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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 24 DE SETEMBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les vint hores i trenta minuts del dia 24 de setembre de dos mil
tretze, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Concejales MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET,
FERNANDO BOHIGAS TOMÁS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO
FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO
LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA
SANCHO, ENRIC CARBONELL I ROS y MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que
componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del Senyor alcalde D. JAIME GARCIA
GARCIA, assistits per la senyora AMPARO VICENTA BELLVER MORTE, que actua com a
secretària accidental a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la
que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
També està present la senyora Paula Rico Belda, interventora de l'Ajuntament.

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.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D'OBLIGACIONS
EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 8/2013.
Explica el Sr. Alcalde que tal com s'ha manifestat fa uns moment en la Comissió de comptes
que el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, establix en
l'article 16 l'obligació d'esta Intervenció d'enviar per via telemàtica, fins al 19 de juliol, una
relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reunisquen els requisits
establits en l'article 3, havent de donar compte en el ple de la mateixa.
En el cas concret de l'Ajuntament de Rafelbunyol, l'àmbit d'aplicació és al propi Ajuntament i la
societat mercantil Acmursa, sent l'obligació de pagament total de 704.491,03 €. Tot açò és
conseqüència de l'impagament que patix l'Ajuntament, passant a indicar l'entitat i la quantitat
que ens deu.
Com a conseqüència de l'existència d'obligacions pendents de pagament incloses en l'àmbit del
Reial Decret Llei 8/2013, si es desitja formalitzar una nova operació d'endeutament, s'haurà
d'enviar al Ministeri una revisió del Pla d'Ajust, aprovada pel Ple, abans de la data límit de 27 de
setembre. La valoració favorable del pla d'ajust pel Ministeri determinarà que l'entitat local puga
formalitzar una operació d'endeutament a deu anys i a un 6% d'interés.
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SEGON. - APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST COM A CONSEQÜÈNCIA DEL REIAL
DECRET LLEI 8/2013
Per part del Sr. Alcalde, i després d'allò que s'ha exposat, es llig la proposta següent:
“Amb la finalitat d'eradicar la morositat de les entitats locals va ser aprovat pel Ministeri un
nou pla de pagament a proveïdors pel que l'Ajuntament tenia l'obligació d'enviar al Ministeri
una relació de les seues factures que estigueren ja degudament comptabilitzades fins a
31/05/2013, però pendents de pagament. Com a conseqüència de la classificació d'Acmursa
com no de mercat les seues factures també havien de ser incloses.
Una vegada elaborades tals relacions l'Ajuntament va realitzar les oportunes publicacions en el
seu web per a assistir als proveïdors, i manifestades les acceptacions o reclamacions dels
interessats, el resultat final ha sigut el següent:
Import de factures incloses i acceptades de l'Ajuntament: 613.013,32
Import de factures incloses i acceptades d'Acmursa: 91.477,71
TOTAL: 704.491,03 euros
Tals proveïdors cobraran del Ministeri, devent l'Ajuntament revisar el Pla d'Ajust aprovat en
2012 perquè el Ministeri admeta tal revisió i permeta una nova operació d'endeutament a 10
anys. Amb això se suavitzaria la situació de falta de liquiditat que patix este Ajuntament com a
conseqüència d'impagaments de la Generalitat i Diputació, així com dels contribuents per les
dificultats que travessen. Es tracta d'una oportunitat per a posem al dia amb els proveïdors i
tractar de complir els terminis de pagaments legalment previstos.
En cas de no aprovar-se per Ple la revisió, el resultat serà la retenció en la participació dels
tributs de l'estat: ingressos mensuals fixos sense els que este Ajuntament tindria molt serioses
dificultats; la qual cosa implicaria probablement el cessament de molts servicis i subvencions
que encara subsistixen.
Com a mesura afegida al Pla ja aprovat en 2012, es proposa incrementar el 181 en un 0,050.
Passaríem d'un tipus impositiu de 0,6930% a un tipus de 0,743%. D'acord amb les dades
publicades en l'Oficina Virtual de les entitats locals del Ministeri, els tipus d'altres municipis
del nostre al voltant són els següents:
Alboraya
Almassera
Massamagrell
Meliana
Esguerrada
Museros
Náquera
La Pobla de Farnals
Tavernes Blanques

0,79
0,98
1,056
0,869
0,99
0,78
0,88
0,935
0,742

Les dades agregades presenten un resultat superior al 0,82 en les tres provincial de la nostra
Comunitat.
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Exemples amb rebuts reals (persona que paga 84,65 euros passarà a pagar 90,75 euros: 6,10
euros anuals més; persona que paga 234,57 euros passarà a pagar 251,49: 16,92 euros més;
persona que paga 667,10 euros passarà a pagar 715,23 euros: 48,13 euros més).
Es proposa un increment d'ingressos i no una disminució de gastos per a aconseguir uns
ingressos superiors estables que permeten atendre puntualment als pagaments. Cal tindre en
compte, a més, que l'IBI es paga en dos terminis. Tot això amb independència que les mesures
de contenció del gasto arreplegades en el Pla de 2012 es mantenen vigents i han de ser
complides. Majors mesures de contenció del gasto podrien ser excessives després dels retalls
dels últims anys, deixant servicis insuficients, o eliminant-los.
Per tot això, es proposa l'aprovació d'esta mesura, la seua inclusió en el Pla d'Ajust de 2012
junt amb l'actualització de l'endeutament, i l'aprovació de les previsions calculades en
Intervenció que resulten de tot això.”
Insistix que s'ha estudiat molt el tema i la sra. Interventora en el seu informe indica que la
mesura proposada pot ser suficient sobretot per l'estabilitat dels ingressos derivats de l'IBI,
subjectes a escassa incertesa”
A continuació atorga la paraula als portaveus dels grups polític perquè manifesten la seua opinió
respecte d'això.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, inicia la seua intervenció indicant que al
març del 2012 es va aprovar el Pla d'Ajust i ara hem d'aprovar la seua reforma. L'informe de la
senyora interventora que les mesures adoptades en eixe primer Pla d'Ajust han sigut positives,
sobretot pel que fa als ingressos, però també parla de les carències per no haver-se aplicat
mesures, sobretot en el control del gasto. Com a conseqüència d'este Reial Decret Llei 8/2013,
ens veiem obligats a atendre factures per més de 700.000 € (empreses elèctriques, ampliació de
la subestació de subministrament d'electricitat…). En l'informe la Sra. Interventora també ens
diu que tot açò està provocat per la falta de liquiditat de l'ajuntament, que és veritat que al seu
torn està falta de liquiditat és conseqüència de la falta de pagament de les subvencions de
Generalitat, la Diputació i per l'impagament dels contribuents.
És cert que no és agradable apujar l'IBI, però hem d'atendre estes factures moltes d'elles
provocades per la gestió realitzada en els últims anys. Però, com solucionem açò? O aprovem el
Pla o ens rebaixen la participació en els Tributs de l'Estat. Per la via de gastos està molt
complicat l'estalvi, i encara que s'eliminaren alguns gastos, seria molt difícil estalviar 120.000 €.
Des del Bloc no hem trobat una alternativa a la proposta.
En definitiva, la nostra posició és d'abstenció, ja que pensem que esta situació és degut a la mala
gestió però no podem permetre que ens rebaixen la participació dels tributs de l'Estat que ens
crearia més problemes de liquiditat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, recorda l'anterior pla de
pagaments a proveïdors de 2012 sent el crèdit de llavors d'1.876.000 €.
Ara l'acollir-se a este Reial Decret suposa que hem de fer front a una altra nova operació de
crèdits a 10 any per valor de 704.000 €. Açò suposa que en dos anys ens hem hagut d'acollir-nos
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a estos dos Plans de pagament a proveïdors, sent la part negativa que els diners ha de tornar-se a
un interés pròxim al 6%.
La pregunta que ens plantegem és si hem d'acollir-nos o no a este nou Pla. L'informe
d'intervenció ens indica que no tenim liquiditat suficient per a fer front al pagament d'estes
factures i si no ens acollim ens llevaran un percentatge de la participació dels tributs de l'Estat.
Reitera les paraules del Sr. Carbonell en la culpabilitat d'esta situació afegint que a més ara hem
hagut de fer front al pagament de la Sentència dels Germans Gargallo i a la mala gestió del Sr.
Alcalde en els últims cinc anys, sent una de les poblacions més endeutades de la comarca,
indicant que la pujada d'este segon pla ens situa 4l punts per damunt del marge legal
d'endeutament.
La proposta d'intervenció és apujar l'IBI, la qual cosa significa un increment del 7,2%. Indica
que l'any passat van votar a favor. Enguany la coherència també ens indica que han de votar a
favor, perquè és el millor per al poble.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, recorda que el superàvit apareixia en el
llibre de festes, però quan ja no es podia mantindre, este va desaparéixer. Pregunta per què no
se'ns va informar d'estes factures quan es van aprovar els pressupostos el 27 d'agost. A
continuació llig l'informe d'Intervenció en la part referent al pagament de la sentència dels
Gargallos, per la qual cosa pensa que devien tindre-ho previst, perquè sabien que arribaria.
Volen fer-nos responsables de la falta de liquiditat de l'Ajuntament, retrotraient-se al tema de
PRODAEMI, al gasto de festes… La qüestió és que tenim un poble arruïnat i vostés seguixen
igual. Tenim un 156% d'endeutament quan és el 110% el màxim.
Critiquen que no es plantejara fer comissió en un principi i ara ho fan un moment abans del Ple,
quan el ple podrien haver-ho fet el dijous, perquè el divendres és l'últim dia de remissió de
dades al Ministeri. D'esta manera no haguera sigut tan precipitat i haguérem pogut buscar altres
alternatives.
Recorda que en el Pla d'Ajust del 2012 hi havia una mesures de reducció del gasto que no s'han
fet, com és el cas de la licitació del contracte de recaptació. A continuació llig el gasto
corresponent als últims tres anys de la festa del farolet i del menjar dels majors per a acabar
indicant que continuen amb el mateix gasto quan no tenim liquiditat per a pagar a proveïdors. A
més continuen parlant de fer coses en el pressupost

El SR. Alcalde els recorda que la situació actual no és de l'alcalde, perquè no som nosaltres els
que devem diners, sinó la Diputació, la Generalitat, quotes del Sector IV…. Indicant que si tots
pagaren el que ens deuen, el deute real de l'Ajuntament és de 400.000 € a pagar en 10 anys. Els
diu que l'Ajuntament ha funcionat bé i s'ha treballat molt per al poble. En referència a la
sentència dels Gargallo, els diners inicials del conveni estava depositat en la Caixa General de
Depòsits d'Hisenda. Si ara, després de 20 anys, un jutge dicta sentència i estima que cal abonar
més diners, no ens ho esperem.
El SR. Carbonell pensa que si que han decisions polítiques que ens han portat a esta situació, i
que cada un té les responsabilitats que té. Reitera l'abstenció del seu partit perquè no poden
desprotegir a l'Ajuntament ni als seus veïns.
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El SR. Encarnación manifesta que votaran a favor, però li recriminen la seua gestió dels últims
cinc anys. Dels anteriors no li ha dit res.

El SR. Fontelles resumix que no s'han posat en pràctica totes les mesures del Pla d'Ajust, llegint
algunes d'estes. Manifesta l'abstenció del seu grup perquè consideren que si s'haguera plantejat
amb temps es podria haver buscat altres solucions. I pensen que són de l'opinió que es gasta més
del que es deu.
A continuació es produïx un debat entre el Sr. Alcalde i el Sr. Fontelles.
Finalment, el ple de l'ajuntament per majoria absoluta de huit vots a favor dels regidors dels
grups Popular i Independents de Rafelbunyol i cinc abstencions dels regidors dels grups del
PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís, adopten l'acord següent:
1. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a adoptar les mesures
previstes en el pla d'ajust per a garantir l'estabilitat pressupostària, límits de deute i
els terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el
d'amortització de l'operació d'endeutament que es preveja concertar en el marc del
Reial Decret llei 8/2013, de 28 de juny (que serà com a màxim de 10 anys de
duració)
2. Declaració expressa de l'entitat local comprometent-se a aplicar les mesures
indicades en el present pla d'ajust.
3. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a remetre tota la
informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques considere
necessària per al seguiment del compliment d'este Pla d'Ajust, així com qualsevol
altra informació addicional que es considere precisa per a garantir el compliment
dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les
obligacions de pagament a proveïdors.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les
vint-i-una hores i quinze minuts, de tot això com a secretària accidental certifique.
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