunciar a qualsevol tipus d'indemnització i
reclamació per al cas d'incomplir amb alguna de les obligacions assumides en el contracte
modificat.
Vist que per interlocutòria de data 16 de novembre del 2009, el Jutjat mercantil
núm.3 de València, va declarar el concurs voluntari ordinari de la mercantil PRODAEMI
SL, estant des d'eixe moment la mercantil incursa en una de les prohibicions per a
contractar amb l'Administració.
Vist que en data 15 de setembre del 2010, es va realitzar un requeriment per part de
l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol a la mercantil contractista conseqüència de la
paralització en l'execució de les obres de les vivendes i conseqüència de la paralització de
les obres del poliesportiu, a fi de que renunciara del contracte subscrit amb l'Ajuntament.
Vist que en data 15 d'octubre del 2010, va tindre entrada en el Registre General de
l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol, escrit de la mercantil concursada en el qual es
manifestava que era voluntat de l'empresa complir amb el contracte subscrit, a pesar que les
obligacions contretes per la mercantil havien de complir-se abans del 21 d'octubre del 2010,
data en què expirava el termini perquè la mercantil complira amb les obligacions dimanants
del contracte modificat firmat.
Vist que en l'actualitat han sigut diversos els incompliments en què ha incorregut la
mercantil contractista, i en concret els següents:
•

La mercantil PRODAEMI S.L., es va comprometre a presentar en el termini
d'un any, a comptar de la firma del contracte modificat subscrit en data 21
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d'octubre de 2.009, un projecte modificat el qual encara no ha tingut entrada en
les dependències de l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol.
•

La mercantil PRODAEMI SL, en el contracte modificat subscrit en data 21
d'octubre del 2010, es va comprometre a pagar l'import íntegre de la parcel·la
en el termini d'un any, havent transcorregut el termini acordat sense que la
mercantil de referència, haja procedit a pagar la parcel·la objecte del contracte.

3.

En el modificat del contracte subscrit entre les parts, la mercantil s'obligava a
iniciar les obres de remodelació del poliesportiu l'endemà de la subscripció del
contracte. Les obres de remodelació del poliesportiu es troben en l'actualitat
totalment paralitzades.

Considerant la voluntat de l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol, de procedir a la
resolució del contracte per incompliment de les obligacions del contractista.
Considerant que d'acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Primera de la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, d'ara en avant LCSP, la
normativa que resulta d'aplicació al present contracte d'obres és el Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, d'ara en avant TRLCAP i el Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, d'ara en avant RGLCAP.
Considerant que la naturalesa jurídica del contracte és de contracte administratiu
especial, que ve prevista en l'article 5 del TRLCAP, l'objecte de la qual és l'alienació d'una
parcel·la pertanyent al patrimoni municipal del sòl vinculat a la construcció de vivendes
subjectes al règim de protecció pública, i l'execució de les obres consistents en la
remodelació del poliesportiu municipal.
Considerant que de conformitat amb el que disposa l'article 7 del TRLCAP, els
contractes administratius, es regiran quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i
extinció per esta llei i les seues disposicions de desplegament;
Considerant el que disposa l'article 67 de la Llei Concursal, en relació amb els
contractes subscrits amb l'Administració, els efectes de la declaració de concurs sobre els
contractes de caràcter administratiu celebrats pel deutor amb Administracions públiques es
regiran pel que establix la seua legislació especial.
Considerant que l'article 111 del TRLCAP establix com a causes de resolució dels
contractes:
1. La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre
procediment.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l'incompliment del
termini assenyalat en l'article 7 1.2, lletra d.
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L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials.
Aquelles que s'establisquen expressament en el contracte.
Considerant que de conformitat amb l'article 113.4 del TRLCAP quan el contracte
es resolga per incompliment culpable del contractista li serà confiscada la garantia i deurà,
a més, indemnitzar a l'Administració els danys i perjuís ocasionats en el que excedisquen de
l'import de la garantia confiscada.
Considerant que el procediment que ha de seguir-se per a la resolució del contracte
per causa imputable al contractista en el previst en el procediment per a la resolució dels
contractes ve establit de forma expressa en l'article 109 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Vist l'informe jurídic redactat per l'assessoria jurídica de l'Ajuntament, i la seua
ratificació per la Secretaria Municipal.
Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa d'Assumptes Sectorials
celebrada el dia 2 de novembre de 2.010
Per tot l'anteriorment exposat, el PLE de la corporació, per una 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, ACORDA:
PRIMER.- Iniciar expedient de resolució del contracte per causa imputable al contractista
de conformitat amb el que disposa el TRLCAP.
SEGON.- Donar tràmit d'audiència a la contractista per un termini de 10 dies, perquè
accepte o s'opose a la resolució del contracte iniciat d'ofici per part de l'Administració
municipal. Perquè desplegue efectes jurídics la contestació de la mercantil contractista en
relació amb l'acceptació o oposició a la resolució la mateixa ha de vindre subscrita per part
dels Administradors Concursals de la citada mercantil.
TERCER.- Iniciar expedient de confiscació de la garantia definitiva pels danys i perjuís
ocasionats a l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol conseqüència dels reiterats incompliments
contractuals de la mercantil contractista.
QUART.- Donar tràmit d'audiència pel termini de deu dies a l'avalista (entitat Caixa
d'Estalvis del Mediterrani) perquè al·legue el que al seu Dret convinga.
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AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
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

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