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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 23 DE FEBRER DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 23 de febrer de 2015, 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 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 ordinària,
en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del Dia.
També es troba present en la sessió la Sra. Paula Rico Belda, Interventora Municipal.
Declarat obert l'acte públic d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DL REGIDOR EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ COMPLETA
Per part del Sr. Alcalde es llig la següent proposta
“L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local, en
relació amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, determinen que els
membres de les Corporacions Locals, en l'exercici dels seus càrrecs, percebran retribucions i
indemnitzacions pels conceptes següents:
a) Els membres de la Corporació, en règim de dedicació parcial o exclusiva, percebran la
retribució establida per acord del Ple de l'Ajuntament, a l'aprovar la relació de càrrecs que
puguen exercir-se en els dits règims, amb dret a ser donats d'alta en el Règim General de la
Seguretat Social, de conformitat amb les normes arreplegades en l'Orde de 12 de març de
1986…..”
En este sentit el Ple de l'Ajuntament en sessió de 4 de juliol de 2.011 va acordar aprovar la
Relació de càrrecs amb dedicació exclusiva i retribució corresponent: (Base 36 del Pressupost),
assignant a Miguel Saborit Arribas, Regidor Delegat d'Obres Públiques i Urbanisme, un règim
de dedicació completa amb una retribució mensual de 1.974,35 €, que suposava una retribució
total de 27.640,90 € anuals.
La dita quantia ha romàs invariable des d'eixe moment.
Esta Alcaldia considera oportú procedir a una revisió de la dita retribució, atés que durant els
anys que està prestant servicis com a Regidor amb dedicació exclusiva, ell mateix ha estat al
servici del càrrec sense a penes gaudi de descansos vacacionals, entenent que la dita dedicació
extraordinària deu de ser compensada, proposant-se un increment retributiu de 100 € mensuals.
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Respecte d'això, l'informe de Secretaria que acompanya a la Plantilla de personal de l'any 2.015,
fa referència a esta circumstància indicant:
“…en l'article 75.5 de la Llei /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL), s'establix:
“5. Les Corporacions locals consignaran en els seus pressupostos les retribucions,
indemnitzacions i assistències a què es fa referència en els quatre números anteriors, dins dels
límits que amb caràcter general s'establisquen, si és el cas. Hauran de publicar-se íntegrament
en el "Butlletí Oficial" de la Província i fixar-se en el tauler d'anuncis de la Corporació els
acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim de
dedicació d'estos últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del President de la
Corporació determinant els membres de la mateixa que realitzaran les seues funcions en règim
de dedicació exclusiva o parcial.”
Del que es desprén la necessitat d'adoptar acord plenari separat del propi d'aprovació del
Pressupost en què es contemple la modificació retributiva, que deurà de ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Província.”
En el mateix informe s'indica que les retribucions assignades amb l'increment estan dins dels
límits previstos en el en l'art. 75 bis de la LRBRL.
És per això que es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció d'acord relatiu a la determinació de
les retribucions a percebre pel Regidor en règim de dedicació exclusiva amb el detall següent:
Miguel Saborit Arribas, Regidor Delegat d'Obres Públiques i urbanisme. (Dedicació completa)
Retribució mensual: 2.074,35 € x 14 = 29.040,90 €”
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la Comissió De Comptes celebrada el dia
17 de febrer en què l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots
ponderats a favor del representant del grup municipal del Partit Popular, tres vots ponderats en
contra del representant del grup municipal del PSPV-PSOE i quatre abstencions ponderades dels
representants dels grups municipals d'Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.

Explica el Sr. Alcalde que es tracta de retribuir la dedicació del Sr. Regidor a
l'Ajuntament, tenint en compte que invertix moltes hores en cap de setmana i vacacions que és
quan tenen lloc els esdeveniments i intervé en l'organització dels mateixos. Es tracta d'un
augment mínim sobre 100 €/mes, una cosa que considera correcta.
Sol·licitada opinió als grups polítics, els portaveus dels grups del Bloc-Compromís i
Independents de Rafelbunyol ratifiquen la postura manifestada en comissió anunciant l'abstenció
dels seus grups. El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, continua en la línia
explicada en comissió; indica que no és argument el no poder disfrutar de vacances, perquè pot
fer-ho en qualsevol moment de l'any. També és curiós que no s'ha pujat en quatre anys i es
pretenga modificar ara de cara a eleccions. Hui mateix l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat
que el sou dels espanyols ha abaixat un 40%. Consideren que hauria de deixar-se sobre la Mesa i
que decidira el pròxim ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor dels regidors
del grup del Partit Popular, tres vots en contra dels regidors del grup del PSPV-PSOE i quatre
abstencions dels regidors dels grups d'Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, acorda:
PRIMER: Procedir a la modificació de les retribucions dels càrrecs de la corporació en règim de
dedicació exclusiva i la retribució corresponent amb el detall següent:
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CÀRREC
Miguel Saborit Arribas, Regidor delegat d'Obres
Públiques, urbanisme i medi ambient

retribució
mensual Euros
2.074,35

retribució anual
total Euros
29.040,90

SEGON: Procedir a la publicació d'este acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que establix l'article 75.5 de la Llei 7/1.985 de 2 d'abril, Reguladora de les bases
del Règim Local.

SEGON.- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE GASTO NO FINANCER PER A L'EXERCICI
PRESSUPOSTARI DE 2015
El Sr. Alcalde llig la proposta següent:
“Vist que per l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012,de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera s'establix que les Corporacions Locals hauran
d'aprovar un límit màxim de gasto no financer, coherent amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i la regla de gasto, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus
Pressupostos.
Vist que per mitjà de Providència d'Alcaldia de data 3 de febrer es va sol·licitar a
Intervenció el càlcul del dit sostre de gasto.
Considerant que per mitjà d'Informe referenciat de data 3 de febrer es van fixar els
paràmetres següents:
 Gasto coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària: 5.608.079,68
 Gasto Computable màxim per la regla de gasto:4.505.477,35
 Sostre de gasto no financer per a l'exercici 2015: 4.623.271,84
En virtut d'allò que s'ha exposat, a la COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA se
sol·licita dictamine favorablement, l'adopció de l'ACORD següent:
PRIMER.-Aprovar el sostre de gasto per a l'exercici 2015 als efectes de fer complir
l'article 30 de la Llei Orgànica 2/20I2, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, per un import de 4.623.271,84 €
SEGON.-Traslladar d'allò que s'ha acordat a la Intervenció municipal als efectes
oportuns”.
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la Comissió De Comptes celebrada el dia
17 de febrer en què l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per onze vots
ponderats a favor dels representants dels grups municipals del Partit Popular, PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades del representant del grup municipal
del Bloc-Compromís.
Explica el Sr. Alcalde que es tracta de complir amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril que
establix que les corporacions han d'aprovar un límit màxim de gasto no financer d'estabilitat
pressupostària. Açò avala la possibilitat de pagar a proveïdors i en el cas que hi haja prou
liquiditat estarà la possibilitat de pagar altres deutes.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, indica que és veritat que a partir d'esta Llei hem
de marcar-nos un límit de gasto no financer coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i
regla de gasto. En funció d'este límit aniran també els pressupostos que aprovem, explicant com
calcular estes despeses. Reconeix que és quelcom que ha de fer-se per a complir la Llei, però això
3

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

no vol dir que siga just, i la manera de demostrar la seua disconformitat és amb l'abstenció; d'eixa
manera es facilita la seua aprovació, perquè no hi ha més remei.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol indica, igual que el
Sr. Carbonell, que es tracta d'un assumpte que cal aprovar per llei, que d'alguna manera ens
impossibilita gastar els diners en un altre tipus de gastos diferents, perquè només ens permet
gastar el superàvit per a amortitzar deute. Es tracta d'un compliment que ens perjudica, però que
cal aprovar.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es ratifica en la postura manifestada
en comissió, igual que el portaveu del grup del Partit Popular.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, per onze vots a favor dels regidors dels grups del Partit
Popular, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions dels regidors del grup del
Bloc-Compromís, el Ple de l'Ajuntament acorda:
PRIMER.-Aprovar el sostre de gasto per a l'exercici 2015 als efectes de fer complir
l'article 30 de la Llei Orgànica 2/20I2, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, per un import de 4.623.271,84 €
SEGON.-Traslladar d'allò que s'ha acordat a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.

TERCER.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A
L'ANY 2.015, (INCLOSOS ELS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS
DE TITULARITAT PÚBLICA) BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL
Inicia l'exposició el Sr. Alcalde explicant que el pressupost ha sigut objecte d'estudi per part
dels grups polítics, en els que s'han mantingut unes reunions prèvies i també ha sigut exposat al
Consell Social, en compliment d'allò que s'ha ordenat pel Ple. S'ha fet tot el que es puga per a
confeccionar un pressupost en què s'arrepleguen les propostes dels distints grups polítics. Es
tracta d'un pressupost que es presenta amb superàvit, tal com hem pogut escoltar, a causa d'eixa
aprovació del límit de sostre de gasto. A més el pressupost és inferior en 660.000 € al de 2014
degut principalment:
 Menys ingressos afectats per obres.
 No es preveu la venda de parcel·les ni les subvenció que provenia del PID
 També hi ha menys ingressos per transferència de capital al no pressupostar-se el PPOS
que tenia caràcter bianual i es consignà en 2014.
Tot açò suposa uns 380.000 € menys, a la qual cosa cal afegir la disminució del tipus de
gravamen de l'IBI, la qual cosa suposa una minoració aproximada de 280.000 € respecte a
l'exercici anterior.
S'ha fet tot el que es puga perquè esta disminució no afecte els servicis que oferix
l'Ajuntament als seus veïns tenint en compte que les inversions reals seran pràcticament nul·les.
S'ha finalitzat el préstec que es va demanar per al pagament de les quotes d'urbanització i el d'ICO
de 2011. Es tracta d'un pressupost de manteniment de gasto i de continuació de l'anterior degut
que estem en any electoral i a més la situació econòmica ho impedix.
Els indica als regidors que en les seues mans està l'aprovar-ho o no. La seua aprovació
significaria un bon funcionament. La no aprovació suposarà haver de recórrer a contínues
modificacions.
Reitera que han intentant arreplegar quasi el 90% les propostes dels partits polítics.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, inicia la seua intervenció indicant
que “els pressupostos són l'expressió xifrada dels gastos i els ingressos que pot tindre el nostre
ajuntament en 2015, obtenint-se així el caràcter limitador dels gastos i l'estimatiu dels ingressos.
En els últims anys i degut entre altres la inexistència de la intervenció municipal, la crisi que hem
patit, els impagaments de la Generalitat, la mala gestió econòmica de l'equip de govern ha
provocat un dèficit pressupostari, reconeixements extrajudicials de crèdit, que ha suposat una
disminució en el pressupost de l'exercici següent, impagament a proveïdors que han provocat
més deute i l'aprovació de plans d'ajustos, retalls i retard en el pagament de subvencions creant
inseguretat en el món associatiu del municipi, etc. També és veritat que des de 2013 s'han
intentat realitzar pressupostos aplicant els criteris de caixa en la previsió dels ingressos, i s'ha
exercit un control més estricte en els gastos, la qual cosa ha donat els seus fruits i ara de l'any
2014 només hem de reconéixer 19.000 € de reconeixement extrajudicial de crèdit, davant dels
400.000 € que es van reconéixer en 2013. El pressupost que ens presenten és un pressupost de
“fregir i menjar”, perquè més del 90% ja està predeterminat. L'altre 10% ho suposen les
inversions, subvencions a les associacions, l'atenció a les famílies d'emergència social i els
recursos destinats a la desocupació.
A més tenim un pressupost en què s'ha de preveure uns 700.000 mil euros entre pagament
d'interessos de capital i amortització de préstec, la qual cosa suposa que de cada 100 euros que
s'ingressar, 13 són per a pagar deutes. El deute viu de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2014 és
de 6.050.577 euros, la qual cosa suposa el 115% de recursos ordinaris de l'Ajuntament. Són uns
pressupostos amb uns ingressos de 5.504.962 €, i uns gastos de 5.226.276,16 €, el que suposa un
superàvit de 237.786 €, sent la primera vegada que es presenta així, i és degut a les contínues
imposicions del ministre Montoro, preguntant-se que, si hem sigut capaços de reduir deute per
què no podem baixar impostos. Si l'ajuntament és capaç de recaptar 5,5 milions d'euros, per què
no podem gastar-nos més de 5,2 milions d'euros.”
A continuació realitza una descripció dels ingressos i gastos del pressupost. En relació als
ingressos, indica que “els impostos directes suposen un 46,3% del pressupost. Els impostos
indirectes són el 0,55 %, recordant que per l'any 2006 este capítol estava al voltant d'1 milió
d'euros. Les taxes i altres ingressos suposen 18,2%. En el capítol de transferències corrents
signifiquen el 33,8 %. Les transferències de capital, que es dediquen a inversió, enguany suposen
només el 0,9 %. Dir que de recursos propis signifiquen el 65,25% del total pressupost i els
recursos externs el 34,75%
Respecte als gastos, el capítol de personal suposa el 42 % del total del pressupost. Els gastos en
béns corrents i servicis suposen el 33,1%. Els gastos financers, és a dir el pagament d'interessos,
3,3% i açò és a causa de l'últim decret del Govern que ens eximix de pagar els interessos del
préstec de pagament a creditors. En transferències corrents el 8,9% i en inversions reals el 2,1%.
En passius financers, és a dir el capital dels préstecs que cal tornar, manifestar que el crèdit a
proveïdors també ens van donar la possibilitat de no tornar enguany el principal, però la
Intervenció de l'Ajuntament, va decidir que encara que fora de forma extraordinària, devíem
pagar-ho, a fi de no allargar més la situació econòmica.”
Contínua explicant que “els pressupostos són l'expressió d'una voluntat política, encara
que enguany molt reduïda, i si és el cas es concreten en les propostes que ha presentat el seu
partit i que han sigut ateses, com pot ser el cas de les propostes de caràcter social algunes noves
i altres suposen la consolidació del que han presentat al llarg de tota la legislatura: partida
destinada a la desocupació de 50.000 € que s'aplica des de 2012; també s'ha acceptat el
programa d'Acompanyament Escolar amb una partida de 7.000 € i atenció a 35 alumnes; també
es contempla una partida de 12.000 € per al menjador d'estiu i també per al període de nadal.
Recordem que en el pressupost hi ha partides que s'executen des d'altres administracions i que
ens afecten tots, com pot ser el cas de la Mancomunitat, on estem representats tots els partits
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polítics de la comarca, i entre tots estem fent possible que s'atenga a determinades persones.
Rafelbunyol aporta 67.000 € a les partides socials de la mancomunitat i s'atenen programes com
el de renda garantida per a la ciutadania, SEAFI, ajuda a domicili per a la tercera edat, inserció
sociolaboral, UPCA; també participem en el Consorci Comarcal de Servicis Socials amb 5.500
€, per a ajuda a la discapacitat severa; en el Consorci del Pactem Nord, amb 20.000 €, per a la
realització de cursos de formació i atenció a nous emprenedors, així com el pagament endarrerit.
Rebem de la Generalitat Valenciana 17.000 € per a la realització d'un Programa de Qualificació
Professional Inicial per a jóvens entre 18 i 25 any. A pesar de tot considerem que no es pot
atendre el total de les necessitats del nostre municipi, perquè necessitem més suport des de la
Generalitat i des del Govern Central,
En segon lloc, els pressupostos també arrepleguen propostes presentades pel Bloc-Compromís al
llarg de la legislatura quant a inversió municipal: el camp de futbol està a punt d'acabar-se,
encara que quedava obra per executar destinant-se una partida de 20.000 €, però després de
parlar amb l'arquitecte i el regidor d'obres, pensem que era necessari destinar uns 40.000 € i que
a final de març estiguera acabat. També estem insistint en el fet que continuen licitant-se els
contractes de l'Ajuntament.
En tercer lloc volem explicar el procés de participació de Compromís en els
pressupostos:
1. Abans de la primera reunió de portaveus debatem en el col·lectiu de compromís,
l'esborrany que ens havien facilitat.
2. Parlem amb determinades associacions locals les nostres propostes i escoltem els seus
suggeriments.
3. Demanem als tècnics municipals la informació necessària per a l'elaboració de les
nostres propostes.
4. Primera reunió de portaveus, a qui van assistir els portaveus del PP, IdRa i Bloc en què
ens van explicar els pressupost el Sr. Alcalde i la Sra. Interventora.
5. Reunió amb el col·lectiu de Compromís per a donar-los a conéixer la proposta dels altres
grups i fixar la nostra postura.
6. Segona reunió de portaveus, en la que presentem les nostres propostes de forma clara.
7. Nova reunió amb el col·lectiu de Compromís per a fixar la postura sobre els pressupostos
8. No hem mantingut reunió amb altres grups polítics a excepció de les indicades
anteriorment.”

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, després de repartir
entre els assistents informació relativa als pressupostos i la seua comparativa amb anys anteriors,
indica que “en el projecte de pressupostos cada partit fa la seua valoració dels mateixos i millor
aplicació sense incórrer en el dèficit pressupostari i tenint en compte la situació econòmica de
l'Ajuntament. Estos pressupostos s'han elaborat amb superàvit, és a dir, que els ingressos
pressupostats són majors que els gastos i és degut a l'aprovació del Reial Decret Llei 17/2014 de
Mesures de Sostenibilitat Financera que d'alguna manera busca dotar de major liquiditat a les
administracions. Açò significa bàsicament que enguany no pagarem interessos ni amortitzacions
pels dos plans d'Ajustos que tenim, la qual cosa ens crega un superàvit, però és enganyós, perquè
només ho podem destinar per a pagar deute, a causa de l'aprovació del Sostre de Gasto per a
2015.
Manifestar que el 65,32% dels ingressos del pressupost provenen del propi ajuntament
(impostos directes, impostos indirectes, taxes, i lloguers). D'este percentatge, el 46,3%
corresponen al capítol 1, on es contempla l'IBI, IMCV…. Dir que de cada 100 € que entren en
este ajuntament, 34 % són de l'IBI.” Continua explicant que el 34,7% restant dels ingressos
provenen d'altres administracions, com pot ser l'Estat, la Generalitat, Diputació, per a acabar
explicant el gràfic que ha repartit prèviament on es reflectixen el percentatge de cada partida
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respecte al pressupost general i la comparativa respecte al pressupost de 2014, destacant la
baixada del 13% de l'IBI a causa de la modificació de l'Ordenança per a la baixada del tipus
d'interés, la qual cosa suposa deixar d'ingressar uns 237.000 € i l'increment del 5% dels Tributs de
l'Estat respecte a l'any passat.
En referència als gastos, manifesta que “s'ha pressupostat en 5.267.000 € que representa un 13%
menys que l'any passat. Dir que el capítol 1 i el capítol 2 suposen el 75 % del total del
pressupost. Si a açò afegim el capítol 3 i 9 que és on es reflectixen els interessos i l'amortització
de capital dels préstecs, que sumen un 13,6% de gastos, el percentatge total d'estos quatre
capítols que pràcticament són intocables, sumen el 89% del total del pressupost de gastos. Dir
que de cada 100 € de gastos, 14 són per a pagar deute.”
Conclou explicant el gràfic corresponent als gastos i les diferències de cada capítol respecte de
l'any passat passant a desglossar els gastos per capítols, fent insistència que encara que podem no
pagar l'amortització enguany, s'ha considerat convenient fer-ho, ressaltant també que el seu grup
va demanar un increment de 10.000 € per a poder acabar les obres del camp del futbol
En relació a l'informe d'intervenció, indica que el càlcul d'estabilitat pressupostària
enguany es complix al tindre una capacitat de finançament del 15,67%. També es complix amb
l'objectiu de la regla de gasto. Finalment el nivell de deute viu s'ha calculat que se situarà a 31 de
desembre de 2015 en el 105,63% dels ingressos corrents, sent el límit el 110%, pel que enguany, i
després de diversos sense aconseguir-ho, es complirà també amb este objectiu. Dir que amb estos
pressupostos es complix amb els objectius d'estabilitat pressupostària, límit de deute i el límit de
gasto no financer.
Continue la seua explicació indicant que “quant a la valoració de les propostes dels distints
grups, les presentades pel seu grup han sigut les següents:
 Increment de 10.000 € en la partida del camp de futbol
 Tornar a concedir la subvenció a les Ames de Casa en 3.000 €.
 Eliminació de la subvenció a la Guàrdia Civil, que s'ha tingut en compte.
 Deixar la partida de reparació de la lluerna de l'Ajuntament per a l'any que ve que
també ha sigut considerada.
 Rectificació de la partida de gastos de funcionament d'edificis culturals, al considerar
que estava mal calculada i s'ha rectificat deixant-la en 41.000 €
S'ha incrementat la partida del camp de futbol en 20.000 més, però no s'ha contemplat la
possibilitat de donar una subvenció a les Ames de Casa, la qual s'ha eliminat del tot.
A part de l'acceptació d'estes propostes també condicionàvem el nostre vot a les
licitacions dels contractes, en concret a l'assessoria jurídica i a les assegurances. Hui en dia
encara no s'ha licitat el servici d'assessoria jurídica. Dir que des del nostre grup, hem sol·licitat
la rescissió del contracte amb l'actual assessoria i buscar una altra, la qual cosa suposaria un
gran estalvi. També demanem firmes de convenis entre Ajuntament i clubs esportius que fan ús de
les instal·lacions esportives. Dir que tampoc s'han realitzat. En 2012 recolzem uns pressupostos
condicionats a la rescissió del contracte del Sr. d'Obeso, de les bases d'execució dels
pressupostos i la contractació d'un interventor a jornada completa. Gràcies a estes propostes
estan tenint el seu efecte positiu en l'Ajuntament. Com les propostes de 2015 no han sigut
considerades en la seua totalitat, no poden aprovar-los.”

El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que estem davant d'uns
pressupostos molt tècnics i limitats que retraten la realitat d'este Ajuntament. Es tracta d'uns
pressupostos dedicats a tapar la mala gestió d'anys anteriors. Fa un resum dels pressupostos de
gastos que ascendix a 5.267.136,16 €, indicant les quantitats de cada capítol i el seu % respecte
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del total del pressupost, explicant que només quedaria un 11% de gastos destinats al que
consideren els partits polítics.
El pressupost d'ingressos ascendix a 5.504.962 €, és a dir 237.785,84 € més. Es tracta del
superàvit conseqüència de la Llei de Montoro. També realitza un resum dels capítols d'ingressos
indicant les quantitats de cada capítol i el seu % respecte del total del pressupost.
Manifesta que el vot del seu grup serà en contra del pressupost. El seu grup no va assistir a
les reunions prèvies perquè no les consideren formals i no es prenen actes de les mateixes. A
continuació indica que “van realitzar les seues peticions en la comissió de comptes de dimarts
passat i no van ser acceptades cap, com eren:
 Licitació manteniment ascensors
 Manteniment de la partida de llibres de la biblioteca.
 Deuria rebaixar-se la partida de matèria d'oficina.
 Licitació d'assegurances.
 No creuen que es reflectix el pa d'estalvi d'energia elèctrica.
 Pla eventual de foment d'Ocupació. Els agradaria saber si hi ha algun pla d'ocupació
 En el capítol 2 hi ha una partida de Promoció Econòmica i de l'Ocupació de 3.200€. Els
pareix molt poc a causa de la taxa elevada de desocupació a Rafelbunyol, un 22%,, el
que pareix és el testimoni que a l'Ajuntament no els preocupa la situació de les persones
desocupades o de les persones que resistixen.
 Hem proposta una partida en 12.000 € per a ajudes a emprenedors amb projectes
innovadors.
 Considerem un gasto elevat en la partida d'assessoria jurídica, en la que es comprova
que Olleros abogados es porta una quantitat desproporcionada, per la qual cosa també
demanen que este servici es licitació.
 Crear una partida d'ajuda al transport per a estudiants del municipi.
 En la partida d'estudis tècnics, considerem que hauria de rebaixar-se, perquè en la
situació actual no ens podem permetre dos aparelladors i un arquitecte.
 En les dietes de càrrecs electius, deuria canviar-se la seua denominació d'acord a
l'article 75 de la Llei de Bases de Règim Local.
 De l'aportació al Consorci Pactem Nord, volem dir que es traguera més rendiment
aprofitant les prestacions del Consorci en este municipi.
 Proposem augmentar en 40.000 € la partida d'ajudes socials, perquè segons informa
Càritas cada dia els deriven més gent necessitada d'ajuda des de Servicis Socials.
 Firma de conveni amb associacions esportives que utilitzen les instal·lacions municipals
Per tot allò que s'ha exposat, anuncia el vot en contra del seu grup.”
Finalitzades les intervencions, pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que “hi ha
llibertat plena per a exposar cada u la seua opinió. S'ha invitat als grups a reunions prèvies a
què no ha assistit el PSOE. Sap que les perspectives de cada partida són diferents. Però cal
tindre en compte que hi ha uns ingressos amb què fer front a uns gastos. Si no s'aprova no passa
res, perquè es continuarà amb el de l'any passat i amb modificacions del mateix.
Respecte a allò que s'ha manifestat pels portaveus, s'ha parlat molt de la licitació de
l'assessoria jurídica. Ja els va indicar en comissió que estava en marxa i s'havia invitat a unes
quantes empreses, i ningú ho ha dit. També es parla de la subvenció de les Ames de Casa, els
recorda que també els va dir que la pròpia associació li va demanar que la llevara. Respecte a la
Guàrdia Civil es tracta de tindre un agraïment el dia de la seua patrona per a la celebració de la
seua festa.Es tracta d'una manera d'agrair el seu comportament i els servicis durant un any.
Vostés han demanat que es llevara i s'ha fet. Respecte a la licitació d'assegurances i ascensors,
no hi ha cap problema en què es faça.”
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El Sr. Carbonell torna a prendre la paraula indicant que hi ha algunes afirmacions que no li
pareixen idònies. En relació a la rescissió del Sr. de Obeso, li recorda al Sr. Encarnación, que no
és conseqüència de la seua petició, igual que ocorre amb la creació del lloc d’'intervenció. Es
tracta d'un tema que venia demanant-se molts anys arrere. Reconeix que ha fet força en altres
temes, però en estos dos no són els més encertats.
Dirigint-se al PSOE, entén que cada u decidix la seua actuació, però lamenta que no
hagen acudit a les reunions prèvies, perquè hi ha algunes propostes que li agraden i podrien entre
tots haver-se introduït en el pressupost. És veritat que l'altre dia en comissió van presentar algunes
i hui presenten altres. Seria tècnicament impossible quadrar-les en el pressupost, per la qual cosa
és normal que no s'accepten.
En referència als pressupostos, indica que tots han posat de manifest que es tracta d'uns
pressupostos molt tècnics, amb poca càrrega política. Encara que arrepleguen algunes propostes
del seu grup, no poden votar-los a favor. Però són conscients que si no s'aproven, haurien de
prorrogar-se els pressupostos de 2014 el que significaria:
1. Un important nivell de paralització econòmica i administrativa de l'Ajuntament.
2. El retard en el pagament a proveïdors i empreses que s'ha fet avançar a 22 dies.
3. Increment del dèficit públic amb reconeixements extrajudicials de crèdit que suposarien
un augment del deute i condicionar els pressupostos de l'any 2016.
4. Ajornament en el pagament de les subvencions a entitats municipals (La primitiva, al
Club de Pilota, Sant Antoni…)
5. Paralització de les inversions a realitzar (camp de futbol i gimnàs ajudes d'emergència
social, ajudes a la desocupació.…)
6. Necessitat de fer constants modificacions de crèdit, per a incorporar els ingressos i que al
final hauríem d'aprovar.
Indica que facilitant l'aprovació dels pressupostos en els anys 2013 i 2014 s'ha aconseguit:
1. Crear una partida dotada amb 50.000 € per a lluitar contra la desocupació, dedicada
bàsicament per a netejar vies públiques i determinades obres.
2. Aprovació del PAE durant dos cursos escolars atenent a més de 50 escolars.
3. Posada en marxa del menjador social per a menors durant les vacacions d'estiu, pasqua i
nadal amb una partida de 12.000 € anuals
4. Remodelació de les piscines descobertes de Rafelbunyol.
5. Remodelació del camp de futbol.
6. La millora de la pista de bàsquet.
7. L'inici del carril bici.
8. Reducció del reconeixement extrajudicial de crèdits.
9. La millora en el pagament a proveïdors que ha passat a ser de 22 dies
10. L'ajust del tancament pressupostari al pressupost aprovat.
11. Licitació de servicis, tot i que encara queden prou per licitar.
Conclou que si enguany haguera un canvi de govern a Rafelbunyol, trobar-se el pressupost
aprovat també seria bo per a iniciar a treballar i preparar el pressupost de 2016, que després de
l'aplicació del Pla d'Ajust serà millor, perquè eixe complirà en els tres criteris que marca la Llei
d'Estabilitat Pressupostària el que permetrà dedicar romanent de tresoreria a inversió i no al
pagament de deute.
El Sr. Encarnación respon al Sr. Acalde que és important respectar les opinions, però
també complir la Llei. Explica que personalment s'ha assabentat hui que s'ha licitat el tema de
l'assessoria jurídica. Li recorda que el Bloc-Compromís va recolzar el pressupost amb el
compromís d'esta licitació i ha passat un any. També han dit que les Ames de Casa han renunciat,
però els indica que per registre d'entrada ho han demanat. Intervé la Sr. Piquer Bernet, regidor
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d'Assumptes Socials, matisant que elles van renunciar al no poder justificar-la. Insistix el Sr.
Encarnación en este tema reclamant que es torne a introduir en els pressupostos.
Dirigint-se al Sr. Carbonell, indica que no dubten que estigueren demanant durant molt de
temps la creació de la plaça d'intervenció, però li pregunta si eixes mocions van seguir avant. El
seu grup en 2012 van condicionar el seu suport als pressupostos a què esta plaça es creara a temps
complet i a la rescissió del contracte del Sr. de Obeso
El Sr. López aprofita esta última intervenció per a felicitar el treball de la Sra.
Interventora i que continuen mantenint la seua postura de votar en contra.
El Sr. Alcalde explica que porta temps insistint en el fet que se licite el tema de les
assegurances i dels ascensors. Quant al tema social, i segons un article de El Levante referent a un
estudi realitzat durant el 2014 en este tema s'indica que els “majors costos els assumix
Beniparrell, Massanassa i Rafelbunyol”, explicant les ajudes relatives al tema social.

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 inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2.015, fixant els gastos i
els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen a continuació:
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS
GENERALS DE DESPESES
Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Gtos.Pers.

Gtos. Bens
Ctes.i
servic.

Gtos.financ.

Transf.

Total Pressupost de
Gastos de la Entitat
Local i els seus
Organismes
Autònoos
2.210.410,00

1.741.950,00

Capítol 5
Fons

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Invers.

Transf.

Actius

Pasius

reals

capital

financers

Financers

TOTAL

Contingència
Corrents

173.700,00 467.509,71

24.000,00 109.270,45

336,00

0,00

540.000,00 5.267.176,16

0,00

1.230.650,00

Estat de Previsió
de Gastos de les
Societats
Mercantils
3. REMARASA
Total Estat de
Previsions de
gastos de las
Societats
Mercantils

931.000,00

254.650,00

30.000,00

0,00

15.000,00

931.000,00

254.650,00

30.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00 1.230.650,00

3.141.410,00

1.996.600,00

203.700,00 467.509,71

124.270,45

336,00

0,00

540.000,00 6.497.826,16

TOTAL
PRESSUPOST
GENERAL DE
GASTOS
Deducció per
operacions internes
entre
la Entitat Local i
les seues Societats
Mercantils
Deducció per
operacions internes
entre
Societats
Mercantils
TOTAL
CONSOLIDAT
PRESSUPOST
GENERAL DE
GASTOS

0,00

3.141.410,00

0,00

1.996.600,00

203.700,00 467.509,71

124.270,45

336,00

0,00

540.000,00 6.497.826,16
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS
GENERALS D’INGRESSOS

Total Pressupost
d’Ingressos de la
Entitat
Local i els seus
Organismes
Autònoms
Estat de
Previsió de
Ingressos de les
Societats
Mercantils
REMARASA
Total Estat de
Previsions de
ingressos de las
Societats
Mercantils

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Imposts
directes

Imposts
Indirectes

Taxes i
altres

Transf.

ingressos

Corrents

2.550.600,00

Capítol 4

30.354,64 1.002.500,00 1.860.441,00

Capítol 5
Ingr
Patrimonials

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Enaj. De
Inve.

Transf.

Actius

Paous

reals

capital

financers

Financers

TOTAL

12.850,00

0,00

48.216,36

0,00

0,00

5.504.962,00

0,00

0,00

700.224,41

530.425,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.230.650,00

0,00

0,00

700.224,41

530.425,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.230.650,00

2.550.600,00

30.354,64 1.702.724,41 2.390.866,59

12.850,00

0,00

48.216,36

0,00

0,00

6.735.612,00

2.550.600,00

30.354,64 1.702.724,41 2.390.866,59

12.850,00

0,00

48.216,36

0,00

0,00

6.735.612,00

TOTAL
PRESSUPOST
GENERAL DE
INGRESSOS
Deducció pEr
operacions
internEs entre
la Entitat Local i
les seus Societats
Mercantils
Deducció per
operacions
internes entre
Societats
Mercantils
TOTAL
CONSOLIDAT
PRESSUPOST
GENERAL DE
INGRESSOS

SEGON.- Aprovar les bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2.015
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal per a l'exercici 2.015
.
QUART.- Exposar al públic el Pressupost General inicialment aprovat, junt tota la documentació
inclosa en el mateix, 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-ho i
presentar reclamacions davant del Ple.
QUINT.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General, junt amb tota la documentació
inclosa en el mateix si durant l'esmentat període no s'hagueren presentat reclamacions.
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QUART.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS 2/2015
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 02/2015, per import brut total de 78.255,63 euros, de data 9 de
febrer de 2015,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.I.f de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, s'eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda, la PROPOSTA següent:
Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2015, que conté factures
emeses o els conceptes del qual es corresponen amb actuacions realitzades en l'exercici 2014,
però que han sigut registrades en el present exercici.
Les factures queden detallades en la relació trascrita al dors de la present proposta i
ascendixen a un import de 78.255,63 euros.
En relació als inconvenients d'Intervenció, es proposa alçar els mateixos, ja que es tracta
de qüestions que ha de resoldre l'Ajuntament i els proveïdors que han prestat efectivament estos
servicis no han de patir les conseqüències”
El Sr. Secretari llig el dictamen de la Comissió De Comptes celebrada en sessió de 17 de febrer
de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es ratifiquen en la postura de comissió.
Sotmés el tema a votació el ple de l'ajuntament acorda per unanimitat aprovar l'expedient
de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2015, que conté factures emeses o els conceptes del
qual es corresponen amb actuacions realitzades en l'exercici 2014, però que han sigut registrades
en el present exercici, i l'import del qual, segons es documenta en l'expedient, ascendix a
78.255,63 euros.

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