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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 30 D'OCTUBRE DEL 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Villa de Rafelbunyol sent les catorze hores i quinze minuts del dia 30 d'octubre del 2015, en la
saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER SANCHO,
SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ,
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS BONDIA PUIG,
ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL, MARIO CARRERA
NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA BARRACHINA SANCHO
que componen l'Ajuntament en Ple, sota La Presidència del senyor alcalde FRANCISCO
ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, 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.
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 MODIFICACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES
DE L'EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
SUBVENCIONADES PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Pren la paraula el Sr. Secretari per a explicar que en la comissió informativa prèvia a este
ple s'ha adonat d'este assumpte. Explica que la Diputació de València En data 9 de setembre de
2.015, publica en el Butlletí Oficial de la província les bases de la convocatòria d'ajudes
econòmiques amb destinació a la realització d'inversions financerament sostenibles 2015 (IFS)
Les bases establixen que els ajuntaments beneficiaris de les ajudes deuen complir els
requisits previstos en la D.A. 6a de la LOEPSF 2/2012 (introduïda per la Llei Orgànica 9/2013 de
control de deute comercial en el sector públic) i que són els següents:
A. No superar els límits que establix el TRLRHL per a la necessitat autorització a l'endeutament, i
que són:
I. Tindre estalvi net negatiu.
Ii. Tindre un deute viu superior al 75% dels recursos corrents.
B. Tindre superàvit en termes d'estabilitat pressupostària.
C. Tindre un romanent de tresoreria per a gastos generals, derivat de la liquidació de l'exercici 2014,
positiu.
D. No superar el període mitjà de pagament a proveïdors (30 dies, segons el càlcul establit pel Reial
Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel que es desenrotlla la metodologia del càlcul del període mitjà
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de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la LOSPSF).
Les entitats que no complisquen estes condicions podran ser beneficiàries únicament si
tenen aprovat un Pla Econòmic Financer (PEF) pel Ple i, si és el cas, per l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, que incloga la inversió financerament sostenible o aproven o es
comprometen a aprovar un nou on s'arreplegue la inversió que es preveu fer i s'acredite que la
mateixa no comportarà gastos de manteniment.
En el cas concret de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en el moment de la convocatòria, no es
complien amb els objectius d'estabilitat pressupostària ja que se sobrepassava l'import
d'endeutament fixat per la norma. No obstant aclarix que ara hi ha hagut un interlocutòria de
liquidació de l'empresa ACMURSA, que implica la no consolidació de l'empresa, i per tant es
preveu que en els comptes de 2015 ja no apareixerà el crèdit d'esta empresa amb una entitat
financera, el que permetrà complir amb els objectius d'estabilitat pressupostària, en principi, per als
comptes de 2015.
No obstant atés que el Pla Econòmic Financer està vigent i en el moment de la convocatòria
inclús s'estava pendents de rebre la interlocutòria de liquidació, s'ha redactat la modificació del Pla,
per mitjà de la incorporació d'un article més on s'arrepleguen estes inversions financerament
sostenibles.
Un dels requisits d'estes inversions és que no poden generar més gasto o dèficit per a
l'Ajuntament, per la qual cosa s'han redactat una sèrie de memòries per part dels tècnics en què
s'han justificat la vida útil de l'obra i que els gastos que puguen ocasionar les inversions seran les de
reparació i conservació que es puguen produir, detallant a continuació les obres a incloure en estes
ajudes i explicant que l'import total de les obres inclou també la redacció del projecte i la direcció
d'obra:
Descripció de la inversió
Reparacions d'Enllumenat Públic
Reparacions en Auditori
Rehabilitació Casa del Jove
Rehabilitació Escola Taller
Condicionament Poliesportiu Municipal: Vestidors/Grades
camp de futbol, frontons i pista poliesportiva

Import €
10.345,50
20.630,50
34.859,67
36.841,14
214.000,05

Conclou que la modificació del pla no altera les conclusions del mateix, atés que al no
contemplar-se gastos de manteniment no suposa una variació de les estimacions econòmiques del
mateix.
Per part del Sr. Encarnación portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, després de
donar la benvinguda a tots els presents i als internautes, explica que la modificació del Pla Financer
ve donat per la publicació per part de la Diputació el passat 9 de setembre de la convocatòria
d'ajudes, i que entre els requisits per a ser beneficiaris s'indica que els ajuntaments deuran complir
amb els objectius d'estabilitat pressupostària; el nostre ajuntament no complix al tindre, entre altres,
un deute viu superior al 75% dels recursos corrents. En estos casos deu aprovar-se un Pla Econòmic
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Financer en què s'arreplegue que estes inversions no suposaran major gasto de manteniment per als
ajuntaments. Això és el que es va a aprovar hui, a través de la introducció en el nostre Pla Econòmic
Financer aprovat el 31 de maig del 2014 d'un punt més, el sèptim, en el que es fa referència a la
sostenibilitat de les inversions que es van a sol·licitar. Indica que este Pla d'inversions sorgix pel
romanent de tresoreria que hi ha en Diputació i corresponen a la liquidació pressupostària de 2014
que va tindre un superàvit de 71,2 milions d'euros, que en compte de destinar-lo a amortitzar deute
amb entitats financeres, van decidir destinar-lo a inversions per a municipis, reiterant que estes
inversions han de complir la condició de no suposar més gastos de manteniment i complir amb els
objectius estabilitat pressupostari i deute públic. Queden excloses d'estes ajudes les inversions la
vida útil de les quals siga inferior a cinc anys o les destinades a mobiliari, cotxes….
Segons les últimes publicacions dels mitjans de comunicació s'han sol·licitat 1.500
inversions, passant a indicar i detallar les obres sol·licitades i l'import corresponent a cada una
d'elles per un total de 316.678 €. Afig que estes obres contemplen en molts casos la realització de la
caixa de l'ascensor, i no a l'ascensor. Açò és degut a la condició mateixa del pla que les obres no
deuen comportar gastos de manteniment, i la col·locació d'un ascensor no compliria amb este
requisit. Acaba dient que els terminis d'este Pla estan molt marcats i són molt curts, ja que les obres
hauran d'estar adjudicades abans del 10 de desembre i executades abans del 31 de desembre,
circumstàncies molt difícil de complir, per la qual cosa s'establixen també mecanismes que
contemplen la possibilitat de poder executar-les en l'exercici següent.
Conclou indicant que estes ajudes són motiu de felicitació i espera que vinguen moltes més
d'este tipus perquè vindrien molt bé per al Municipi.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, també agraïx
l'assistència als presents i als que els veuen per internet. En primer lloc presenta una queixa formal
per la celebració d'un plenari extraordinari a eixa hora i un divendres; afig que no té cap explicació
que se celebra ara, perquè el consens era realitzar-los a les vesprades.
Entrant en la qüestió de l'orde del dia, indicar que el 13 de març del 2014 es va aprovar un
Pla Econòmic Financer per al bienni 2014-2015, al no complir amb els criteris de l'estabilitat
pressupostària, degut bàsicament a la consolidació dels comptes d'ACMURSA amb les de
l'Ajuntament. En el dit Pla es plantejava la liquidació de l'empresa municipal que s'ha produït en
data 22 d'octubre del 2015, i és veritat que això ens facilitarà complir amb els objectius d'estabilitat
pressupostària; però també és significatiu que qui no haja cobrat alguna cosa d'ACMURSA ja no ho
cobrarà. En data 9 de setembre la Diputació va publicar les bases per a les inversions financerament
sostenibles, i açò va ser perquè el govern de la Diputació es va trobar que hi havia 71,2 milions
d'euros per a amortitzar crèdit; amb bon criteri -al nostre entendre- va decidir destinar-lo als
ajuntaments per a realitzar inversions sostenibles. Explica que per a poder realitzar-les, les entitats
han d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i la Seguretat Social i han de poder
incloure's en els pressupostos i complir amb els objectius d'estabilitat pressupostària i que les que no
complisquen amb la disposició 6 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària podran ser beneficiàries si
aproven un Pla d'Estabilitat Pressupostària (PEF), com és el nostre cas. També deu acompanyar-se
un informe d'Intervenció municipal en què s'afirme que l'Ajuntament no complix amb els requisits
al superar el seu deute el 75% dels recursos corrents. És per tot açò que devem modificar l'actual
PEF amb les indicacions següents:
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A) Que les inversions no tinguen gastos de manteniment
B) Que les inversions permeten complir amb l'estabilitat pressupostària i el deute públic.
A continuació indica les obres i el pressupost que s'han sol·licitat en estes ajudes en què hi
havia un compromís de l'Alcaldia de la modificació del PEF. La proposta de l'Alcaldia per a esta
modificació planteja la inclusió d'un apartat sèptim on s'incloguen estes inversions, amb una
descripció detallada de cada una d'elles. La inversió per a l'Ajuntament de Rafelbunyol és de
316.000 € i té caràcter finalista, és a dir, que està exclosa del càlcul de la regla de gasto. A més al
ser una inversió i estar comptabilitzada en el capítol 7 de gastos tindrà la seua correlació en el
capítol 6 d'inversions i per tant es complirà amb l'equilibri pressupostari. A més les inversions, com
ja s'ha dit, no comporten gastos de manteniment.
Continua dient que en relació a les inversions i a la modificació del PEF, no tenen res a
objectar, però manifesta que en cap moment el Sr. Alcalde s'ha dirigit a ells per a demanar-los
opinió respecte a estes inversions contradient, al seu entendre, l'expressió de “govern participatiu”.
Tampoc ha tingut la voluntat de consultar amb la ciutadania estes inversions. És veritat que hi havia
pressa en terminis i que el Consell Social no estava constituït, però pensa que amb voluntat tot
haguera sigut possible. No estan en contra de cap de les inversions, però sí que se senten
menyspreats per l'equip de govern per no haver-los ni tan sols consultat.

El Sr. Saborit, portaveu del grup municipal del Partit Popular, indica que moltes coses es
repetiran, manifestant també la queixa del seu grup per l'hora de la convocatòria sense haver
consultat prèviament si podien assistir, recordant que quan estava el seu grup en el govern i
convocava a hores no habituals rebia la queixa dels grups de l'oposició i ara s'està actuant igual.
Explica el Sr. Saborit que les inversions es deuen a un romanent de la Diputació que es va
produir quan governava el Partit Popular. No entrarà a valorar les inversions que es van a executar,
però sí que crítica que no s'haja tingut en compte la proposta del seu grup i que tampoc els han
consultat res. Passa a mencionar una per una les obres incloses en la inversió, preguntant en relació
a les obres de l'auditori si el problema dels tèrmits en la fusta no és responsabilitat de l'empresa. I en
referència a la pista poliesportiva, encara que no ha vist el projecte, pregunta per què han decidit
traslladar-la del poliesportiu Paco Camarasa al poliesportiu del Camp de Futbol.
Interromp el Sr. Alcalde per a indicar-li que s'ajuste al punt de l'orde del Dia que és
l'aprovació del Pla Econòmic Financer, no de les obres que s'han sol·licitat a la Diputació.
El Sr. Saborit li indica que estan d'acord amb el Pla, però que això comporta incloure les
obres que s'han sol·licitat, per la qual cosa no considera que este fora de l'orde del dia. Després d'un
intercanvi d'opinions entre el Sr. Alcalde i el Sr. Saborit respecte d'això, el primer li indica que
continue amb la seua intervenció.
Insistix que en la pista poliesportiva es va a gastar molts diners, però la denominació de
l'obra no es correspon amb el detall facilitat, ja que no ha trobat les obres a realitzar en els vestidors.
Pregunta si no és més econòmic realitzar la pista poliesportiva en el poliesportiu Paco Camarasa, on
ja està preparada la solera, els fonaments i només és posar l'estructura.
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El Sr. Alcalde respecte a la queixa formal dels grups de l'oposició, respon que s'ha realitzat
a esta hora perquè era urgent la seua aprovació i s'ha aprofitat l'ocasió que es devia realitzar la
comissió especial de comptes per a aprovar els comptes de 2014. Reitera que es tracta d'una situació
extraordinària i que no es tornarà a repetir, llevat que torne a sorgir una situació semblant a estar. Li
sorprén que es faça una comparació amb la situació de l'ajuntament respecte a la legislatura anterior,
recordant que quan el partit Popular va perdre la majoria els plens van passar a celebrar-se a les
vesprades i van passar de ser uns plens opacs, que no es gravaven, a emetre'ls per internet.
Respecte al que assenyalaven els Grups polítics respecte del Pla, es tracta d'un tràmit que
deuen passar i aprovar perquè superen l'índex d'endeutament del 75%, però amb la liquidació
d'ACMURSA es complirà amb els objectius.
Quant a la valoració de les inversions explica que no s'ha convocat el Consell Social per la
pressa que s'ha indicat i dirigint-se a Compromís li indica que podia haver presentat les seues
propostes per registre d'entrada tal com ha fet el partit Popular.
Respecte a les obres explica que després de rebre un informe de Monrabal al voltant de les
deficiències de l'enllumenat públic, este equip de govern va considerar la seua inclusió en la
sol·licitud.
Quant a la reparació de l'Auditori és una urgència que no podia demorar-se i està
argumentat que si no es posa solució al problema de la carcoma s'acabarà infectant tot.
La rehabilitació de la Casa del Jove també la consideren una urgència, encara que no es va a
posar l'ascensor pel que suposa de manteniment, però sí que està previst en futures inversions per a
poder ser biblioteca municipal i poder beneficiar-se de les ajudes de la Conselleria.
Quant a la rehabilitació de l'escola taller també indica que era una necessitat imperiosa, una
cosa en què coincidix també el partit Popular ja que al seu dia va presentar una moció en este sentit.
Respecte a les inversions en el poliesportiu municipal, tal com han llegit en la memòria
també es fa per a complir amb els requisits per a obtindre les llicències oportunes. Respecte als
vestidors, es referix als vestidors d'àrbitres ja que al tindre un aforament superior a 1500 persones
ens obliguen a tindre dos vestidors per a ells, a més de complir amb altres mesures de seguretat,
com és la instal·lació de la Boca d'Incendis… I pel que fa a la pista poliesportiva pensa que es tracta
d'una demanda quasi històrica ja que es va modificar una subvenció per a fer el camp de futbol. I
quant a la seua ubicació, quant al que comentava, creu que si es realitzara en el Poliesportiu Paco
Camarasa, seria posar pegats al que ja hi ha, perquè la pista no sols serà per a bàsquet, sinó per a
altres esports com, futbol sala, baló mà, bàdminton.
El Sr. Encarnación, sol·licita la paraula, indicant que és veritat que es molestava quan es
posaven els plens pel matí i considerava que hi havia altres possibilitats i es podien convocar a la
vesprada. En este cas va ser el primer a comentar al secretari la necessitat convocar-lo com més
prompte millor per la pressa de temps, i reconeix que també li ha resultat complicat poder assistir.
Considera que està més que justificat fer-ho a esta hora.
Respecte al tema de l'auditori, també han preguntat si podrien considerar-se com a vicis
ocults. Els advocats han assenyalat que no, perquè la fusta és tropical i ve d'altres països, i el que la
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compra no té la culpa. Respecte a l'aire condicionat ha sigut manipulat per altres tècnics, la qual
cosa automàticament deixa de tindre la garantia.
El Sr. Carbonell reitera el tema de les formes en què s'ha portat l'assumpte sense consultar
prèviament amb els grups municipals les obres que pogueren incloure's en este Pla.

El Sr. Saborit indica que ells sí que tenien coneixement del tema de la fusta, però els tècnics
li indicaven que es tractava de vicis ocults; si ara no ho és, no té res a dir, indicant que hi havia un
informe fet per a demanar a l'empresa que es fera càrrec de la seua reparació, perquè la fusta ve
tractada. Respecte a la pista no està dient que no s'haja d'atendre a la demanda de la seua
construcció, sinó que ja està feta la solera i considera que seria més econòmic realitzar-la sobre la
mateixa.
El Sr. Alcalde indica que respecte a la carcoma devien intervindre ja, no podien esperar-se
més. El tècnic els ha indicat que és qüestió de mesos que es contamine la resta de l'auditori.
Respecte al tema de la pista poliesportiu, no compartix la seua opinió, i consideren que és millor
fer-la de nou.
Sol·licitada la postura definitiva dels grups polítics, el Sr. Carbonell, explica que el Grup
Compromís per Rafelbunyol va a abstindre's, donant explicació a la dita abstenció no perquè no els
parega correcta la modificació del Pla Econòmic Financer, sinó per les formes en què s'ha fet sense
haver-los consultat prèviament la inversió.
El Sr. Saborit indica que el seu Grup està conforme amb els arguments donats pel Sr.
Carbonell anunciant també l'abstenció del seu grup.
El Sr. Encarnación en representació del Grup Indpendientes de Rafelbunyol manifesta el
seu vot a favor, d'acord amb els arguments ja manifestats.
El SR. Alcalde insistix que s'han reunit hui i a esta hora degut a la premura de temps,
afegint que és el deute que té este ajuntament la que els ha portat a la modificació del PEF. Si no
haguera existit este deute no s'hauria convocat este ple extraordinari; que consideren que han de
votar a favor per a poder obtindre les ajudes de les Inversions de Diputació.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament per set vots a favor, dels
regidors dels grups Socialista i d'Independents de Rafelbunyol, i sis abstencions, dels regidors del
grup del Partit Popular i de Compromís per Rafelbunyol acorda l'aprovació de la modificació del
Pla Econòmic Financer per mitjà de la introducció d'un nou apartat (el sèptim) que es detallen les
Inversions Financerament sostenibles, i en el que es conclou quant a l'estabilitat pressupostària que
les inversions permetran durant la seua execució, manteniment i liquidació, complir als objectius
d'estabilitat pressupostari i deute públic per part d'este Ajuntament.
Igualment s'acorda donar compte d'este acord a la Diputació Provincial de València en
compliment dels establit en les bases de la convocatòria d'ajudes.
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SEGON.- PROPOSADA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
EXPTE. 6/2015
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. 06/2015, per import brut total de 677,60 euros, de data 14 d'octubre
del 2015,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.1.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 6/2015, per import brut de
677,60 euros.”
Per part del Sr. Secretari s'explica que s'ha rebut una factura per import de 677,60 euros que
es presenta a aprovació es correspon amb servicis prestats durant les festes locals en l'exercici 2014
però el registre d'entrada de les quals s'ha produït a l'octubre del 2015 i que s'ha comprovat que no
s'havia pagat anteriorment. Açò requerix una aprovació per part del ple ja que es tracta d'un servici
de l'exercici anterior.
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups polítics, els mateixos manifesten la seua
conformitat, afegint el Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol
que si el treball s'ha realitzat i la factura s'ha presentat que es pague.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient
de reconeixement extrajudicial de crèdits 6/2015, per import brut de 677,60 euros.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a
les quinze hores, de tot això com a secretari done fe.
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