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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 27 D'AGOST DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 27 d'agost de dos mil tretze, en la saló de
sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors 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 es va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS
Abans de l'inici de la sessió la senyora secretària accidental explica que hi ha hagut un error
material en l'orde del dia de la convocatòria i que no s'ha inclòs el primer punt que es tracte en
la Comissió Especial de comptes i que si no hi ha inconvenient per part dels senyors regidors,
s'incloga ara com a primer punt de l'orde del dia. Preguntats pel senyor alcalde, tots es mostren
d'acord:

PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
Per part del Sr. alcalde es llig la proposta següent:
“Donat compte que en la sessió plenària extraordinària de 4 de juliol del 2011, es va acordar
la celebració de les Sessions Plenàries Ordinàries amb una periodicitat mensual coincidint amb
l'últim dilluns de mes, a excepció del mes d'agost. Igualment es va acordar que els Plens es
realitzaren a partir de les 18,30 hores.
Considerant que l'article 46.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la
seua redacció atorgada per la Llei 11/1.999, de 21 d'abril, en els municipis entre 5.001 i 20.000
habitants el Ple ha de celebrar sessió ordinària com a mínim cada dos mesos.
Atenent a la dita regulació legal i al treball que comporta per a la secretaria de l'Ajuntament i
per a la Corporació la preparació d'una sessió ordinària amb una periodicitat mensual, i que
algunes vegades no hi ha quasi assumptes que tractar, es proposa l'adopció de l'acord següent:
PRIMER: Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries plenàries a dos mesos, començant
el seu compute en el mes de setembre, celebrant-se les sessions en els mesos imparells.
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SEGON: Mantindre com a dia de celebració del ple ordinari l'últim dilluns dels mesos
imparells a les 18:30 hores.
TERCER: Modificar la retribució i indemnització als membres de la Corporació Local que
assistixen a les sessions de la Junta de Govern, quedant de la manera següent:
-

Assistència del Sr. alcalde-president:
Assistència Regidors delegats vocals:

300 €
250 €”

Preguntats els grups polítics tots es mostren a favor, per la qual cosa sotmesa la proposta a
votació la mateixa el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER: Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries plenàries a dos mesos, començant
el seu comput en el mes de setembre, celebrant-se les sessions en els mesos imparells.
SEGON: Mantindre com a dia de celebració del ple ordinari l'últim dilluns dels mesos imparells
a les 18:30 hores.
TERCER: Modificar la retribució i indemnització als membres de la Corporació Local que
assistixen a les sessions de la Junta de Govern, quedant de la manera següent:
Assistència del Sr. alcalde-president:
Assistència Regidors delegats vocals:

300 €
250 €”

SEGON.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A
L'ANY 2012 (INCLOSOS ELS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS
DE TITULARITAT PÚBLICA), BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.
L'Alcalde lamenta la tardança en l'aprovació dels pressupostos del present exercici i manifesta la
voluntat que que els pressupostos de 2014 no es retarden tant i es presenten com més prompte
millor.
Contínua indicant que hi ha una regla d'or en l'elaboració dels pressupostos i és aconseguir que
els gastos no superen els ingressos. S'ha realitzat un estudi detallat de totes les partides del
pressupost i hi ha convocat tres reunions de portaveus per a tractar este tema. Ressaltar la
carència d'ingressos, la qual cosa ens obliga a deixar algunes partides més baixes del que ens
haguera agradat. Recorda que el pressupost és una cosa estimativa i a excepció dels capítols 1, 3
i 9 que són els més exactes, els altres fluctuen.
Tots coneixem la situació financera de l'Ajuntament i els greus problemes de tresoreria a causa
de l'impagament de quotes d'urbanització, de la falta d'arribades de les subvencions de
l'Administració…, la qual cosa ens ha obligat a acollir-se al crèdit ICO i a realitzar un Pla
d'Ajust amb una operació de crèdit d'al voltant d'1.800.000 €, el que ha originat una augment del
deute viu de l'Ajuntament, havent de realitzar un gran esforç per a contindre el gasto corrent. El
nostre objectiu és no gastar més del que s'ingresse, reduint el dèficit públic. Al realitzar el
pressupost hem aplicat el principi de caixa. També hem tingut en compte els suggeriments de
l'oposició. Tot açò es reflectix en la memòria de gestió en la Base 53, passant a resumir la
mateixa. El pressupost ha estat condicionat per la contínua legislació que ens obliguen a la
reducció del dèficit públic.
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Indica que l'import total del pressupost de l'ajuntament és de 5.542.087,30 € aconseguint un
equilibri entre els ingressos i els gastos. Tenint en compte els pressupostos de les societats
ACMURSA I REMARASA, el pressupost consolidat queda de la manera següent:
- Ingressos:7.441.781,30 €
- Gastos: 7.856.870,40 €
Este desajust es deu al dèficit inicial del pressupost de la mercantil ACMURSA per a este
exercici.
Acaba fent un resum dels capítols d'ingressos i gastos indicant l'import total i el seu tant %
respecte del total del pressupost, primer seguint la classificació econòmica i després fa o mateix
en la classificació funcional.

A continuació atorga la paraula als portaveus dels grups polític perquè manifesten la seua opinió
amb respecte del projecte de pressupost.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, inicia la seua intervenció indicant és cert
l'existència de dificultats per a l'elaboració dels pressupostos, però no és una justificació perquè
es realitze en estos moments la seua aprovació. El pressupost és una previsió del que gastarem i
ingressarem. És veritat que s'han de presentar sense generar dèficit. Seguint l'informe de la
senyora interventora i de les indicacions de la Sindicatura de Comptes, els pressupostos s'han de
realitzar ajustant-se a la realitat. Manifesta que segons la sra. Interventora els ingressos
pressupostats estan ajustats al màxim a la realitat, i que no s'espera ingressar més del que s'ha
pressupostat.
A continuació realitza un resum de la previsió d'ingressos per capítols, ressaltant que en el
capítol d'impostos indirectes, que són bàsicament la construcció, la previsió és de 45.000 €,
manifestant que fa anys ací es pressupostava un milió d'euros. El total d'ingressos generats per
l'Ajuntament suposen el 63,73 % del total dels ingressos i l'altre 36 % es pot atribuir als
ingressos que ens arriben d'altres administracions (Estat, Generalitat, Diputació) i d'altres
capítols de menor importància com són els ingressos patrimonials, alienació d'inversions reals i
la transferència de capital que han de destinar-se a la inversió.
Tot açò significa que de cada cent euros, 43 € ve dels impostos directes; 0,81 € dels impostos
indirectes; 19,81 € de les taxes, preus públics i altres ingressos; 30,50 € de les transferències
corrents i 5,80 € de les transferències de capital destinades a inversió.
Quant als gastos també fa un resum de capítols amb l'import total i el seu tant per cent del total
del pressupost. A continuació explica una gràfica dels gastos, on es mostra que els gastos de
personal, i béns corrents i servicis suposen un 70% del total del pressupost de gastos. Destaca
que els Capítols 3 i 9, que són l'amortització de crèdits i interessos, suposen un 15,28%. És a dir
que açò més el gasto fix que li paguem a la Mancomunitat pels servicis que ens presta significa
el 90% del total del pressupost.
També explica el pressupost de gastos seguint la classificació funcional o per programes
indicant el total de cada u.
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A continuació fa una relació de les seues propostes, les quals en la seua majoria s'han tingut en
compte en estos pressupostos. Moltes d'estes propostes són conseqüències de mocions
presentades i aprovades en el ple, la majoria per unanimitat. El gasto de totes elles suposa un
5,12% del total del pressupost:
elaboració d'un carril bici per valor de 6.000 €
Oficina de promoció i ús del valencià per 3.000 €
Celebracions del 9 d'Octubre
Programa d'Acompanyament Escolar per 4.000 €
Atendre a necessitats urgents de famílies en els mesos d'estiu per 8.000 €
Atendre la gent que està en la desocupació i que no s'arrepleguen en les
transferències de l'administració i que suposen un 40.000 €
Remodelació del poliesportiu per 215.000 €
En el pressupost consolidat de l'Ajuntament també s'arrepleguen els de les empreses i públiques
i com ha dit anteriorment el Sr. Alcalde, este pressupost s'aprova amb dèficit, és a dir, són més
els gastos que els ingressos provocat per la situació d'ACMURSA.
Fa menció de la memòria de l'alcaldia, de l'annex de la plantilla de personal de l'ajuntament on
s'observa que hi ha moltes places cobertes amb interinitat i que haurien de consolidar-se. També
es parla de l'annex d'inversió, on hi ha partides obertes a l'espera de l'arribada de subvencions
per a poder executar-se les obres.
També s'annexa al pressupost les bases d'execució que és on s'arrepleguen com deu aplicar-se
tot açò i quins criteris s'han de seguir.
Destacar l'informe d'estabilitat pressupostària firmat per intervenció en què destaquen tres
aspectes:
Necessitat finançament de la corporació local.
Regla del gasto i límit del gasto no financer.
Límit del deute de la Corporació Local,
En este últim s'arriba a unes conclusions molt clares.
El pressupost consolidat dóna estabilitat pressupostària en termes de capacitat de
finançament.
Complix l'objectiu de la regla del gasto.
Incomplim l'objectiu de deute públic, perquè el deute viu a principis de 2013 era de
7.851.742 € el que significa el 100,37% del total dels ingressos corrents. La llei diu que
els ajuntaments que sobrepassen el 110% ni poden demanar préstecs, i a més estan
obligats a presentar un Pla de viabilitat financera una vegada aprovats els pressupostos.
Tot i que estos pressupostos arrepleguen algunes de les nostres propostes, hi ha altres coses que
no ens agraden com són la baixada d'algunes subvencions i especialment a la societat musical i
al futbol. Altres es mantenen igual (ames de casa i jubilats), i altres simplement desapareixen.
També hi ha partides on pensem que podria estalviar-se més (Nit del farolet i festes en general).
Nosaltres treballarem per a disminuir gastos traient a licitació els contractes de manteniment.
Per tot açò, anuncia l'abstenció del seu partit pels motius següents:
El pressupost que debatem és millor que el prorrogat de 2012 i atén a menys quantitat
de diners.
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Este pressupost arreplega mesures del Pla d'Ajust
S'arrepleguen algunes de les recomanacions de la sindicatura de comptes en el seu
informe de fiscalització de l'exercici de 2010.(Ingressos i gastos ajustats a la realitat)
S'incorpora un crèdit de 800.000 € que estava considerat com extrapressupostari.
L'aprovació d'este pressupost ens evitarà estar fent modificacions contínuament.
També ens facilita la liquiditat necessària per a poder pagar a proveïdors.
Dir que si no s'aprova este pressupost no es realitzaran les seues propostes.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, inicia la seua exposició
parlant de la situació actual de la societat pública ACMURSA i el seu desequilibri pressupostari
d'uns 400.000 € degut en gran part al concurs de creditors i a l'acomiadament col·lectiu basat en
un informe firmat per l'economista D. Vicente Tomás Pellicer, on es confirmava la inviabilitat
econòmica de la societat. La conseqüència directa de la posada en marxa d'este concurs de
creditors és la renúncia directa a poder sol·licitar i rebre qualsevol tipus de subvenció. Un altre
dels motius del desequilibri pressupostari va ser la denegació de l'ERE que ens va obligar a
readmetre els treballadors afectats, la demora del pagament en les subvencions i la gerència
irresponsable per part del Sr. d'Obés i del Sr. President anys arrere ha provocat la presentació
d'este pressupost.
A continuació realitza una comparativa del pressupost de l'ajuntament entre els exercicis 2012 i
2013 en relació als gastos, perquè considera que el més interessant per als veïns és saber en què
ens anem a gastar els recursos que tenim. Esta comparativa la realitza per capítols indicant
l'increment o disminució respecte al 2012 i el % respecte al total del pressupost de 2013.
Destaca el capítol VI d'inversions reals que ascendixen a 440.000 €, amb una pujada respecte a
l'any passat del 99%, pel fet que es contemplen les obres de remodelació del poliesportiu, a
causa de les mocions i propostes presentades per tots els partits des de l'inici de la legislatura.
Algunes van ser desestimades fins que alguna d'elles va ser aprovada i finalment s'ha posat en
marxa. També destaca el capítol 9 de Variació de passius financers que suposa un 60% més que
l'any passat, on es contempla l'amortització dels préstecs de l'Ajuntament.
Considera que el marge de maniobra d'este pressupost descomptant els capítols 1, 3, 5 i 9 és
d'uns 800.000 €, que representa un 15% per a poder destinar a ajudes, inversions.
Explica també el procés de confecció dels pressupostos i les reunions mantingudes en el mes de
juliol passant a indicar les propostes del seu grup i les partides on haurien d'incloure's en el
pressupost, les quals no han sigut ateses:
Conservació de vies públiques de què van demanar un increment de 20.000 € sent
només incrementada en 6.000 €
Subvenció de llibres de textos per al col·legi. Demanàvem una partida de 3.000 € per a
donar llibres a les famílies més necessitades.
Gastos diversos de cultura (nit farolet, setmana de la dona, muntatge del Betlem, festa
del 9 d'Octubre…) en el que demanaven una disminució i no els han fet cas.
Subdivisió de la partida 226/220 per a poder fiscalitzar gastos corresponents a la
defensa jurídica.
Demanàvem que nos es rebaixara la subvenció de la música de 108.000 € a 84.000 €,
pues a l'altura de l'any en què ens trobàvem seria perjudicial per al pressupost de la
societat que comptava amb esta quantitat, per la qual cosa vam proposar que s'abaixara
al voltant de 8.000 € i parlar d'açò per a l'any 2014. El mateix ha ocorregut amb el
futbol.
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També era bàsic per a nosaltres fer les licitacions de:
Manteniment de l'enllumenat públic.
els assegurances de l'Ajuntament
Contracte s'assistència jurídica
Servicis de recaptació, al qual s'està pagant 4% i que es rebaixara un punt podríem
estalviar al voltant de 25.000 € segons va indicar el Secretari en el Pla d'Ajust.
Finalment fa referència a l'informe d'Estabilitat pressupostària dividit en tres fases:
Necessitat finançament de la corporació local.
Regla del gasto i límit del gasto no financer.
Límit del deute de la Corporació Local.
En el primer aspecte dir que ACMURSA és una empresa sotmesa i dependent de l'Ajuntament,
per la qual cosa els seus pressupostos deuen consolidar-se amb els de l'ajuntament. Situació
diferent és la de REMARASA, no sent necessària la seua consolidació.
Ressalta que la capacitat financera de l'Ajuntament és del 8,87 %, per la qual cosa compliria
l'objectiu d'estabilitat pressupostària. ACMURSA té un necessitat finançament del 64%, per la
qual cosa incompliria l'estabilitat pressupostària. Si juntem l'ajuntament i ACMURSA la seua
capacitat de finançament és de 140.000 pel que sí que compliria. A continuació fa la mateixa
comparativa amb la regla de gastos on manifesta que tant l'Ajuntament com la consolidació del
mateix amb l'empresa sí que la complirien, però no així la societat per si sola. Però el límit del
deute de la corporació local s'incomplix, pues l'ajuntament té un deute viu del 137%,
ACMURSA del 208% i en el pressupost consolidat és de 144%, estant per damunt del 110%
que marca la Llei.
Finalment anuncia el vot en contra del seu partit per:
Que no s'han considerat les seues propostes i molta d'elles només demanaven que es
complirà la normativa de contractació del sector públic (fent referència als articles de la
licitació de contractes)
Per a poder aprovar el pressupost demanàvem que es licitaren alguns contractes de
manteniments al setembre i no se'ns ha fet cas.
No s'ha retallat algunes de les partides de festes, i inclús algunes han augmentat com la
del 9 d'Octubre.
En resum demana que per a deixar de ser una de les poblacions més endeutades de la Comunitat
Valenciana i d'Espanya ha de canviar la seua política rebaixant deute i tenint altres prioritats en
inversions
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, denuncia, en primer lloc, que hui al matí
s'han celebrat dos Juntes Generals i un ple, quan es va acordar el 4 de juliol del 2011 que els
plens se celebrarien a la vesprada.
Dir també que el Llei Reguladora de les Hisendes locals establix que els pressupostos, junt amb
els annexos i informes han de ser remesos per a la seua aprovació esmena o devolució abans del
15 d'octubre i les empreses abans de setembre. Denunciar la tardança en la presentació d'estos
pressupostos, tardança que s'ha justificat per l'absència del secretari, encara que cal recordar que
des de 2008 s'està demorant la seua presentació i l'any passat es van aprovar al juliol. Es tracta
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d'una estratègia de presentació de pressupostos com a conseqüència de la crisi de la bambolla
immobiliària.
Realment més que un pressupost es presenta una gestió de 8 mesos i uns pressupostos per a 4
mesos. Qualsevol pretensió de modificació dels pressupostos queda limitada, perquè ja hi ha
moltes coses compromeses, com és el cas de les festes. S'han realitzat una sèrie de reunions
prèvies a causa de la pèrdua de la majoria absoluta. En elles presentem unes propostes realistes
per al nostre municipi que no han sigut acceptades. Posteriorment es reunixen per un costat
amb Independents i per l'altre amb el Bloc, sent marginat el nostre partit, perquè és vist com la
verdadera oposició o l'alternativa al govern actual. L'aritmètica diu que el partit del govern té
suficient amb un vot i l'abstenció és una afirmació encoberta, la qual cosa possibilitarà que el
PP, el que ens ha endeutat un 40%, aprove el pressupostos i la seua gestió. Som el segon poble
més endeutat de la comarca, després d'Alboraia. És l'herència del partit popular, el qual aprova
les propostes socials però després no es fa res, fent referència a l'oficina de promoció i ús del
valencià que està pressupostada, però que realment després no gasten res. Però el més greu és
que durant més de 30 anys este grup municipal ha demanat la participació ciutadana, i quan
finalment vam aconseguir que s'aprove la Carta de Participació Ciutadana i es cree el Consell
Social, hui ens presenten uns pressupostos sense tindre en compte esta participació. No li pareix
correcte que la resta de partits de l'oposició no ho hagen mencionat i més quan el BlocCompromís va presentar una moció en eixe sentit. Pensen que es tracta dels pressupostos més
anticulturals concretant-se en la reducció de la subvenció a la societat musical de 24.000 €, la
qual cosa produirà unes tensions de tresoreria en eixa societat, igual que ocorre amb el futbol. Si
vol reduir la subvenció faça-ho l'any que ve.
Finalment anuncia el vot en contra als pressupostos:
Per la seua consolidació amb els pressupostos d'ACMURSA,
Per la rebaixa o desaparició de les subvencions que crearan problemes de tresoreria en
l'associacions afectades.
No podem deixar de denunciar que estos pressupostos no han comptat amb la
participació ciutadana quan ja tenim un Consell social.
Considerem que deuríem votar en contra, i així ho demanem a l'oposició, i reitera que
l'abstenció és una afirmació encoberta. Si tot seguix igual és perquè volem, i si el Sr. alcalde
presenta una qüestió de confiança que ho faça, perquè no és imprescindible, perquè l'única cosa
que ha fet és endeutar al poble i arruïnar l'empresa pública.
Aclarix el Sr. Carbonell que no han parlat d'ACMURSA perquè ja ho han fet en la Junta,
resumint la seua intervenció en la mateixa i concloent que tots són conscients de la mala gestió.
Al Sr. Encarnación li indica que amb les seues primeres paraules que “només parlarà del que és
interessant per als veïns”, pareix ser com si els altres no ho férem. També ha dit que el Bloc s'ha
posat la medalla en el tema de la remodelació del poliesportiu, però nosaltres ja havíem dit que
les propostes han eixit per la voluntat de tots els partits. Li preocupa també que quan parla de
reduir gastos en festes i cultura, sempre traga el tema del 9 d'octubre. Li recorda que l'any passat
havia reconeguts 10.000 € per a esta festa i és veritat que ens vam passar un poc. Acaba votant
en contra de totes les mocions que tenen a veure amb el valencià (denominació nom en valencià
del municipi…) Li recorda que el 9 d'octubre no és només festiu, sinó que també és cultures
perquè els grups que van vindre promocionen la nostra cultura.
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Quant al tema de la remodelació del poliesportiu, i del camp de futbol. Tots volem fer-ho, però
si no arriba els diners d'altres administracions difícilment s'aconseguisca, encara que hi ha el
compromís que arribe la subvenció de Diputació de 89.000 €. Quant al carril bici, el que
intentem és fer realitat nostres propostes, no volem presentar-les i després no treballar perquè no
es facen realitat.
En este moment el SR. alcalde crida l'atenció al públic a l'intentar opinar sobre les paraules que
està dient el representant del Bloc.
Continua el Sr.Carbonell contestant ara a les paraules del SR. Fontelles, dient-li que compartix
amb ells el tema de l'horari del ple i la tardança en la presentació dels pressupostos. En quant a
considerar les reunions prèvies com a teatre, li manifesta que ells no s'han pres eixes reunions
així i que a banda d'anotar el que deien els altres grups, poc més ha fet el PSOE. Tampoc entén
que es consideren alternativa de govern, perquè el seu partit porta molts anys amb 3 regidors.
Dir-li que abstindre's als pressupostos és recolzar la gestió del PP, és una falsedat. El seu partit
ha exposat els arguments per a la seua abstenció i insistix que estos pressupostos són millor que
els prorrogats, recordant-li que en 2009 el PSOE es va abstindre. Quant al que ha dit de l'Oficina
de Promoció del Valencià, no és veritat, perquè es va editar un fullet i enguany està previst
realitzar unes campanyes per reis. En relació als pressupostos participatius, el seu partit també
ho ha demanat i va presentar una moció en eixe sentit. Ho hem demanat però no ha pogut ser. A
més li recorda que hi ha pendent una reunió de portaveus per a decidir els capítols que serien
participatius.
Li recorda que en el Consell d'Administració d'Acmursa, el seu partit es va abstindre, però hui
com hi havia públic i era el moment de fer demagògia.
Acaba dient, i d'esta manera contesta el públic, que difícilment el pressupost municipal podrà
pagar a les empreses tant per la liquiditat com per la seua legalitat. I no està en contra que
cobren els treballadors. Reiteren la seua abstenció
El Sr. Encarnación li replica al Sr. Carbonell “que pareix que totes les propostes que han
presentat li molesten. L'indica que la defensa dels pressupostos deuria haver-la-hi fet el PP,
mentres que s'ha quedat al marge mirant com ens enfrontem els altres tres partits”. El que més
ens ha molestat que haja dit que no hàgem recolzat les propostes sobre el valencià que han
presentat. És alguna cosa roïna?
El Sr. Fontelles puntualitza que en 2009 el PP tenia majoria absoluta i ara és minoria. Li
recorda al Sr. Carbonell que està incomplint la seua pròpia moció de participació ciutadana que
va ser aprovada pel ple preguntant-li si hi ha un pacte encobert entre el Partit Popular i el BlocCompromís. Els pressupostos s'aproven només perquè vostés s'abstenen, recriminant-li que no
els recolzen. Vol que reflexione i que canvie el sentit del seu vot, perquè podem continuar amb
els pressupostos prorrogats i realitzar les modificacions necessàries. Insistix que amb l'abstenció
està recolzant i avalant la gestió del Partit Popular. Recrimina l'actitud del senyor alcalde que
des que té minoria vota a favor de les mocions, però després no les porta a terme. Abans es
vanagloriava en el llibre de festes del superàvit de l'Ajuntament, però des que este va començar
a disminuir i finalment va deixar d'existir ja no treia la informació i intentava amagar-la. Torna a
insistir en el fet que recapacite i canvie el sentit del vot, perquè no passa res perquè es
prorroguen quatre mesos més.
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El Sr. alcalde aplaudix la gran funció política que ha fet el Sr. Fontelles. Però no li agrada que es
posen personalment amb ningú, produint-se una discussió entre ambdós.
Per al·lusions el Sr. Carbonell li diu al grup del PSPV-PSOE que sempre ha sabut defendre's i
no cal que ho facen vostés. Hem arribat a la conclusió que des del principi estava buscant
l'enfrontament que s'ha produït al final com fa en tots els plens. Li recorda que l'única vegada
que ha plantejat fer una moció de censura ha sigut per a ser vosté l'alcalde. Conclou indicant que
ha parlat de tot menys dels pressupostos.
Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'assumpte, acordant-se per
majoria simple de sis vots a favor, dels Regidors del Grup Popular, cinc vots en contra dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions dels
regidors del grup del Bloc-Compromís el següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l'exercici de 2.013, 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............................................2.013.955,08 €.
2. Gastos en béns corrents i servici.........…...1.822.625,00 €
3. Gastos financers...............................................250.000,00 €.
4. Transferències corrents......................................414.805,57 €.
Operacions de capital:
6. Inversions reals........................................…... 441.250,65 €.
7. Transferències de capital.........................................2.451,00 €.
8. Actius financers........................................................0,00 €.
9. Passius financers...............................................597.000,00 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS....5.542.087,30 €

B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
1. Impostos directes.......................................….....2.410.900,00 €.
2. Impostos indirectes...................................…….......45.000,00 €.
3. Taxes i altres ingressos..............................….....1.062.815,00 €.
4. Transferències corrents.................................…..1.689.000,00 €.
5. Ingressos patrimonials.................................…..…..13.150,00 €.
Operacions de capital:
6. Alienació d'inversions reals............……..........................0,00 €.
7. Transferències de capital...........................….........321.222,30 €.
8. Variació Actius financers................................…….….…0,00 €.
9. Variació Actius financers…………..………………..……..0,00 €
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS…5.542.087,30 €.
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Pressupost d'Activitats municipals Rafelbunyol S.A.(ACMURSA)
A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal....................................................647.545,22 €
2. Gastos en béns corrents i servici.........…...........…....134.194,00 €
3. Gastos financers...................................................…..65.575,26 €
Operacions de capital:
6. Inversions reals...................................................……..…..0,00 €
8. Actius financers.................................................……...2.000,00 €
9. Passius financers………………………………..……….3.276,62 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS...…….....949.591,10 €
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos..................................…........376.650,00 €.
4. Transferències corrents........................…..................156.852,00 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital …………………......…..…………..0,00 €
8. Actius financers.........................................…….…..…..1.000,00 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS….….534.502,00 €.

Pressupost Residència de Majors Rafelbunyol S.A.
A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal..........................................................1.043.375,00 €
2. Gastos en béns corrents i servici.........…….……………..…344.338,00 €
3. Gastos financers...................................................................25.000,00 €
4. Transferències Corrents………………………………………..….…0,00 €
Operacions de capital:
6. Inversions reals...............................................………..…….13.000,00 €
8. Actius financers............................................….……………...........0,00 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS......……...…1.425.713,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos.........................................………..847.081,00 €
4. Transferències corrents..............................…........……….578.632,00 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital..............................................................0,00 €
8. Actius financers.........................................………….…….……...0,00 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. ….........1.425.713,00 €
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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-lo 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
catorze hores i cinquanta minuts, de tot això com a secretària accidental certifique.
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