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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 27 DE JULIOL DE 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dènou hores i trenta minuts del dia 27 de juliol de dos
mil dotze, 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, RICARDO BLASCO GUILLEM,
ENRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL 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 ordinària, 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.- 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.
Per part del Sr. alcalde s'indica que l'objecte del ple extraordinari és l'aprovació del
pressupost de 2012, per a la qual cosa s'ha entregat la memòria de presidència, annex de
personal, d'inversions, les bases d'execució, així com l'informe d'intervenció, i
l'economicofinancer.
Informa que per a la realització del pressupost han tingut en compte dos lleis
fonamentals: la llei d'estabilitat pressupostària i la llei de Transparència i lògicament els
suggeriments i apunts formulades pels portaveus dels grups polítics en les reunions de
treball. Han procurat evitar l'acomiadament de personal, garantir la qualitat dels servicis,
l'oferta cultural, esportiva i formativa. Els pressupostos s'han formulat tenint en compte
la conjuntura econòmica, procurant reduir el gasto corrent prenent el principi de caixa,
no de meritació, per a no incórrer en dèficit.
De tot el que s'ha dit han donat compte detallat en la Memòria de Presidència. En la dita
Memòria manifesta que tenim hui moments d'especial dificultat a nivell de tresoreria per
l'existència de quanties impagades de quotes ja vençudes. Que existix també un gran retard de
les subvencions que corresponen satisfer a les Administracions Públiques quant a certes
inversions projectades (Casa de la Cultura, Auditori…). Tot això ha obligat a l'Ajuntament a
prendre certes mesures importants. L'Ajuntament s'ha acollit, a l'empara del Reial Decret Llei
8/2011, d'1 de juliol, a la línia de crèdit oferida pel Govern per a poder cancel·lar els deutes de
les entitats locals amb empreses i autònoms. En el ple de 12 de maig del 2012 l'Ajuntament va
aprovar sol·licitar a l'ICO un préstec excepcional a pagar en 10 anys, amb dos de carència,
d'acord amb el qual s'ha sol·licitat la quantitat de 1.808.952,12 €. La dita sol·licitud ha sigut
aprovada després de l'acceptació del Pla d'Ajust que exigia l'Estat. Tot això suposarà un
increment del deute de l'Ajuntament que serà pal·liada per les mesures previstes en el pla d'ajust.
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Gràcies a això s'ha pagat factures que es finançaven amb recursos afectats provinents de les
quotes d'urbanització del Sector IV, de la Casa de la Cultura, de l'Auditori, i altres obligacions
que tenien amb Iberdrola i Unió FENOSA, manifestant la voluntat de reduir els crèdits en quant
es recapten eixos recursos afectats.
A continuació passa a exposar l'estat d'ingressos previst, indicant que els ingressos
procedixen dels tributs que paguen els ciutadans: IBI, vehicles, plusvàlues, Impost
Construccions, llicències urbanístiques, Ocupació via pública, BansActivitats Econòmiques… I
de les diferents transferències que rep l'Ajuntament bé del Fons Nacional, bé de les Autonomies,
Diputació i també dels Ingressos Patrimonials. A fi que els veïns puguen satisfer més fàcilment
els tributs han posat en les bases d'execució la variació del període cobrador. L'IBI es podrà
pagar fraccionat en dos parts: al febrer i març es pagaria la primera part i al maig i juny la
segona. La resta de tributs es farien en els mesos de novembre desembre

Fa un resum per capítols dels ingressos comparant-los amb els pressupostos de 2011, i
indicant la diferència respecte als mateixos.
Capítol I, impostos directes. Diferència: -9.000 €
capítol II, impostos indirectes (Impostos de Construcció) Diferència: -30.000 €
capítol III, taxes i altres ingressos (aigües, fems, reserva d'aparcament) Diferència: -106.400 €
capítol IV, transferències corrents. Diferència: +181.700 €
capítol V, ingressos patrimonials. Diferència: -700 €
capítol VII, transferències de capital. Diferència: -638.147 €. Esta diferència se deu al fet que el
Pla Confiança no està en 2012, la Diputació Provincial també disminuïx les seues aportacions.
Tampoc es contempla el PIP en este exercici.
El total de pressupostos d'ingressos ascendix a 5.186.270 €.
Respecte als gastos, indica que estos són molt variats. Hi ha gastos corrents com
l'enllumenat públic, arreglament de vies públiques, parcs, escoles, edificis culturals, vehicles
policies, etc. Han d'incloure també els gastos socials, els gastos de festes, cultura, esports… A
més les transferències corrents a la Mancomunitat, Consorcis, Esports, Educació i Grups
Polítics.
El projecte de gastos és el següent, comparant-ho també respecte al 2011.
Capítol I, gastos de personal. Diferència: -65.350 €, representa un 37% respecte al total
d'ingressos..
Capítol II, gastos en béns corrents i servicis. Diferència: -69.000 €. representa un 38,10 %
respecte al total d'ingressos.
Capítol III, gastos financers. Diferència: +50.000 €. Representa un 5,4% respecte al total
d'ingressos.
Capítol IV, transferències corrents. Diferència: -26.296 €. Representa un 7,94% respecte al total
d'ingressos.
Capítol VI, inversions reals. Diferència: -573.147. Representa un 4,26% respecte al total
d'ingressos.
Capítol VII, transferències de capital. Diferència: -476 €. Representa un 17,79% respecte al total
d'ingressos.
Capítol IX, variació passius financers. Diferència: +81.722 €. Representa un 7,17% respecte al
total d'ingressos.
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El pressupost total de gastos de 2012 ascendix a 5.183.270 €.
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
que tenia preparada la seua exposició de manera semblant a la realitzada pel SR. Alcalde. Indica
“que el pressupost és de 5.183.270 €, que suposa un descens del 10,41% respecte de l'any
passat. Voldria parlar sobre algunes coses que no ha dit el Sr. alcalde. Respecte dels ingressos
dir que s'ha pressupostat atenent als criteris de caixa, és a dir, a l'efectivament recaptat tenint
en compte la gent que no paga, per a evitar els desequilibris que es produïen. En l'IBI s'ha
calculat tenint en compte que només pagarà el 93%, com va ocórrer en 2011, en vehicles el
85%, en el IAE se suposa que cobrarem el 85%. Açò només es pot fer sobre els tributs que es
fan sobre padró.” Respecte d'això presenta un gràfic dels ingressos, on es mostra que els veïns
de Rafelbunyol, amb els seus tributs, aporten un 65% als pressupostos. Les transferències
d'altres administracions signifiquen un 31,39% i les transferències de capital enguany només
suposen un 3,62% del pressupost.
Quant als gastos, continue explicant que “s'ha pressupostat amb una voluntat de reduir
el gasto corrent i en previsió de l'efectivament recaptat. També s'ajusten al Pla d'Ajust aprovat
pel ple de l'Ajuntament el 28 març del 2012 i ratificat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques. Es tracta d'uns pressupostos restrictius que patixen una disminució del 10,41%
respecte del 2011”. A continuació ensenya una gràfica dels gastos, on es mostra que els gastos
de personal, i béns corrents i servicis suposen un 75,07 % del total del pressupost de gastos. Els
gastos financers suposen un 5,4%; un 7,99% en transferència corrent. En inversions, que altres
anys ha suposat quasi un 50%, enguany només suposa un 5,7%. Destaca que els capítol 3 i 9,
que són l'amortització de crèdits i interessos, suposen un 15,57% del total (652.000 €).
Afig que “des de la comprensió i la responsabilitat, el nostre grup va presentar una
sèrie d'esmenes al primer esborrany de pressupost, perquè degut a la situació política no ens
han presentat uns pressupostos tancats, sinó que se'ns ha convocat a una reunió, en la que vam
proposar les següents propostes de modificació:
1. Capítol I: Creació de la plaça d'interventor. Ha sigut un tema consensuat per tots.
2. Capítol II: Vam proposar la creació de l'Oficina d'Ús i Promoció del Valencià,
dotant-la amb 3.000 €. També vam proposar dotar a la biblioteca amb 3.000 €.
També vam proposar que s'incrementara la partida de cultura en 20.000 € més per
a celebrar el 25 d'abril, el 9 d'octubre, entre altres coses. També plantegem la
reducció dels plens anuals.
3. Capítol IV: vam demanar que s'incrementara en 3.000 € la partida destinada a
subvencionar a les associacions esportives.
4. Capítol VI: Plantegem incrementar en 30.000 € la partida destinada a pal·liar la
desocupació a Rafelbunyol. Açò se suma a la bona notícia rebuda ahir de
l'arribada dels diners destinats a la desocupació agrícola, la qual cosa ens
permetrà destinar estos 30.000 € a la gent que estiga parada molt de temps i no
haja de veure res en el camp.
Totes estes propostes sumen un total de 69.000 € més i van ser recolzades per tots els
grups. De fet s'han mantingut en el projecte de pressupost presentades.
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Abans el Sr. alcalde ha fet referència al calendari del contribuent de 2013, el qual ve
d'una proposta realitzada pel Bloc. També s'ha dit que apareixerà en el llibre de festes, però
també es publicarà en què es gasta l'ajuntament els diners, i això ha sigut a proposta d'este
grup.
A pesar que totes les propostes realitzades pel seu grup s'han tingut en compte, votaran
en contra dels pressupostos i ho faran pel tema de les dos empreses públiques, perquè no estan
d'acord en el que està passant allí, perquè el pressupost de les empreses no reflectixen la
realitat i perquè el gerent no es mereix la confiança d'este grup que represente, per la manera
en què s'han gestionat les empreses pel president i el gerent sense tindre en compte el canvi
polític, i també perquè des de la presidència de les empreses s'ha sotmés a una espècie de
primer grau als nostres representants en les mateixes.”
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que “si per
algun motiu hui no s'aprovaren estos pressupostos, totes les aportacions realitzades pels grups
polítics no servirien per a res perquè es prorrogarien els de 2011.
Dir que tots els partits polítics hem pogut participar en la redacció dels pressupostos,
com a conseqüència del nou mapa polític d'este consistori. Les quanties econòmiques, segons
paraules de la Presidència, que conformen estos pressupostos vénen marcades per la
realització del Sector IV i pel retard en l'abonament de les subvencions, la qual cosa ha
provocat la subscripció d'un préstec ICO per un import de 266.183 € al novembre del 2011 per
al pagament d'autònoms i empreses i un altre de 1.808.952 € aprovat el 28 de març d'enguany
per al pagament a proveïdors. Es tracta de préstecs que hem hagut de realitzar per a poder
pagar les factures pendents des del 2009 i que s'han de sumar a la resta de préstecs que ja tenia
l'Ajuntament i les seues empreses públiques. En general tot açò suposarà destinar el 12,57% del
total dels pressupostos, és a dir, 652.000 € al pagament d'interessos i amortitzacions de
préstecs, creixent un 25,3 % més respecte a l'any passat. Important ressenyar que a estes xifres
no hem sumat les de les empreses públiques.
El pressupost d'ingressos i gastos d'enguany és de 5.183.270 €, és a dir, un 10,40%
inferior al del 2011 i al contrari el deute que té contreta este ajuntament ha augmentat un 25%
respecte a l'any passat. Incongruències nefastes per al sanejament d'este ajuntament, degut en
gran part a una mala gestió realitzada pel Sr. Jaime García, sobretot en la presa de decisions
urbanístiques que ens han portat a una situació delicada tant per a l'ajuntament com per a
veïns i famílies del poble.
El nostre grup va a abstindre's en la votació, a banda de tot allò que s'ha exposat en les
Juntes Generals dir que tots els grups de l'oposició han demanat la figura de l'interventor,
figura que tots els ajuntaments amb més de 5.000 habitants tenen l'obligació de tindre i que ací,
el Sr. alcalde mai ha volgut introduir. Un interventor és un fiscalitzador dels comptes de
l'ajuntament i que ara, amb els nous plans d'ajust dependrà directament d'Hisenda i no de
l'ajuntament.
També hem volgut introduir en estos pressupostos unes modificacions en les bases que
els gestionen. Estes modificacions aporten mecanismes a les bases ja creades per a permetre
augmentar el control per part de tots en els procediments d'adjudicació realitzats per l'Alcaldia,
tant en contractes menors com en els no menors. També introduïxen moltes millores en la
racionalització dels recursos energètics i de consumibles per part de l'Ajuntament.
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Per a acabar, dir que amb la nostra abstenció els pressupostos s'aprovaran amb
majoria simple. Entenem que votar en contra només aconseguiria prorrogar els pressupostos
de 2011, és a dir, que totes les propostes plantejades pels grups polítics ens e aplicarien,
almenys, a curt termini. Dir que els pressupostos són el principal instrument de política
municipal i l'espill de model d'un Ajuntament pel que Independents de Rafelbunyol no pot donar
el vot favorable a uns pressupostos en què la gestió realitzada pel Sr. Jaime García ha sigut
nefasta, tant en este Ajuntament com en les empreses públiques. Amb la nostra abstenció som
conscients que es podrà aprovar el pressupost amb els vots solitaris del PP, i permetrà posar en
marxa els mecanismes per al control d'este ajuntament i les seues empreses públiques.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, diu que “l'actitud d'IdRa és donarli canya al Partit Popular per a després deixar-li fer el que vol. En referència al pressupost dir
que l'ajuntament haurà de pagar uns gastos financers pels deutes que tenen de 280.000 € i té
pensat en el pressupost amortitzar 372.000 € del que es deu. Si veiem el pressupost consolidat,
que és on es reflectixen les empreses públiques, tindríem uns gastos financers de 385.230,37 €,
quantitat molt forta per a un Ajuntament. Matisar que va eixir en premsa, i així ens ho va
comunicar l'alcalde en comissió, que si no es garantia l'aprovació dels pressupostos no es
convocaria el Ple, perquè cap grup s'havia manifestat en comissió. Açò no és cert, perquè
nosaltres ja vam dir que votaríem en contra de l'aprovació perquè no hem aprovat les empreses
públiques i el pressupost està consolidat amb estes. Però d'altra banda, durant un any hem estat
fent propostes que s'han aprovat i després no es porten a terme, però és que este pressupost
tampoc les contempla. Tots els grups, excepte el PP, aprovem no eixir-nos del Pactem Nord, i
ja es va dir que el representant del PP no havia assistit a la reunió, i el secretari ens diu que els
costos d'estar en este consorci ascendixen a uns 48.000 €. Este cost no té cap previsió
pressupostària en este pressupost. Un altre aspecte, és el del capítol de personal, i seguint en la
mateixa línia anterior, es va aprovar la seua creació i no s'ha fet res, simplement posar un
paper en finestreta. Per tant, com no hi ha garantia en els pressupostos que es porte a terme
esta oficina, no els votarem a favor.
Es crearà la figura de l'interventor. Demanem des de 2010 o abans. En este pressupost
sí que s'arreplega. Com ha dit el Sr. d'IdRa, si no s'aproven estos pressupostos, es prorrogarien
els de l'any anterior, superiors a l'actual. Però no passaria res, perquè es poden introduir
modificacions i una podria ser la figura de l'interventor.
Atés que les mocions que aprovem ací, finalment es queden en res, perquè no es porten
a terme per l'equip de govern. Vist que en les empreses públiques tenim un gerent que cobra
87.000 € i no ens pareix correcte, i més si ho comparem amb el treball del secretari i de com es
porten les coses ací i allí, votarem en contra dels pressupostos.
Afegir que ens alegrem que arriben els 90.000 € de la desocupació i poder organitzar
les festes amb esta quadrilla, perquè en cas contrari haguérem tingut problemes. Pensem que el
correcte seria comptabilitzar este gasto en la partida de festes i així sabríem realment que ens
costen les mateixes.”
El Sr. alcalde intervé indicant que “cada u ha dit el que creu. No entraré en tot el que
s'ha dit, però sí que ho faré en el tema del deute i de l'interventor.
Podem explicar el tema del deute de moltes maneres. El deute s'ha d'explicar de
manera real, la qual cosa realment han de pagar els ciutadans de Rafelbunyol. Perquè podem
tindre molta deute, però és perquè a nosaltres també ens deuen les autonomies i l'Estat. Sempre
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s'ha dit que hi ha deutes que són pressupostaris, que deu pagar amb els seus tributs la gent del
poble, i hi ha altres que són extrapressupostaris, és a dir, que la gent no deu pagar per ells,
perquè són conseqüència del que ens deuen. Els préstecs que a hores d'ara es deuen, són els
següents:
Préstec piscina coberta municipal, aprovat per unanimitat en el ple del dia 10 de
juny del 2004 i que se subscriu amb el Banc de Crèdit Local per a 20 anys. L'import
del préstec és de 2.000.000 €. Saldo actual de 1.361.111, 06 €.
Préstec per a inversions. Any 2009, per un import de 2.470.000 € subscrit amb
Banc Crèdit Local d'Espanya per a pagar les quotes d'urbanització de l'Ajuntament
en el Sector IV. Va ser aprovat per unanimitat en el ple de 3 d'abril del 2009.
L'import del préstec és de 2.470.000. Saldo actual: 2.332.777,76 €.
Préstec sol·licitat a La Caixa en el ple de 3 de desembre del 2010 amb el vot en
contra el PSOE i l'abstenció del grup del Bloc. Es va subscriure per a cobrir la
quantitat que l'Ajuntament devia aportar per a la construcció de l'Auditori.
L'import va ser d11 1.525.000 €. Saldo actual: 1446.418,40 €.
Els préstecs pressupostaris ascendixen en el saldo actual a 5.140.000 € a pagar en 20
anys. I no parlaré del patrimoni que té l'Ajuntament. Eixa és el deute que han de pagar els veïns
de Rafelbunyol.”
Afig que el “Préstec amb el BBVA de 800.000 € és un préstec extra pressupostari que
s'aprovat per acord plenari de 3 de desembre del 2010, per a ajudar els propietaris dels Sectors
I i IV a pagar les seues quotes d'urbanització en 3 anys. L'import del préstec és de 800.000 i el
seu saldo actual de 550.00 €.
Després del Fons de finançament del pagament a proveïdors per un import de
1.808.000 €. d'este préstec excepte 450.000 €, la resta són tots deutes autonòmics, de la
diputació, etc. A través del Pla d'Ajust, l'Estat ha pagat als proveïdors i a nosaltres quan ens
paguen els deutes s'invertiran a anar cancel·lant este préstec.
A hores d'ara l'ajuntament té pendent de pagament a Unió Fenosa, Mancomunitat de
l'Horta Nord, Direcció i liquidació obra Auditori, Nòmines i Seguretat social del mes de juliol
ascendix a 742.447,54 €. El saldo dels comptes a hores d'ara és de 925.720,14 € i pendent de
pagament de tributs hi ha 928.156,89 €. És a dir que actualment disposa de més d'1 milió
d'euros per a poder realitzar les seues operacions.
Reitere que el poble només ha de pagar els 5 milions dels préstecs indicats
anteriorment. La resta de deutes ho deu pagar les autonomies.
Quant al tema de l'interventor, hem tingut el màxim interés a contractar-lo. Vam estar
en conversacions amb Albalat per a compartir esta figura, però a última hora va fallar, igual
que va ocórrer amb La Pobla de Farnals. No tenim cap inconvenient en la presència del
mateix, tant de bo estiguera ací demà. En els pressupostos està consignada esta figura.
Ací s'ha dit que la meua gestió ha sigut nefasta, perquè és la seua opinió. Pregunten als
pobles d'al voltant a veure que contesten. Dir-los que tot el que s'ha fet és del poble i està
pagat. La residència, la Casa de la Música, parcs… A uns els agradarà o no, però tot està ací,
té un valor i el poble té un patrimoni. No he malgastat res.
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El Sr. Carbonell contesta “que ha posat molt èmfasi en el tema dels préstecs, però se li
ha oblidat parlar del que ens ha costat la urbanització del Sector IV, del conveni amb Prodaemi
que esperàvem cobrar 3 milions d'euros. Un poc de gestió sí que hi ha. Però el que no té dubtes
és que si no ens paguen els deutes, cal pagar els 280 mil euros d'interessos. El temps jutjarà.
Es dirigix igualment al Sr. Encarnación, indicant que “ha iniciat la seua intervenció
curant-se en salut, preguntant què passarà si no s'aproven els pressupostos. Es podria fer tot
allò que s'ha previst en este pressupost, perquè hi ha una cosa anomenada pròrroga
pressupostària, i com els pressupostos de l'any passat eren un 10% superior a este, ens
permetria, fent modificacions pressupostàries bàsiques, a la que este grup se sumaria, fer tot el
que tenim previst com és l'interventor, l'oficina de promoció del valencià… Si votem que no als
pressupostos, ho fem conscientment, i ho fem perquè no volem ser còmplices del que està
passant en les empreses, perquè si foren només els de l'Ajuntament, d'una altra cosa parlaríem.
Ressenyar que hi ha mecanismes legals per a poder portar a terme les propostes fetes des del
Bloc. També ens ha parlat de les seues propostes, en les que hi ha molta literatura
administrativa en molts casos redundant influïda moltes vegades pel tallar i apegar, perquè la
llei ja contempla totes eixes partides.”
Dir que també hem detectat el tema del Pactem Nord, però no es reconeix el deute per
l'equip de govern. Les nostres aportacions s'han reconegut, i sabíem que inclús votant en contra
podrien emportar-se a terme, però no volem ser còmplices del que ocorre en les empreses
El Sr. alcalde li demana que aclarisca el tema del Sector IV que ha mencionat en la seua
exposició. Aclarix el Sr. Carbonell “que el Sector IV es va fer per la pròpia administració, la
qual cosa ha provocat que l'ajuntament s'haja gastat molts milions urbanitzant les seues
parcel·les, i ara no ve ningú a comprar-les, i com hi ha hagut molta gent que no ha pagat i
vosté ha sigut l'administrador que ho ha posat en marxa, nosaltres sí que li hem pagat a
Bertolín, la qual cosa ha provocat, a més de sobrecàrregues administratives com es reconeixen
en els informes, haver de pagar i fer front als deutes.”
El Sr. Encarnación li replica al Sr. Carbonell “que no tornarà a entrar sobre els
pressupostos. Però que en relació a la literatura administrativa, no sap si ho serà. Quant a la
tècnica del tallar i apegar, vosté també l'ha utilitzat quan li ha interessat, i no li ho hem tirat en
cara. L'hem utilitzat per a portar bases d'execució d'altres ajuntaments que ens han paregut
interessants. Després he cregut entendre que la reducció dels plens ha sigut una proposta del
Bloc, quan no és així, perquè és una proposta de tots els grups polítics.
El Sr. Fontelles agraïx al Sr. alcalde la informació sobre el tema dels préstecs, “perquè
sempre es diu que el PSOE, va votar a favor del préstec de la piscina. Vull explicar que votem a
favor perquè vosté va dir que ho tenia parlat amb Diputació i Conselleria perquè costejaren el
67 % del cost, que no podia demanar la subvenció en eixe moment, però que ho faria l'any
següent. I per això vam votar a favor. També ens diu que Rafelbunyol té patrimoni i que només
deu eixos 5 milions d'euros. Quin patrimoni té Rafelbunyol, si ara s'ha fet evident que Vaindeco
que faria una promoció de VPP al final ha comprat a 450 €/m. No podem vendre, com ha dit el
Sr. Carbonell. A més està el famós solar de Prodaemi que si no he fet malament els comptes es
va vendre a 750 €/m. I no ho anem a poder vendre, almenys a curt termini, perquè si a 450 no
compra ningú, com van a fer-ho a este preu? I això és un greuge a les arques públiques. Tot
eixe valor dels terrenys s'ha quedat estancat i és una mala gestió.
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Diu que no es deu res de la Residència, que està tot pagat. Llavors, per què paguem
enguany, en gastos financers 27.148 € o per què fa constar el Sr. secretari en l'informe
economicofinancer la sentència per la qual hem d'abonar una indemnització per l'adquisició
dels terrenys per a la construcció.”
El Sr. alcalde intervé dient “que conten les coses com els pareix. Remarasa té deutes
perquè no arriba els diners. Per a poder portar les societats hem hagut de traure préstecs per a
poder fer front als gastos, per la qual cosa haurem de pagar els interessos.
En relació de Prodaemi m'han portat fins a la fiscalia. Quant a Vaindeco han posat un
aval que perdran sinó paguen. I en Prodaemi va passar el mateix. Va perdre l'aval. Quan havia
de pagar, no ho podia fer i va ser llavors quan va vindre sol·licitant més temps per a buscar els
diners. I tal és així, que es va fer un acord pel qual, si en un any no pagava, perdia tot el que
havia fet.”
Afig que l'altre cas és el del Sector IV, explicant que en 2004 va arribar proposta d'una
empresa particular per a urbanitzar-ho, Iniciatives Urbanes de Rafelbunyol, passant a explicar
tot el procés i la documentació presentada en l'ajuntament. Afig que “es va entendre que este
projecte no era interessant per al poble, perquè projectava altures i carrers estrets, a més de no
comprendre tot el sector perquè ¼ part del mateix era rústica i no sabíem el dia de demà com
podria encaixar. Llavors l'Ajuntament va optar per intervindre i va presentar un pla parcial que
es va aprovar amb el vot del Partit Popular. La meua idea no ha sigut fer vivendes amb altura,
sinó carrers amples i baixa +2. El Pla parcial va nàixer per una obligació que ens imposava la
llei, que si no presentàvem un pla parcial diferent del d'Iniciatives Urbanes, esta havia de fer el
pla que hi havia presentat. L'Ajuntament no havia pensat a fer el Sector IV.”
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 del Bloc-Compromís i dos abstencions dels regidors del
grup Independents de Rafelbunyol el següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l'exercici de 2.012, 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............................................1.917.950 €.
2. Gastos en béns corrents i servici.........…...1.975.300 €
3. Gastos financers................................................280.000 €.
4. Transferències corrents......................................414.590 €.
Operacions de capital:
6. Inversions reals........................................…... 221.230 €.
7. Transferències de capital.........................................2.200 €.
8. Actius financers...........................................…...3.000 €.
9. Passius financers...............................................372.000 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS....5.186.270 €.
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B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
1. Impostos directes.......................................….....2.267.140 €.
2. Impostos indirectes....................................……....110.000 €.
3. Taxes i altres ingressos.................................….........971.600 €.
4. Transferències corrents.................................….1.628.000 €.
5. Ingressos patrimonials.................................………..15.300 €.

Operacions de capital:
6. Alienació d'inversions reals............……..................0 €.
7. Transferències de capital..........................…...........191.230 €.
8. Variació Actius financers........................…….…3.000 €.
9. Variació Actius financers……………………………..0 €
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS…5.186.270 €.

Pressupost d'Activitats municipals Rafelbunyol S.A.(ACMURSA)
A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal.................................................1.114.097,99 €
2. Gastos en béns corrents i servici.........…....…....239.300,00 €
3. Gastos financers.................................................…..78.081,84 €
Operacions de capital:
6. Inversions reals.................................................……..…..0,00 €
8. Actius financers.............................................……...2.000,00 €
9. Passius financers………………………………………67.695,96 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS...…...1.501.175,79 €

B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos..................................…........844.423,54 €.
4. Transferències corrents........................…..............654.752,25 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital …………………......……………..0,00 €
8. Actius financers.........................................…....…..2.000,00 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS..….1.501.175,79 €.

9

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P4620900C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

Pressupost Residència de Majors Rafelbunyol S.A.
A) ESTAT DE GASTOS:
Operacions corrents:
1. Gastos de personal..........................................................1.189.633,66 €
2. Gastos en béns corrents i servici.........…….…….…481.288,55 €
3. Gastos financers................................................................27.148,53 €
4. Transferències Corrents…………………………………….…0,00 €
Operacions de capital:
6. Inversions reals...............................................…….…….15.000,00 €
8. Actius financers............................................….………....1.900,00 €
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS....……...…1.714.970,74 €
B) ESTAT D'INGRESSOS:
Operacions corrents:
3. Taxes i altres ingressos......................................………..1.058.900,54 €.
4. Transferències corrents..............................…...……….654.170,20 €.
Operacions de capital:
7. Transferències de capital..............................................................0,00 €
8. Actius financers.........................................……………...1.900,00 €.
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. ….........1.714.970,74 €

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