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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 8 D'ABRIL DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia huit d'abril de dos mil onze,
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 i JOSEP LLUIS BUSTOS I
MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del senyor alcalde JAIME
GARCIA GARCIA, 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'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 DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ENTITAT PER A
L'ANY 2011 (INCLOSOS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS
DE TITULARITAT PÚBLICA), BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE
PERSONAL.
Per part del Sr. secretari es dóna lectura del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 4 d'abril del 2011, 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 vots ponderats en contra, dels representants dels
grups del PSPV-PSOE i del Bloc.
Amb caràcter previ va intervindre el Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPVPSOE, per a indicant al Sr. alcalde que pot ordenar la retirada del Policia Local de l'entrada
del Saló de Sessions, atés que ningú vindrà a gravar el Ple. Contesta el Sr. alcalde que el
policia deu estar ací.
A continuació se sol·licita la paraula als representants dels Grups Polítics perquè es
manifesten sobre l'assumpte objecte de l'orde del dia.
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El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, inicia la seua exposició fent referència
a la memòria de la presidència, en la qual es reconeix que hi ha tres problemes fonamentals
que han fet que la situació econòmica siga la que és: una és la urbanització del Sector IV,
una altra el retard de les administracions públiques en el pagament de determinades
subvencions i després el que va succeir amb l'alienació de la parcel·la destina a la
construcció de vivendes de VPO, que l'empresa PRODAEMI no va abonar. Entén que
d'eixes causes dos són responsabilitat directa de l'equip de govern: la urbanització del
Sector IV i la venda de la parcel·la de les VPO que no van tindre l'habilitat necessària per a
cobrar. Quant al retard en el pagament de subvencions, reitera el que s'ha dit en anteriors
ocasions: l'ajuntament no s'ha reivindicat mai a demanar que s'acaben eixos retards en el
pagament per part de les administracions.
Amb esta situació, el nivell d'endeutament de l'Ajuntament, amb les dades de la
liquidació de l'any 2009, és de 77,78% dels recursos ordinaris, que es veurà incrementat en
la liquidació del 2010. Els gastos financers previstos són de 520.000 € i els recursos
ordinaris no arriben als cinc milions. En la memòria s'indica que la urbanització del Sector
IV ha incrementat notablement el patrimoni i que si es venguera només la mitat del que hi
ha ací es podria tapar el deute. Respecte d'això recorda que el patrimoni municipal del sòl
està destinat a uns fins concrets: construcció de VPO, o inversió, però no a pagar deutes,
per la qual cosa el que s'indica en la memòria no es correspon amb la realitat.
A continuació realitza un anàlisi del pressupost presentat per l'equip del govern:
Respecte dels ingressos, indica que en el capítol 1, impostos directes, bàsicament
són els mateixos del pressupost anterior. En el capítol 2, impostos indirectes, vénen
bàsicament de la construccions, hi ha un increment del 16%. Respecte de les taxes i altres
ingressos, ve a coincidir amb el pressupost de l'any passat, a pesar d'haver-se incrementat
les taxes per la utilització de local recreatiu i culturals. En el capítol 4, Transferències
corrents, hi ha una baixada del 22,6 %, i en contra del que ací s'ha manifestat moltes
vegades, són les transferències de l'Estat les que s'incrementen i les de la Diputació i
Generalitat les que disminuïxen. Respecte als ingressos patrimonials, que seria el capítol 5,
no és significatiu, no contemplant-se cap ingrés per la venda patrimonial del sòl. Les
Transferències de Capital, que són les que rebem d'altres administracions per a inversions,
són de 829.000 €, és a dir un 58,47 % menys respecte a l'any anterior, abaixant les de la
Generalitat, perquè l'any passat es contemplava el Pla Confiança, i apugen les de Diputació.
Els capítols 8 i 9 són intranscendents en el pressupost. Hem fet un quadro i si repartírem un
euro i diguem d'on provenen els ingressos diríem que 39 cèntims provenen dels impostos
directes, 2 cèntims vindrien dels indirectes; de taxes i altres ingressos tindríem 18,62
cèntims. És a dir quasi el 60% correspon al que és propi de l'ajuntament. En canvi, de
transferències corrents serien 24 cèntims, 0,28 cèntims d'ingressos patrimonials i 14
cèntims de transferència de capital.
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Respecte dels gastos , en el capítol 1, personal, que és el mateix que el de l'any
anterior, a pesar que es contempla la creació d'un eventual de confiança en cultura,
desapareix el personal de confiança de promoció econòmica, perquè passa a ser personal
laboral no fix de l'ajuntament, demanant explicacions respecte d'això. Parlen de jubilacions
i la creació d'una plaça de tècnic en jardineria. En el capítol 2, béns Corrents i Servicis, hi
ha una baixada del 22 % bàsicament provocada per que no es contemplen els recursos que
venien de la Generaltiat per a la creació del taller d'ocupació, per la disminució de 60.000 €
dels gastos de recaptació, i per la desaparció de l'ajuda de llibres de textos. En el capítol 3,
gastos financers, que fa referència als interessos que es paga als bancs, hi ha un increment
del 15%. El capítol 4, transferències corrents, hi ha una baixada del 9%. El capítol 6,
Inversions Reals, suposa una baixada del 58%, indicant que algunes d'elles són finançades
per la Generalitat, i la resta de Diputació. El capítol 8 i 9 són insignificants i per les
mateixes quanties que l'exercici passat.

Contínua analitzant l'estalvi brut de l'entitat, és a dir, la diferència que hi ha entre els
ingressos corrents i els gastos corrents, sent este de 257.954 €, que suposaria un estalvi brut
del 5%; considera que la dada podria ser bona però s'hauria de tindre en compte que si es
resten els gastos financers no hi hauria este estalvi. Igualment realitza un repartiment de
l'euro entre els distints tipus de gastos, resultant 34,26 cèntims per a gastos de personal, per
a gastos corrents 35 cèntims, per a gastos financers (només en interessos) 4 cèntims; per a
transferències corrents serien 7,62 cèntims, destinaríem 13,72 cèntims en inversions reals, i
en variació de passius financers 5,01 cèntims.
Si s'analitza per àrees de gastos, als servicis públics bàsics es destinen 1.700.000 €,
bàsicament el mateix que l'any passat. En promoció social hi ha una baixada del 37%
respecte de l'any anterior. En educació, cultura i esports hi ha una baixada del 42,68 %,
provocat perquè hi havia inversions en l'àrea de cultura, (construcció de l'auditori). Les
actuacions de caràcter econòmic suposen una baixada del 5,61% i les actuacions de caràcter
general també suposa una baixada del 10,25%.
Respecte de l'annex d'inversions, repetix que majoritàriament totes les inversions
vénen de Diputació i una part de la Generalitat.
De l'estudi de l'annex de personal, es desprén que la política de personal que s'ha
utilitzat en esta corporació al llarg dels últims 20 anys no ha sigut gens bona, perquè a
hores d'ara tenim 17 personal laborals cobrint places interines. Contractes temporals, 16.
Només hi ha 2 persones laborals fixos. Respecte dels funcionaris, dir que encara hi ha 5
places ocupades interinament.
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De les bases d'execució del pressupost, reitera allò que s'ha manifestat en altres
exercicis: que s'apliquen. En les subvencions, s'inclouen més associacions i entitats
esportives. No tenen res en contra, sol·licitant que es rectifique el terme “APA” pel de
“AMPA”.
Quant a les societats públiques indica que en el cas d'ACMURSA, només contempla
el Centre Especial d'Ocupació i de l'Escola Municipal, qualificant els pressupostos de
continuistes. Parlen que augmentaran la productivitat i la producció en CEERSA.
Denunciar que hi ha 61.000 € que cal pagar d'interessos d'una banda, i cal tornar 280.000 €
de capital. Hi ha treballs que s'externalitzen per valor de 77.000 €, i estan en contra, perquè
podria emprar-se per a donar continuïtat a la contractació del personal pertinent.
Respecte de REMARASA, indica que el pressupost s'incrementa bàsicament per
l'augment de places que es preveu que s'ocupen en la Residència. També denunciar que cal
pagar 12.000 € d'interessos. Hi ha treballs que s'externalitzen per valor de 67.000 €, i estan
en contra, considerant que no és la manera idònia de gestionar.
Per a finalitzar, manifesta que si se suma el deute a què cal fer front enguany,
(Ajuntament, ACMURSA i REMARASA) dóna un total de 893.000 €.
Intervé el Sr. alcalde dient que això és una falsedat, i que està mesclant “xurres amb
merines”. Sap que açò es deu a unes pòlisses necessàries per a poder pagar els jornals
mentres no arriben les subvencions, i que per tant les coses poden dir-se però donant
l'oportuna explicació.
Replica el senyor Carbonell que li demostre on està la falsedat.
Contesta el senyor alcalde que ja li ho està dient, no pot mesclar els comptes de les
societats amb l'Ajuntament.
A continuació s'atorga la paraula el Sr. Fontelles, en representació del Grup del
PSPV-PSOE, el qual manifesta en primer lloc al president del Ple que té la potestat
d'interrompre per a cridar a l'ordre, no per a emetre juís de valor dient que les dades
facilitades per intervenció són falsos, o que els pressupostos que es presenten estan basats
en mentides, perquè l'única cosa que està fent és desacreditar el que ens ha donat.
Dir sobre l'informe d'intervenció i sobre compliment de la llei d'estabilitat
pressupostària, conclou que els pressupostos de l'ajuntament de 2011 naixen d'un situació
de capacitat de finançament de 290.278 €. El d'ACMURSA té una capacitat de finançament
de 300.000 € i el de REMARASA naix d'una situació d'equilibri financer.
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Respecte als imports dels pressupostos, el de l'ajuntament és de 5.788.817 €, el
d'ACMURSA 1.867.277 € i el de REMARASA 1.664.107 €. Per tant el pressupost
consolidat ascendix 9.302.646 €. de la memòria de la Presidència conclouen el següent: que
el nivell d'endeutament basant-se en les dades de liquidació de l'any 2009, es xifra en el
77,78 %, percentatge que s'espera que augmente a l'haver-hi una menor liquidació de
recursos ordinaris, en especial per les quotes d'urbanització del Sector IV.
Les previsions per al 2011 al comparar els gastos financers anuals (520.278 €) i els
recursos ordinaris del pressupost (4.956.440 €), la proporció entre estes dos dades ens dóna
un 10,5%. L'any passat era d'un 5,78%, la qual cosa ens dóna un increment dels gastos
financers.
La situació econòmica actual ve marcada per la crisi econòmica. El victimisme del
PP, porta de lema que ZP és el culpable. Pel que fa als pressupostos de l'ajuntament,
considera com a responsable exclusiu al govern del PP. Critica el que denomina “voràgine
urbanitzadora”, perquè havent-hi terrenys en el sector III, estant el sector I per construir, es
va decidir urbanitzar el Sector IV, i a més fer-ho per gestió directa, la qual cosa ha obligat
a subscriure un préstec a quatre anys per import de 800.000 €. Afig que una altra de les
explicacions que deu donar el PP és el no haver cobrat la parcel·la adjudicada al desembre
del 2007 a PRODAEMI, per import de 3.668.000 € aproximadament, la qual cosa ha
obligat a contractar un préstec a 20 anys d'1.525.000 €, per a refinançar inversions que
estava previst executar a càrrec de la venda de la dita parcel·la. Indica que estes
conclusions estan tretes de la Memòria de Presidència.
Respecte als gastos financers del capítol 3, és a dir els interessos que deuen pagar
els veïns de Rafelbunyol, estan pressupostats en 230.000 €, un 15% més que l'any anterior.
En el capítol 9, la variació dels passius financers, és a dir, la qual cosa s'ha de destinar a
l'amortització de préstecs contractats per l'ajuntament, és de 290.278 €, un 161% més que
en 2010.
Respecte a les inversions, expressa que es presenta un pressupost que no
contempla la remodelació de l'equipament esportiu del poliesportiu: camp de futbol, piscina
d'estiu, pistas de tennis…. Tot açò no es va a fer en 2011, i és un altre dels errors que
arrosseguen des de 2008, i que ha costat prop de 40.000 € en lloguer del camp de futbol, a
més de la falta de servicis esportius. Les inversions pressupostades sumen 794.377 €, un
58% menys que l'any passat. D'este import hi ha computat 443.000 € per a acabar la
construcció de l'auditori, dins del pla confiança, del que el PP fa gala, però que només s'ha
executat en un 30% de les poblacions, i en alguns llocs s'han abandonat les obres per
impagament, perquè la Generalitat paga tard i mal, ofegant als ajuntaments. Al descomptar
esta quantitat, les inversions reals són 351.000 €, que estaran destinats a inversions de
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camins i vies públiques, a obres destinades a pal·liar la desocupació, competència de la
Generalitat, adquisició de vehicles per a la policia, adquisició de mobiliari..
Quant als ingressos, dir que el capítol 1, impostos indirectes, pugen 2.276.140 €,
passant a desglossar els imports obtinguts en cada impost, indicant que s'hauria de revisar a
la baixa el valor cadastral de l'Ibi d'urbana. Quant a l'IMCV, caldrà ver que es fa amb la
picaresca de l'exempció de l'imposat per minusvalidesa. També pregunta que política de
suport té l'ajuntament per als empresaris, ja que l'única cosa que fa l'ajuntament és
consignar una subvenció a les associacions.
A continuació passa a detallar l'import de cada capítol. En el capitule 4, menciona
que hi ha un increment del 8,33 % respecte a l'any passat en les transferències del Fons
Nacional de Cooperació Municipal, i les de la Generalitat descendixen un 82 % respecte al
2010.
En quant als gastos, remarcar el deute públic que ascendix a 520.278 €. Respecte al
capítol 1, personal, denúncia la poca estabilitat dels llocs de treball, ja que hi ha 5 auxiliars
administratius interins i en personal laboral hi ha 42 llocs de treballs coberts per interinitat
o per contractes laborals temporals.
En el capítol 2 hi ha un -22% menys que l'any passat, preguntant per què es pagaven
els llibres, quan la Generalitat ja donava una subvenció. Li xoca que hi haja un 30% menys
en combustible, quan tots saben que la gasolina està apujant. No està contemplada la
realització d'un TFIL i en promoció econòmica hi ha destinada un 40% menys respecte a
l'any anterior. També hi ha eixa diferència en gastos d'esport. Els gastos de cultura són
85.000 € ( 4,15% sobre este capítol). Els gastos diversos de l'administració general
descendixen un 50% respecte al 2010, mentres que la partida de defensa jurídica augmenta
un 83,33%, a causa del nombre més gran de processos judicials ( Prodaemi, Panchorrins,
InterSA, piscina…)
En el capítol 3, hi ha un augment del 15% respecte al 2010. En el capítol 4 hi ha un
8,79% menys que l'any passat, havent-hi una reducció en subvenció educativa i esports.
Respecte a ACMURSA, un element de transparència, seria que les Juntes Generals
foren públiques, i si canvia el govern en la pròxima legislació, estes Juntes seran públiques.
Dir que en gastos corrents hi ha 1.201.735 €, dels quals 77.000 € es gasten en
externalització, dels quals el secretari del Consell d'Administració es porta 22.000 €, als
que cal sumar la mateixa quantitat de l'altra empresa. Quant a dietes dels membres dels
consells d'administració hi ha consignat 25.200 € en cada una de les empreses, dels quals
11.000 € es destinen a dietes i desplaçaments dels membres del consell, cobrant 450 € el
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president per assistència als Consells i 250 € la resta dels membres. Açò ho diuen en este
moment perquè és un acte públic i perquè l'alcalde diu que no cobra una nòmina, la qual
cosa és certa, però al final cobra una bona quantitat.
Davant d'estes manifestacions es produïx un incident expresant diversos regidors del
grup Popular el seu desacord amb estes paraules.
Continua el Sr. Fontelles dient que augmenta la previsió de la productivitat en
CEERSA, però no tenen previst augmentar la plantilla de personal.
Quant a REMARASA hi ha una previsió d'ocupació de 75 places, quan la seua
capacitat és de 90 places. D'estes places 20 estan ocupades per veïns nascuts a Rafelbunyol
i 3 per residents amb 10 anys de permanència. Açò ratifica el que pensen sobre que la
residència esta sobredimensionada. Menciona també els 12.000 € que es pagaran
d'interessos, a pesar que la Residència si que té un equilibri financer.

El senyor alcalde indica que ja va parlar en la defensa d'ACMURSA I CEERSA i en
el dictamen ha dit tot el que havia de dir, pel que demana que, si no hi ha més que afegir,
es pronuncien.
Intervé el Sr. Carbonell, indicant que no és de justícia dir que ell hi ha dit falsedats i
no demostrar-ho. Li demana que parle i ho demostre, perquè tota la informació que ha dit
en el ple prové de la documentació que li han facilitat, desglossant a continuació el deute de
l'Ajuntament, ACMURSA i CEERSA.
Interromp el senyor alcalde dient-li que “no diga favades.”
Li contesta el senyor Carbonell indicant-li que no li interrompa, que el que ha de fer
és demostrar les falsedats. A continuació fa una referència als pressupostos de tota la
legislatura:
− 2011: 5.788.000 €
− 2010: 7.384.000 €
− 2009: 8.497.000 €
− 2008:12 milions de €
Per a ell és indignant que el president d'este Ajuntament no faça una defensa pública
dels pressupostos i damunt diga que hi ha dit falsedats. Vol que contemple com han
evolucionat els pressupostos i el deute, manifestant que no poden aprovar-los, i quedant a
l'espera que els demostre les falsedats que ha dit.
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El Sr. Fontelles li indica al sr. Alcalde que no respon cap pregunta i que s'escuda en
la majoria absoluta. No defén els pressupostos i és un nul favor a la democràcia. Fa dos
preguntes: Si l'any 2010 es va aprovar la consolidació de la plantilla, què passa que encara
no s'ha fet? Quin tipus de contracte tindran el personal laboral? Respecte als pressupostos,
expressen que s'han presentat pressupostos que després en la realitat s'han duplicat; sempre
s'ha calculat per sota, sense comptabilitzar allò que s'ha ingressat per les quotes
d'urbanització, per després presentar-nos els famosos superàvits.

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 2.011, 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............................................1.983.300 €.
2. Gastos en béns corrents i servici.........………...2.044.300 €
3. Gastos financers...................................................230.000 €.
4. Transferències corrents.........................................440.886 €.
Operacions de capital:
6. Inversions reals........................................….........794.377 €.
7. Transferències de capital...........................................2.676 €.
8. Actius financers...........................................………..3.000 €.
9. Passius financers...................................................290.278 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS....5.788.817 €.
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
1. Impostos directes.......................................….....2.276.140 €.
2. Impostos indirectes....................................……....140.000 €.
3. Taxes i altres ingressos................................…...1.078.000 €.
4. Transferències corrents.................................….1.446.300 €.
5. Ingressos patrimonials.................................……...16.000 €.
Operacions de capital:
6. Alienació d'inversions reals............……..........................0 €.
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7. Transferències de capital..........................….........829.377 €.
8. Variació Actius financers........................………...…3.000 €.
9. Variació Actius financers…………………………788.817 €
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS…5.788.817 €.

Pressupost d'Activitats municipals Rafelbunyol S.A.(ACMURSA)
A) ESTAT DE GASTOS:

Operacions corrents:
1. Gastos de personal...........................................…….1.201.735 €.
2. Gastos en béns corrents i servici.........…....….............302.200 €.
3. Gastos financers.................................................….......61.342 €.
Operacions de capital:
6. Inversions reals.................................................…………..0 €.
8. Actius financers.............................................……..…2.000 €
9. Passius financers……………………………………300.000 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS...…...1.867.277 €.
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos..................................…....1.197.482,92 €.
4. Transferències corrents........................….................667.794,08 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital…………………........……………0,00 €
8. Actius financers.........................................…....……...2.000,00 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS..….1.867.277 €.

Pressupost Residència de Majors Rafelbunyol S.A.
A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal..........................................................1.143.956,92 €
2. Gastos en béns corrents i servici.........…….………………488.696,00 €
3. Gastos financers...................................................................12.000,00 €
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4. Transferències Corrents…………………………………..…17.554,08 €
Operacions de capital:
6. Inversions reals...............................................…….…………..0,00 €
8. Actius financers............................................….………....1.900,00 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS....……...…1.664.107,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos......................................………..959.187 €.
4. Transferències corrents..............................…...……..703.020 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital..........................................................0 €
8. Actius financers.........................................…………...1.900 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. …......1.664.107 €.

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 tretze hores trenta minuts, de tot això com a secretari certifique.
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