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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dènou hores i trenta minuts del dia 23 de setembre de
2014, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVITAT, Mª CARMEN PIQUER BERNET,
FERNANDO BOHIGAS PRESES, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO
FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO
LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA
SANCHO, ENCRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que
componen l'Ajuntament en Ple, sota La Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA
GARCÍA, assistits pel senyor secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de
celebrar la present sessió extraordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia
sigut distribuït l'Orde del Dia.
També es troba present la Sra. Paula Rico Belda, interventora municipal.
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 COMPTE D'ADMINISTRACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'ANY 2012
Per part del Sr. Secretari s'informa que en la Comissió Permanent De Comptes de sessió de 9 de
juliol de 2014 va ser dictaminat favorablement el Compte d'Administració d'esta Entitat
corresponent a l'exercici 2012.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta que es tracta d'una qüestió
tècnica i que en comissió es van abstindre, però ara votaren a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que és quelcom
mecànic, per la qual cosa també ho van a votar a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, ratifica la seua postura manifiestada en
comissió.

Sotmesa el compte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimidada acorda l'aprovació del
compte d'adminsitración del pressupost de 2012 amb el resultat següent:
Total actiu: 40.558.973.29
Amortització acumulada: 333.145,07
Total passiu: 7.400.757,34
Patrimoni líquid: 32.825.070,88
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SEGON.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'ANY
2012
Per part del Sr. Secretari s'informa que en la Comissió Permanent De Comptes de sessió de 9 de
juliol de 2014 va ser dictaminada favorablement el Compte general d'esta Entitat corresponent a
l'exercici 2012.
Igualment informa que amb data 19 de juliol de 2014 va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 170 l'Edicte de l'exposició al públic del compte general corresponent a l'exercici
2012 i que havent transcorregut el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions
o inconvenients a la mateixa.
Pren la paraula el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifestant la sensació
d'irrealitat al parlar d'uns comptes de l'any 2012 que deurien haver-se aprovat abans de juny de
l'any passat; però no obstant s'ha d'analitzar, perquè consideren que es tracta de la seua
obligació.
Inicia la seua exposició donant compte del balanç de situació a 31 de desembre de 2012, que pel
que fa a l'actiu ascendia a 66.547.568 €. Quant al passiu també ascendia a la mateixa quantitat i
en este cal diferenciar entre els fons propis, que suposaven al voltant de 56 milions d'euros, i els
crèdits a llarg i a curt termini. Els primers, tots amb entitats de crèdits, eren de 7.400.000 € i els
segons ascendien a 2.946.000 €.
El resultat pressupostari ajustat era de 1.554.483 €, que igual que el compte patrimonial, estava
molt condicionat pel préstec de 1.800.000 € per al pagament a proveïdors. En 2012 el total del
gasto era de 6.011.000 € i els ingressos de 4.893.000 €, amb un estalvi negatiu de -1.118.124 €,
degut bàsicament al préstec per al pagament a proveïdors.
A continuació passa a desglossar l'estat del romanent de tresoreria, amb els drets pendents de
cobrament i les obligacions pendents de pagament, els fons líquids de l'exercici concloent que el
saldo per a gastos generals era de 1.403.179,34 €.
Respecte del pressupost i les seues modificacions, realitza un resum detallat per capítols tant del
pressupost d'ingressos com al de gastos, exposant el que pressuposta i les obligacions
reconegudes finalment en cada capítol, expressant el dèficit o el superàvit respecte a les dos
quantitats en cada capítol, concloent que es va aprovar un pressupost en 2012 per 5.132.000 €;
va haver-hi modificacions del mateix per valor de 2.269.000 €, es van reconéixer obligacions
per valor de 6.938.000 €, sent el remen-te en gastos de 517.000 €.
Fa referència als indicadors que reflectixen com estava l'Ajuntament. Manifesta que la liquiditat
immediata era molt poca, perquè era el 0,31%. El deute per habitant era de 904 €. L'execució de
pressupostos de gastos eixe any va ser d'un 93% d'allò que s'ha previst, i es van realitzar
pagaments per valor del 78%. El gasto per habitant era de 800 € i la inversió de 194 € per
habitants; l'esforç inversor va ser el 24% del total; el període mitjà de pagament estava en 143
dies; l'execució de presupuetos d'ingressos era del 96%, però l'eficàcia del cobrament era del
88%. La nostra autonomia fiscal era del 47%. El superàvit per habitant 179 €. Ressalta que els
resultats es veuen cndicionados pel préstec de 1.800.000 € que es van demanar per a fer front al
deute de proveïdors i que no estava previst.
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A continuació passa a explicar els comptes de les dos societats públiques, remarcant que va ser
l'any de la debacle d'ACMURSA, perquè a partir d'enguany va entrar en concurs de creditors.
L'actiu i passiu de l'empresa era de 2.286.000 € i el resultat econòmic després d'impostos va ser
de -475.314 €. Però el demolidor va ser l'informe de la intervenció de l'Ajuntament i dels
auditors, que van detectar infinitat de deficiències, com que en la memòria no es definia
l'objecte social de la companyia, no s'informava de les transaccions entre ACMURSA i
REMARASA, no es comunicaven determinades subvencions, no s'informava de la disminució
de reserves… En definitiva els auditors acabaven el seu informe indicant que els comptes de
2012 no expressaven la imatge fidel del patrimoni ni de les activitats financeres de la societat.
Respecte de REMARASA dir que l'actiu i passiu era de 1.776.000 € i que el compte de
perdudes i guanys, a 31 de desembre, després d'impostos tenia un balanç negatiu de
-44.850 €. L'informe tant d'intervenció municipal i els auditors, també reconeixien deficiències
semblants a les de l'anterior societat, però segons l'opinió dels auditors els comptes sí que
reflectien la imatge fidel de la societat.
Indica que per al seu Grup comença un nou cicle amb la incorporació de la intervenció
municipal, perquè dota de més personal a l'Ajuntament i capacitat de control de què hi havia; hi
ha canvi en el consell d'administració d'empreses que evidencien una voluntat de canvi. Tal com
van manifestar en la Comissió el seu grup va a abstindre's en l'aprovació de comptes, perquè no
s'està aprovant la gestió sinó uns comptes per a poder presentar-les davant de la Sindicatura,
cosa que devia haver-se fet fa un any. Reitera que s'abstenen per a facilitar el seu tancament i en
cap cas aproven la gestió política, sobretot en les empreses.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, sol·licita el mateix silenci
i respecte que han tingut cap al representant del Bloc durant la seua intervenció. Comença
indicant que els comptes devien haver-se presentant davant de la Sindicatura de comptes abans
del 15 d'octubre de 2013. Es tracta d'un fet que els pot portar que es retinguen els ingressos
mensuals de l'Estat que estan sobre els 100.000 €. Afig que en el mes de juliol van ser aprovats
els comptes en comissió per a poder ser exposats al públic. Entrant a valorar els comptes, inicia
l'exposició del balanç que indica la situació del patrimoni a 31 de desembre de 2012. Fa una
exposició tant de l'actiu com del passiu, i la seua comparació amb l'exercici del 2011, indicant
que tant l'actiu com el passiu en 2012 va ser de 66.547.000 €, uns 48.000 € més respecte al
balanç de l'anterior exercici.
A continuació entra a valorar el compte del resultat economicopatrimonial de 2012, és a dir, la
diferència entre ingressos i gastos durant l'exercici, realitzant també un resum per partides i
comparant-les amb l'any 2011, per a concloure indicant que els gastos van ascendir a 6.011.000
€, un 9,9% més que en l'exercici 2011, i els ingressos van ser de 4.893.000 €, un 20 % menys
que en 2011. El resultat final és que van tindre un estalvi negatiu de -1.018.125 €.
Entrant a valorar l'estat de liquidació del pressupost, manifesta que tant els ingressos com els
gastos inciales es van comptabilitzar per 5.186.000 € i les modificacions també van ser per valor
de 2.269.000 € i al final els crèdits definitius van quedar en 7.455.000 €. Es van reconéixer
obligacions netes per valor de 6.938.000 €, i drets reconeguts nets per valor de 7.139.000 €, sent
el resultat de liquidació després d'ajustos de 1.554.000 €. Contínua valorant l'evolució de l'estat
de romanent, exposant els fons líquids, els drets i obligacions pendents de cobrament
comparant-ho amb l'any anterior, indicant que el romanent de tresoseria a 31 de desembre de
2012 era de 2.855.266,75 €, sent el romanent per a gastos general de 1.403.179,34 €.
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Quant al pressupost de 2012 manifesta que els mateixos es van aprovar per 5.186.000 €; va
haver-hi modificacions per import de 2.238.000 €, sent el resultat definitiu de 7.455.000 €,
indicant que es va quedar un 11’6% pendent de cobrament i es van deixar de pagar 1. 541.000,
és a dir el 22’2%.
Entrant a valorar els ràtios en 2012 comparant-ho amb el 2011, indica que en 2012 el gasto per
habitant va ser de 800,2 €, les inversió per habitants va ser de195 €, l'execució del pressupostos
de gastos va ser de 93% i la d'ingressos en el 96 %. El superàvit en 2012 va ser de 179,3 %. El
deute per habitant va ser de 905 €, uns 180 € més que en 2011.
A continuació realitza un resum del balanç de les societats. Inicia la seua exposició amb
REMARASA fent una exposició del mateix i comparant les xifres amb les dades de 2011,
concloent que el resultat de pèrdues i guanys, que el qualifica com desastrós, va ser de -35.000
€, resultat que és molt curiós si es compara amb l'obtingut l'any 2.011 que va ser en positiu de
75.000 €. Després de gastos financerss i d'impostos el resultat és de (-) 44.850 €. Seguix la seua
exposició explicant l'informe dels Auditors que se'ls va entregar en el mes de juny, ressaltant les
deficiències assenyalades en el mateix, com és la falta de documentació de la construcció del
SPA. En el mateix també s'indica que als 44.000 € de pèrdues caldria sumar-li les transferències
que es van realitzar a ACMURSA per 225.000 €, més 23.500 € de cobrament dubtós, la qual
cosa suposaria unes perdudes en 2012 de 297.000 €. D'haver-se fet així, s'haguera reduït molt el
patrimoni net, la qual cosa possiblement haguera conduït a la dissolució de la societat. També
arreplega el deute que té la societat amb l'Ajuntament pel pagament a deutors, fet que no està
arreplegat com a deute i en el que tampoc es contempla com cal tornar-ho. També ens indica
que el SPA no és viable. Finalment s'indica que amb estes mateixes dades altres auditores al
novembre de 2012 van fer un informe favorable.
En referència a ACMURSA, indica que el resultat de pèrdues i guanys va ser de -475.000 €.
Referent a l'informe dels auditors, també destaca el més rellevant, com és que no es reflectix el
pagament a proveïdors del Pla d'Ajust, també es parla de les transferències entre les societats,
tampoc s'informa de la disminució de reserves de les subvencions per valor de 505.000 €.
Finalment l'informe conclou indicant que els comptes anuals de 2012 no reflectien una imatge
fidel del patrimoni ni dels comptes financers de l'empresa a 31 de desembre de 2012, ni de les
seues operacions. Recorda que es van presentar en Junta General amb moltes presses per a la
seua aprovació i poc de temps per al seu estudi.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que desprès de l'exposició al públic
dels comptes no s'han presentat reclamacions per part de ningú. Si sempre han manifestat que
els comptes es presenten amb retard, afig que també les de 2.013 es presentaran tard, i no s'està
aprenent d'açò. Indica que no s'està complint amb la Llei 3/2004 de 29 de desembre que
establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials quant al període de
pagament a proveïdors perquè en 2012 van tardar quasi cinc mesos a pagar a proveïdors, i
moltes empreses tanquen al no poder suportar estos retards. Afig que en 2012 es va concertar un
crèdit de 1.800.000 € per a pagar les factures que deviem. Es pregunta per què gastem més que
ingressem. El document, que no votaran en contra hui, és un document que reflectix
comptablement, amb les regles de comptabilitat que s'apliquen en l'Ajutnament i en les
societats, està ben fet, perquè hi ha uns documents comptables que ho avalen. Però darrere hi ha
una gestió de la qual estan en contra. No discutiran com portar la gestió, sinó si aprendran a
complir la Llei i a presentar els comptes en temps; en este sentit formula les preguntes següents:
Es van a posar els mitjans per a poder presentar en temps i forma els comptes? Es va gestionar
la forma de no retardar-se en el pagament?
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En relació a Remarasa indica que s'ha posat de manifest una sèrie de transferències que no es
comptabilitzen a REMARASA , pel que els comptes no són reals si s'haguera fet. El SPA és
deficitari des de fa molts anys i encara no s'ha tancat. En definitiva,el que li preocupa és la
gestió i per què no es prenen mesures reals que reduïsquen les perdudes que tenen.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup del partit Popular, respon que hi ha intenció d'aprovar els
comptes i no volen entrar en valoracions. Contestat a l'últim, hi ha coses que s'està esmenant, i
no és cert que no funcione res en el SPA. Tots els consellers són conscients de la decisió
d'aguantar el SPA fins a final d'any, i estos formen part dels partits que hui estan ací
representats. A 31 de desembre es prendrà la decisió final. La intenció de portar els comptes a
temps existix i tots estan fent grans esforços per a posar-se al dia i que es presenten en temps i
en forma.
Hi ha una confusió i un debat sobre el segon torn de paraula, perquè el Sr. Encarnación demana
un nou torn i el Sr. Alcalde li'l nega, a la qual cosa el Sr. Fontelles, indica que sí que hi ha dos
torns de paraula, demanant la intervenció del Sr. Secretari, el qual indica que en el ROF
s'especifica que n'hi ha dos torns de paraules.
Finalment el Sr. Alcalde explica que havia entés que el Sr. Encarnación volia que expressara la
seua opinió sobre els comptes, atorgant-li la paraula.
Reitera el Sr. Encarnación que no és lògic ni prudent aprovar uns comptes de 2012 amb un any
de retard. Valorant els comptes, en l'informe de fiscalització, entén que no cal valorar els errors
de tipus comptable, i més quan se'ns indica que en 2013 estos errors s'estan esmenant, igual que
ocorre amb el tracte extrapressupostari que es donava al crèdit de 800.000 € per al pagament de
les quotes d'urbanització del Sector IV. També s'apunta la falta incial de crèdits en la partida
413 i la falta de tramitació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits; també
s'insistix que s'han reconegut obligacions a càrrec de finançament afectats per un altre gasto.
Finalment també s'indica que a pesar de l'entrada en vigor de la Llei 2/2012 de 27 d'abril
d'Estabilitat Pressupostària, es van finançar modificacions pressupostàries de crèdits amb
romanent de tresoreria de gastos generals, perjudicant així el calcule d'estabilitat pressupostària,
la qual cosa haurà d'esmenar-se en l'exercici 2013.
Quant al pressupost consolidat amb les empreses municipals, i segons l'expedient de liquidació
del pressupost de 2012, es notificà l'incompliment de l'estabilitat pressupostària per a l'exercici
2012 sense que es realitzar cap pla d'estabilitat financera en 2013, pla que s'ha posat en
funcionament en 2014 donant així compliment a la Llei d'Estabilitat Pressupostària. També és
important ressaltar el volum d'endeutament que vam tindre en 2012 i les seues conseqüències. A
31 de desembre de 2012 l'endeutament de l'Ajuntament era de 7.400.000 € al que calia sumar el
deute d'ACMURSA de 1.021.000 €, el que donava un resultat final de 8.422.000 €, és a dir el
134’87%. Açò superava amb molt el límit que per llei podien estar endeutat, la qual cosa no va
permetre en 2013 concretar qualsevol tipus d'operació a llarg termini.
Finalment assenyala que “l'any 2012 és un any per a oblidar si parlem de les empreses
públiques. Després del cessament del Sr. de Obeso i la dimissió del Sr. García, va ser quan vam
poder coneixer la realitat d'estes empreses. Realitat que ens va explotar quan es va poder
comprovar els “tejes maneges” que es van fer durant molts anys i que les van portar a la seua
inviabilitat econòmica. Irregularitats que no són una invenció nostra i que l'informe d'Auditoria
del Sr. Emilio Climent Casino posen de manifest. No volem tornar a insistir en el tema d'estes
irregularitats posades de manifest moltes vegades pel nostre partit, però si dir que “les
mentires tenen les potes molt curtes” El retard en les subvencions de REMARASA i el recent
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tancament d'ACMURSA ha posat de manifest la mala gestió del SR. de Obeso amb la
presidència i complicitat del Sr. Garcia. Gestió que ha portat al tancament de CEERSA
primerament i finalment “l’Escoleta”, amb moltes nòmines impagades i la perduda de la nau
de CEERSA amb tots els seus béns. A REMARASA la situació anava pel mateix camí i gràcies
al cessament del Sr. de Obeso i la dimissió del Sr. García s'ha pogut reflotar una societat que
anava en la mateixa direcció que ACMURSA: transferències sense control, retard en el
pagament de l'IVA, de la Seguretat Social, més una pòlissa de 240.000 € esgotada, va ser
l'herència que vam tindre i que ens va posar en el límit d'entrar en un concurs de creditors.
Esta situació no és fruit d'un any, sinó la conseqüència de la majoria absoluta de què ha
disfrutat el Sr. García durant molts anys i que servia per a vetar l'entrada de la resta de partits
en el Consell d'Adminsitración.
Entenem que votar a favor estos comptes seria ratificar unes formes de gestió i uns números
nefastos i que ha suposat l'aprovació d'un pla d'Ajust de quasi 2 milions d'euros i arribar a ser
una de les poblacions més endeutades de la província. Per tot açò votem en contra.”
El Sr. Fontelles manifesta que enguany es va traure a la llum el contracte que tenia el Sr. de
Obeso, fet del que no se'ls va informar, ni tampoc se'ls va facilitar un dossier sobre la situació de
l'empresa, quelcom que van haver d'anar descobrint a poc a poc. Estos números reflectixen una
gestió que és la que ha portat el PP fins ara. Deu d'haver-hi una nova manera de portar açò, amb
major transparència i entregant els comptes en temps. Finalitza indicant que “hem d'aprendre de
cara al futur.”
El Sr. Alcalde respon a les crítiques personals indicant que “la Fiscalia General a què s'ha
recorregut per a veure si hi havia algun responsable de les empreses ha dit: “de tot això no
consta cap de les circumstàncies que determinen ipso jure la qualificació com a culpable de
l'article 174.2 lc ni la seua presumpció juris tant de l'article 166 lf ni qualsevol altra actuació
constitutiva de dol o culpa greu en la generació” I parla que ha sigut una cosa fortuïta, no hi
ha culpabilitat de ningú. Però per a vostés tot és culpa. Ací ningú ha contat les situacions que
han hagut de passar ni per què s'ha arribat a esta situació. Si al juliol els diuen que tenen
menys subvenció, ja em diran que fan de gener a juliol per a suplir eixa falta. Té la consciència
tranquil·la i si creuen que sóc culpable, denúncia davant d'un jutge, però no parle malament de
mi per ací. Ací estem aprovant un pressupost. No diuen els problemes que hem tingut, ni que hi
ha molts ajuntaments del PSOE que tampoc ho han presentat.”

Finalment sotmés l'assumpte a votació per majoria de sis vots a favor dels regidors del grup del
Partit Popular, cinc abstencions dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i
dos vots en contra dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol, el Ple de l'ajuntament va
acordar:
PRIMER: Aprovar el Compte general del Pressupost de l'any 2012, la qual ha sigut prèviament
dictaminada per la Comissió Permanent De Comptes de sessió de 9 de juliol de 2014 i sotmesa a
exposició al públic per mitjà d'inserció d'anuncis en el butlletí Oficial de la Província núm. 170
de data 19 de juliol de 2014, sense que durant el període en què va durar la informació al públic
es presentaren al·legacions o observacions a la mateixa.
SEGON.: en compliment del que establix l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2.007, pel qual
s'aprova el reglament de Desplegament de la llei 18/2.001 de 12 de desembre, d'estabilitat
pressupostària, remetre l'informe elaborat per la Intervenció en ocasió de l'aprovació del Compte
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general del pressupost de l'any 2012, sobre el compliment de la Llei d'Estabilitat a l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma que exercisca la tutela financera en el termini de quinze
dies hàbils.

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 en done fe.
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