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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 29 DE JUNY DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dèsset trenta hores del dia 29 de juny de 2016, 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 Sr. 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, en primer lloc el senyor alcalde
condemna els atemptats ocorreguts en la nit d'ahir a Turquia que va costar la vida a quasi 40
persones. Es tracta d'una nova mostra de barbàrie terrorista que una vegada més de manera
indiscriminada i sense sentit colpeja a ciutadans de tot el món. Des de l'Ajuntament de
Rafelbunyol lamentem este acte i acompanyem el pesar d'amics i familiars de les víctimes i de
tot el poble de Turquia. Demana un minut de silenci el qual acaba amb aplaudiments dels
assistents.
A continuació, dóna la benvinguda als assistents i als seguidors de streaming, 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 2016 (INCLOSOS ELS PRESUPUETOS DE LA SOCIETAT RESIDÈNCIA DE
MAJORS RAFELBUNYOL SA). BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.
Inicia la seua intervenció el Sr. Alcalde fent, en primer lloc, autocrítica perquè estos
pressupostos s'aproven un 29 de Juny. Explica que van entrar a governar el 15 de juny de l'any
passat i es van trobar que la interventora estava de baixa per maternitat i que es va incorporar a
15 de desembre i es va posar a fer treball retardat i a preparar l'esborrany del pressupost, el qual
està finalitzat fa més de tres mesos; però al març la Interventora va cessar en el seu lloc per
trasllat a una altra destinació, de tal manera que el nou interventor va entrar a mitat d'abril,
reprenent novament el tema dels pressupostos per a poder presentar-los.
Recorda que estos pressupostos han passat per la mesa de negociació, pel Consell Social
i han estat tractats en reunions amb els partits de l'oposició per a estudiar les seues propostes. A
pesar de totes estes explicacions reconeix que no pot ser que es presenten pressupostos per a la
seua aprovació un 29 de juny comprometent-se perquè no torne a passar durant la legislatura.
Entrant ja a valorar el pressupost, quant a la situació econòmica i financera, indica que
els últims anys han sigut tancats amb un superàvit a nivell de romanent de tresoreria positiva
sent en data de hui important destacar que esta marxa es veu afectada per la sentència
condemnatòria del Cas Panchorrins per a l'Ajuntament que obliga al pagament de 898.936,64
euros.
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Afig que la idea ferma de l'equip de govern és atendre totes les obligacions exigibles a
l'Ajuntament intentant limitar l'impacte que estes situacions tinguen per als veïns de
Rafelbunyol, per la qual cosa es procedirà a negociar, si és el cas, un pla de pagaments que
permeta assumir pressupostàriament el deute amb el superàvit generat i mantenint en la mesura
que siga possible el nivell de servicis.
La Corporació va reduint any a any el seu volum de deute i els seus gastos financeres
derivades dels interessos del deute, no obstant seguiran amb la previsió de no incrementar este
volum de deute amb la finalitat de garantir l'atenció primerenca de les obligacions de pagament
ordinàries de l'Ajuntament amb la finalitat de continuar complint el període de pagament a
proveïdors. A més de renegociar el deute viu amb les entitats financeres.
Continua indicant que “l'activitat econòmica pressupostària de l'Administració Pública
està actualment condicionada per la normativa estatal orientada a la contenció i reducció del
dèficit públic, així com per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Quant a l'estructura pressupostària seguida en este pressupost, la mateixa s'acomoda a
la fixada en l'Orde HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Orde
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura doneu pressupostos de les
entitats locals.
D'esta manera es presenten uns pressupostos realistes i coherents amb la situació
econòmica conjuntural del nostre entorn, amb especial atenció a la contenció del gasto i
reducció de càrrega financera, així com fixant criteris d'ingressos a nivell de padrons i
execucions anteriors amb la finalitat d'ajustar-se en el màxim possible a criteris de caixa.
L'import total del pressupost de l'Ajuntament ascendix a la quantitat de 5.468.201 ,64€
en gastos i 5.482.557,38 en ingressos, presentant-se en situació de superàvit de 14.355,74€ per
a aproximar-nos al compliment de la regla de gasto i fer complir el Reial Decret Llei 17/2014.
A la vista dels pressupostos remesos per la societat mercantil Remarasa, el Pressupost
consolidat ascendix a 6.823.311,63 euros de gastos i 6.837.667,38 euros d'ingressos, presentant
superàvit.
Quant a l'Estat d'Ingressos, tal com s'ha explicat en l'anterior apartat, es continua en la
línia de, a l'efecte de no incórrer en situacions de dèficit pressupostari, pressupostar els
ingressos tenint en consideració l'efectiva recaptació dels drets i no al meritació dels mateixos.
A continuació realitza una explicació dels capítols d'ingressos indicant:
El Capítol I, d'impostos directes, el mateix ascendix a la quantitat de 2.556.200 euros,
un 46'69% dels ingressos, que suposa un lleu increment respecte al de l'exercici anterior de
5.600 euros per evolució del padró.
En el Capítol 2, impostos indirectes, es contempla l'impost sobre construccions, per un
import total de 53.000,00 euros, un 0,97 €, amb un increment respecte a l'exercici anterior de
22.645,36 €.
El total del Capítol 3, taxes i altres ingressos, ascendix a la quantitat de 911.000 euros,
16'64%, que suposa una baixada de 91.500 euros pel que fa a l'exercici 2015. Les principals
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modificacions es produïxen en la partida d'ingressos diversos, perquè en 2014 es va
pressupostar l'execució subsidiària de derrocament i la llum que este Ajuntament pagava
corresponent a Remarasa.
El Capítol 4, transferències corrents, ascendix a un total de 1.895.000,00, el 34'61 %,
amb un augment de 34.559 euros en relació amb 2015. L'increment s'absorbix per la major
previsió de transferències autonòmiques per a l'atenció de gastos socials i la participació en els
tributs de l'Estat.
Pel que fa al Capítol 5, ingressos patrimonials, el total del capítol ascendix a 24.250
euros, 0'44%, obtenint un increment de 11.400 euros seguint l'evolució tendencial d'estos
ingressos segons les dades de la Liquidació 2015.
En el Capítol 6, alienació d'inversions reals, es preveu la venda d'actius reals
pertanyents al patrimoni municipal del sòl per valor exacte de 43.107,38, el 0'79%, havent-se
fet efectiva la transmissió amb caràcter previ a la presentació dels pressupostos al Ple de la
Corporació, per la qual cosa es tracta d'ingressos efectius i no de meres previsions.
El Capítol 7, transferències de capital, no s'atén pressupostàriament per a
transferències de capital, obtenint una diferència negativa pel que fa a l'exercici anterior de
48.216,36 euros.
Pel que fa referència al Capítol 8, variació d'actius financers, i al capítol 9, variació de
passius financers, no s'ha assignat cap quantitat.
Respecte a l'estat de Gastos explica les principals modificacions introduïdes, pel que fa
a la seua classificació econòmica, en els termes següents:

“En el Capítol 1, de gastos de personal, l'import total ascendix a la quantitat de
2.480.098,61 euros, el 45'30%, que suposa un augment de 239.688,61 euros pel que fa a
l'exercici anterior. Les principals modificacions en este capítol són:
 La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 ha fixat un increment en la
retribució dels empleats públics en un 1% respecte a l'exercici anterior.
 Es preveuen pressupostàriament noves places de treballadors públics per necessitats
permanents del servici detallades en l'annex de personal.
 En la present legislatura hi ha dos alts càrrecs amb dedicació exclusiva el que suposa
un increment de 41.800 euros.
 La previsió de noves places, increments retributius, nous triennis i dedicació exclusiva
incrementen les partides de Seguretat Social a càrrec de l'ocupador en 91.483,06
euros.
Respecte al capítol 2, compra de béns corrents i de servicis, l'import total per a este tipus
de gastos ascendix a 1.661.777, el 30'49%, que suposa una menor dotació pel que fa a l'exercici
anterior de 80.130 euros, com a expressió de la idea de contenció de la gaste i optimització
doneu recursos.
En exercicis futurs es preveu una major reducció mentres vaja incorporant-se personal a
les noves places alliberant crèdits del capítol 2 destinats a atendre treballs exercits per
empreses i professionals contractats via comercial en l'actualitat.
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En el Capítol 3, gastos financers, hi ha uns crèdits de 102.350 euros, l'1 '86%, que fan
referència als interessos de les operacions de crèdit, reduint-se en 71.350 euros respecte a 2015
com a conseqüència de la menor càrrega financera que actualment suporta l'Ajuntament.
Els crèdits totals del capítol 4, transferències corrents, són de 568.350,00, el 10'30%, que
suposa un increment en 100.840,29 euros respecte a l'exercici 2015, provocat en la seua gran
mesura per l'atenció del programa "Xarxa Llibres" amb 61.100 euros, així com els 25.000
euros més destinats a ajudes d'emergència social. Al marge d'açò, assenyalar que les gastos de
la Mancomunitat s'han previst en funció del pressupost remés per eixa Entitat, com ocorre amb
la resta d'entitats associatives.
En el Capítol 5, fons de contingència, en compliment de la normativa vigent es pressuposta
el 0,5% de les Gastos no financers del pressupost per a l'atenció de gastos no previstos
inicialment.
Pel que fa al Capítol 6, inversions reals, el total de crèdits d'este capítol ascendix a 132.000
euros, el 2'3%, incrementant-se respecte a l'exercici anterior en 22.729,55 euros, segons es
detalla en l'Annex d'inversions, inversions necessàries i que passa a detallar una a una com són
la millora de fonts en espais públics, on es destinaren 5.000 €, o la urbanització de terrenys del
col·legi públic al que ens vam comprometre amb la Conselleria d'Educació i que ascendix a
58.500 €. Arreglament de la canaleta de l'edifici d'EPA, que ascendix a 10.000 €, la reparació
de maquinària del Programa Formatiu de Qualificació Bàsica, 2.000 €, cadira de mobilitat
reduïda per a la piscina coberta, 2.600 €…
Pel que fa al capítol 7, transferències de capital, el total de crèdits és de 310 euros, que
respon a l'aportació de l'Ajuntament a les Inversions de la Mancomunitat.
En el Capítulo8, variació d'actius financers, no s'ha assignat cap quantitat per donar-se
tractament no pressupostari als reintegraments de bestretes de nomines
En el capítol 9, variació de passius financers, l'import d'este exercici ascendix a 505.133,36
euros, el 9,22%, reduint-se en 34.866,64 euros com a conseqüència de la devolució dels
préstecs, segons detall en l'Annex de Situació i Moviments del Deute. El cap 3 més el cap 9 s'a
dir el Deute públic que l'Ajuntament assumix en este pressupost és de 599.483,36 el que
representa el 10'95% del pressupost. “
En resum, indica que “pensen que els pressupostos són realistes i coherents dotant de més
partida pressupostària el capítol de personal, perquè consideraven que s'havia d'invertir en el
mateix per a poder donar un major servici i més eficaç als ciutadans. Una altra de les prioritats
ha sigut Servicis Socials, per la qual cosa han augmentat en uns 90.000 € la partida respecte a
l'any anterior. I respecte a les inversions s'ha realitzat el que s'ha considerat prioritari dins de
les limitacions existents, per a concloure demanant l'aprovació dels pressupostos.”
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Encarnación, portaveu
d'Independents de Rafelbunyol també se suma a les paraules del Sr. Alcalde respecte a
l'atemptat ocorregut a Turquia condemnant els fets.
Respecte al pressupost, repartix entre els assistents un esquema amb informació dels
pressupostos. Indica que han aprés la lliçó d'altres anys i per tant intentaran fer-ho molt més
curt.
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A continuació expressa:

“En la informació que s'ha passat de forma molt senzilla podeu comprovar els capítols i
partides que formen els pressupostos del 2016, amb comparatives de diversos anys amb els
increments i baixades que han tingut, també amb els percentatges de les quantitats que
representen respecte als pressupostos.
Començarem dient que els pressupostos del 2016 són uns pressupostos realistes, acords
amb la situació que estem travessant, en especial atenció als punts següents:
 Contenció del gasto.
 La reducció de les càrregues financeres.
 El compliment de la regla de gasto.
 i finalment, el compliment del criteri de Caixa.
Són uns pressupostos que contemplen un superàvit d'al voltant de 8.000€, on els
ingressos són de 5.482.000€, amb una baixada del 0.41% respecte al 2015. Els gastos estan
pressupostades en 5.474.000€ amb un increment del 3.93% respecte al 2015.
Respecte als ingressos, i abans d'entrar en el detall dels capítols, dir també unes dates
que considerem importants de cara a entendre millor els ingressos i gastos que formaran estos
pressupostos.
El 65,44% dels ingressos d'este pressupost correspon a ingressos generats pel propi
ajuntament, en impostos directes, indirectes, taxes, ingressos patrimonials, i enguany també es
contempla la venda de parcel·les del sector IV. Açò en diners significa que dels 5.482.000 que
pressupostem que ingressarem, 3.587.557€ seran generats directament. En este sentit dir que
de cada 100€ d'ingressos en este ajuntament, 33€ són de l'IBI. En la documentació que hem
repartit, en el formatget, estos ingressos generats pel propi Ajuntament són els pintats en
gamma de rojos. El 34.6% restant dels ingressos del pressupost correspon a ingressos que ens
vénen d'altres administracions, com l'Estat, Generalitat o la Diputació, representats en blau.
Respecte a les partides de gastos dir el següent: El marge per a poder canviar,
incrementar o baixar partides és molt limitat. Els motius són que entre els capítol 1 de personal
i el 2 de gastos corrents i servicis ocupen el 75,7% del pressupost de gastos, que en diners
significa que dels 5.474.000€ que pressuposten que gastarem 4.146.000 van ser a estos
capítols. Si a este alt percentatge li sumen els gastos dels capítols 3 i 9, pel pagament
d'interessos i amortització dels crèdits, que sumen també el 11,1%, al final els números ens fan
abaixar a la realitat d'este ajuntament.
En nombres redons de cada 100€ dels pressupostos de gastos 87€ aniran destinats a
uns gastos, que pràcticament no podem tocar, només queden per a poder treballar el 13%
d'estos pressupostos, percentatge destinat al capítol 4 de transferències corrents i 6
d'inversions. El Capítol 4 de transferències corrents, és on s'arrepleguen les partides que
l'ajuntament destina per a col·laborar en altres institucions o persones. Enguany, com a novetat
en este capítol s'ha inclòs la Xarxa de Llibres, mes totes les ajudes destinades a les diferents
associacions, societats, clubs etc. que hi ha a Rafelbunyol al seu torn i molt important en esta
partida també s'arreplega les ajudes que este ajuntament destina a emergències socials,
partides que en estos moments són fonamentals per a ajudar les famílies que estan passant-ho
malament. Esta partida esta any ha tingut un increment del 21%, i representa el 10,3% dels
pressupostos, amb una quantia econòmica de 564.000€.
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Ja finalment com a resum només dir que pel capítol 6 d'inversions en este pressupost
només es destina 131.000€, el 2,4%.
Entrant en detall en els capítols d'ingressos, dir que el capítol 1, impostos directes (IBI,
plusvàlua, impost vehicles…) ha quedat enguany en 12.556.000, amb un 0,22% d'increment
respecte a l'any passat, destacant que l'IBI ha patit una baixada de 60.000 €, però la plusvàlua
s'ha pressupostat el doble respecte a l'any passat.
Respecte al capítol 2, impostos indirectes, on s'integren les llicències d'obres, s'ha
pressupostat amb un increments del 53.000 € respecte al 2015.
En el capítol 3, taxes i altres ingressos, hi ha una baixada del 9,13% justificada per la
baixada d'ingressos de preus públics.
Respecte a les transferències corrents, capítol 4, s'ha quedat en un increment del 1,86
% respecte de l'any passat, a causa de la pujada de la partida d'emergència social.
En el capítol 6, alienació d'inversions reals, enguany s'ha pressupostat en uns 43.000 €
pel fet que ja s'han venut parcel·les del sector IV.
Entrant en els gastos, el capítol 1, gastos de personal, esta partida s'ha incrementat
respecte al 2015 en el 12,05 %, i que representa el 45% Dels gastos de personal. El fort
augment es deu a la creació d'una plaça de tresorer, la d'un arquitecte al 50%, la d'un
arquitecte tècnic al 75% i la d'un enginyer al 30%. També s'han creat les places de Tècnic
d'administració general (TAG), Tècnic d'Animació Sociocultural (TASOC), creació d'una plaça
de psicòleg al 50%, i d'una plaça de conserge per al col·legi al 100% i un altre per a edificis
municipals al 50%. També es contempla l'augment del sou de l'1% d'acord amb la Llei General
de Pressupostos de l'Estat, així com l'abonament de la part proporcional de la paga extra de
2012 que està pendent encara, i la part no subvencionada del sou d'un Agent de
desenrotllament local (ADL).
Respecte al capítol 2, amb una baixada del 4,6% a causa de la major contenció de
gasto, sobretot en festes, un estalvi en el servici de recaptació, com a conseqüència de
l'aprovació de la moció presentada pel nostre partit en la legislatura passada.
El capítol 3, gastos financers, s'ha quedat en una baixada de 70.000 € respecte a l'any
passat, igual que el capítol 9, amortització de préstecs.
En el capítol 4, transferències corrents, s'ha incrementat les ajudes d'emergències
socials amb un 14,71 % respecte a l'exercici 2015. S'ha creat una nova partida que és les
ajudes de menjador social de la tercera edat. En esta partida també es contemplen les diferents
subvencions a les associacions del poble, la Xarxa de Llibres…
Entrant en el capítol 6, inversions reals de l'ajuntament, indicar que és un capítol molt
realista, passant a detallar les inversions que s'arrepleguen en el mateix (desfibril·ladors,
urbanització del terreny del nou col·legi….).
Respecte a l'informe d'estabilitat pressupostària, indicar que el mateix ve a dir que els
recursos corrents i de capital no financer, han de ser suficients per a fer front als gastos
corrents i de capital no financers. Este informe està dividit en 3 parts:
1. Càlcul compliemnt de la capacitat / necessitat de finançament
2. Càlcul de la Regla de Gasto i del límit de Gasto no financer
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3. Càlcul del límit de deute de la corporació Local.
Per a este càlcul d'anàlisi d'Estabilitat Pressupostària, La societat Pública Municipal
REMARASA, té la consideració d'una Unitat de Mercat, no dependent, al prestar uns servicis
que es financen majoritàriament en els seus ingressos, per la qual cosa no necessita d'esta
consolidació.
Respecte a la capacitat/necessitat de finançament, indicar que els resultats dels
mesuradors que analitzen este càlcul ens diuen que el dèficit o superàvit no financer va quedar
en 513.459€. Els ajustos segons criteris de comptabilitat nacional van quedar en menys
207.515€ i la devolució PEU (participació tributs de l'estat 2008 – 2009) va quedar en 51.061€.
El resultat d'estos mesuradors es de 357.000 €, el que significa que en l'aprovació dels
pressupostos del 2016 complim l'objectiu d'estabilitat Pressupostària.
Quant al Compliment de la Regla de Gasto, la Llei Orgànica d'Estabilitat
Pressupostària exigix a les Entitats Locals que la variació de Gasto entre 2 exercicis no supere
la taxa de referència del creixement del producte Interior Brut (PIB). Este compliment de
l'objectiu de la Regla de Gasto, s'atindrà a la data de liquidació dels comptes.
Respecte al compliment de l'objectiu de sostenibilitat Financera i el límit de Deute, dir,
que els límits del deute s'analitzen a través dels resultats de l'estalvi net i volum de deute Viu.
De la liquidació dels pressupostos del 2015 l'estalvi net, va quedar en 1.279.097€, pel que
s'observa el compliment de l'estalvi net a temps de l'aprovació dels pressupostos Generals pel
2016. El volum de Deute Viu és del 98,29%. Percentatge que s'entén que l'entitat complix,
quant esta per davall del 110% dels ingressos corrents líquids. Respecte al període mitjà de
Pagament va quedar en menys 7,3 dies. (Període mitjà de pagament del deute comercial a 31
de març del 2016). Este resultat negatiu significa que este Ajuntament atén en caràcter general
les seues obligacions comercials de pagament en un termini inferior a l'exigit per la normativa
de contractes del sector públic. Segons estes dades basats en l'informe d'Estabilitat
Pressupostària del pressupost del 2016:
1. Es complix en l'objectiu d'Estabilitat pressupostària al tindre una capacitat de
finançament de 357.004€.
2. Es complix també l'objectiu de Sostenibilitat Financera abans detallat, format per
l'estalvi net i el Volum de deute
3. L'avaluació del compliment de l'objectiu de la Regla de gasto s'atindrà a la dada de
liquidació.
Per a concloure indicar que estos pressupostos es van a caracteritzar per a ser els més
socials, que s'han aprovat en este Ajuntament, en un increment molt important en ajudes
d'emergència Social passant de 58.000 € en 2015 als 83.000 € d'este exercici.
També és important dir que s'ha fet molt esforç per a introduir novament i incrementar
ajudes per la col·laboració amb les diferents entitats esportives, culturals, festives i religioses
de Rafelbunyol, a fi que este ajuntament puga ser també col·laborador en el foment de totes una
sèrie d'activitats, que fomenten la participació, entreteniment i oci de tots els veïns de la
localitat.
Dir que també s'ha reforçat el capítol 1 de personal, per a així poder fer la contractació de
tècnics, a fi de poder donar una resposta més ràpida i efectiva a les necessitats culturals,
administratives , urbanístiques i també laborals d'este poble
El capítol d'inversions, de 133.000 €, demostra el nou tarannà d'este govern, un capitule
basat en l'austeritat i recolza en les necessites reals que este moment reclama Rafelbunyol, on
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les prioritats més importants d'este capítol han vingut marcades pel nou CEIP i les obres
d'urbanització i condicionament per la seua execució.
Ja per a finalitzar simplement afegir com part negativa d'estos pressupostos, el retard que
este equip de govern ha tingut en la presentació, un retard que encara que siga justificat pel
canvi de govern, després la baixa de la interventora, i finalment el canvi a un nou interventor,
ens ha d'obligar a millorar perquè els pròxims pressupostos, es pugen presentar dins del
termini que ens marca la llei. Així i tot, considerem que tots els partits polítics que formen este
ajuntament ens hem de felicitar per l'aprovació d'estos pressupostos, pressupostos molt limitats
econòmicament, però que arrepleguen noves partides i increments que ajudaran a pal·liar i
donar resposta als principals problemes socials que estem vivint a Rafelbunyol.”

Pren la paraula el Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, per a
manifestar en primer lloc “nostra preocupació pel retard en la presentació dels pressupostos,
un retard que no és justificable únicament per aspectes o carències tècniques: baixa de la
interventora, incorporació de l'interventor... perquè també hi ha hagut deixadesa o relaxació
per part de l'equip de govern. Tinguem en compte que encara que s'aprove hui el pressupost
entrarà en vigor, en el millor dels casos, en el mes d'agost.”
A continuació manifesta que “els pressupostos són l'expressió xifrada de les obligacions que
com a màxim pot contraure el nostre ajuntament i dels ingressos que es preveuen recaptar al
llarg de l'exercici 2016. D'este concepte podem ressaltar el caràcter LIMITADOR dels gastos i
el caràcter ESTIMATIU dels ingressos.
Hem de manifestar, des del coneixement, que la situació econòmica del nostre ajuntament no és
la idònia, un deute elevada, un municipi amb poca activitat econòmica al seu terme, el deute
amb la família del Sr. Vicente Ros (el Panchorrin), les polítiques de contenció del govern
central...
Però a pesar d'això, també és veritat que des de 2013 s'han ajustat els pressupostos aplicant
criteris de caixa per a la previsió dels ingressos i s'ha exercit un control més estricte sobre els
gastos, que han posat fi als dèficits, a l'increment del deute, als excessius reconeixements
extrajudicials de crèdits...
A pesar d'això, el pressupost municipal que hui està a debat és un pressupost de fregir i menjar,
perquè més del 90 % del pressupost ja està PREDETERMINAT. És veritat que es pren una
decisió política que bàsicament compartim: l'ampliació de la plantilla administrativa i la
funcionarització dels tècnics municipals que abans tenien un contracte mercantil. L'altre 10%
del pressupost ho suposen les inversions; les subvencions a les associacions; l'atenció a les
famílies amb situació d'emergència social...
A més d'això tenim un endeutament que fa que al pressupost de 2016 s'han de preveure 102.350
€ per al pagament dels interessos i 505.000 € per a l'amortització de capital, el que ve a
significar que de cada 100 € que arreplega l'ajuntament més d'11 € són per a pagar el deute. El
deute viu de l'Ajuntament a 31/12/2015 era de 6.164.879 € que signifiquen el 98,3 % dels
recursos ordinaris de l'Ajuntament.
Són uns pressupostos que contemplen uns ingressos per un import total de 5.482.557 €, els
gastos ascendixen a 5.474.231 € presentant-se amb un superàvit.”
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A continuació realitza un repàs dels ingressos i gastos per a enguany, manifestant: que de cada
100 euros que ingressem 46,6 € ho són dels impostos directes (IBI, plusvàlua, vehicles, IAE).
Després dels impostos indirectes (construccions) signifiquen no arriben a l'1%; de taxes i altres
ingressos (fem, ocupació de via pública, preus públics…) suposen el 16,62%; les transferències
corrents (els diners que ens arriba de l'Estat, Generalitat, Diputació, de la desocupació
agrària) està en el 34%; ingressos patrimonials 0,44%; l'alienació de béns reals suposa el
0,79%. Inexplicablement, davall el nostre punt de vista, en el capítol 7 de transferències de
capital, és a dir els diners que arriba d'altres administracions per a destinar-ho exclusivament
a inversió, no s'ha contemplat cap quantitat i utilitzen un sistema que tècnicament serà viable,
però que políticament no té cap explicació, perquè estes quantitats s'incorporaran als
pressupostos via generació de crèdits, és a dir, via decret d'alcaldia el que vol dir que no
passaran pel ple. El mateix ocorre en el capítol 4, perquè no hi ha certesa de les transferències
corrents que ens van a arribar, per la qual cosa eixe argument tècnic no es manté. La
diferència respecte de l'any passat és quasi insignificant, perquè suposen el 0,41% de
disminució.”
Respecte als gastos manifesta “que de cada 100 euros que ens gastem 45,3% van per a la
partida de personal i està bé que s'incremente la partida de personal.
El capítol de BÉNS corrents i servicis suposen el 30,5%, i encara que el senyor alcalde ha dit
que disminuirà en exercicis posteriors, al final quedarem igual ja que en volta de contemplars'en aquest capítol es contemplarà en l'1, ja que contractarem a menys tècnics perquè ja estaran
en plantilla. Les despeses financeres, pagament d'interesses, suposen el 87%. De transferències
corrents, en principi i de manera incerta, s'ha dit que és el que tenim per a invertir, no és així, ja
que ací es contemplen els transferències a la MANCOMUNITAT, que ja ens venen
determinades (arreplegada de fems, servicis socials...) pel que ens queda el 5,4% per a
dispondre lliurement i del 2,3 que suposen les inversions reals, encara que indicar que poden ser
més, ja que els 144.000 € que ens vénen de diputació per a Obres i Serveis i els 36.000 € per a
reparació de vials, no estan possats en el pressupost, i continuem sense entendre-ho. Respecte
al capítol 9, passius financers, dir que és de 500.000 €.
Contínua indicant que "aquests pressuposts consoliden en els de la Residència que són
d'1.350.000 euros i el total d'ambdós pressuposts ascendeix a 6.829.341.000 €
Afig que "els pressuposts més a més de tot un seguit de xifres, són l'expressió d'una voluntat
política que en el cas de COMPROMIS s'expressa a partir de les nostres propostes:
Capítol 1. Personal. Un capítol molt important que s'incrementa en 270.000 € (12%) i que
significa el 45,3% del total. Per la intenció de crear noves places: TAG, TASOC, ADL, la
funcionarització dels servicis tècnics, conserge per al col·legi, per a edificis... Però ací hi havia
una partida per a la desocupació (personal laboral eventual per al foment de l'ocupació) que hi
ha proposta de COMPROMÍS ja constava en els últims quatre pressupostos a conseqüència de
la pujada de l'IBI imposada pel govern de Mariano Rajoy, i ara desapareix. Era de 50.000 €
Respecte de la desocupació ens ve a la memòria el que deia el portaveu del PSOE textualment,
l'any passat: “... ens pareixen molts pocs els diners destinats a causa de l'elevada taxa de
desocupació a Rafelbunyol, un 22 %, i el que pareix és que a l'ajuntament no els preocupa la
situació de les persones desempleades...”
En el capítol 1, demanem una rebaixa de què cobren els alts càrrecs: 39.000 € l'alcalde i
29.000 € el regidor d'obres públiques, més un mes per a cobrir les vacacions de l'Alcalde
(2.785 €) al que caldria sumar més de 24.000 € de SS. A més també cal considerar els
cobraments de Juntes Generals i Consell d'Administració de REMARASA. El que suposa que els
alts càrrecs alliberats ens vénen a costar més de 99.000 €
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També dir que enguany hi ha doble comptabilitat, és a dir en capítol 1 es contempla la
funcionarització dels tècnics, però com de moment no ho està encara, també s'arrepleguen en el
capítol 2. Com els pressupost entraren en vigor en el mes d'agost farà que la majoria de les
places de nova creació no podran contractar-se estant pressupostat el que generarà uns
romanents en el capítol 1 que després es vendran com a superàvit, com fa tots els anys.
També posar de manifest el que ens pot passar amb la Plantilla de Personal, per tot el que diu
la Llei de Pressupostos 2016 i la limitació d'ampliar-la. Tot açò ho controla la Delegació de
Govern que pot impugnar el pressupost per no atendre a les limitacions de la Llei General de
Pressupostos de 2016. I tot açò s'ha debatut molt ací, recordant el debat de fer o no pública
l'escola infantil i l'argumentació que s'esgrimia per un membre de l'actual equip de govern era
esta limitació d'ampliació de la plantilla de personal. I ara resulta que sí que pot fer-se.
En referència al capítol, 2, de gastos corrents, este disminuïx un 4,4 % i signifiquen el 30,4 %.
Este capítol és complicat de calcular i cal atendre el que ens comuniquen els distints
departaments de l'Ajuntament sobre quin ha sigut la gaste de l'any anterior. Però a pesar d'això
hi ha partides a què poden millorar la vida de la ciutadania, per la qual cosa demanaríem que
s'ampliara compra de llibres per a la biblioteca de 3.000 € a 4.000 € i que es creara una
partida per a ajuda al transport dels estudiants per 15.000 €.
També dir que s'ha creat una partida d'atencions protocol·làries de 2.000 € que nosaltres
demanem que es rebaix, i una altra partida per a publicitar actes corporatius per 9.500 € que
nosaltres demanem rebaixar, perquè ens pareix excessiva.
El capítol 4, Transferències corrents, s'incrementa un 20,8 % i significa el 10,3 %, però ací la
mitat dels diners se'n va a organismes supramunicipals. En esta partida nosaltres demanem
l'establiment de subvencions per a jóvens emprenedors en 10.000 €.
L'equipde govern havia decidit reduir la subvenció als grups municipals un 75 i % al final ha
quedat en el 50 %.
El capítol 6, Inversions reals, s'incrementa en un 21 % i significa el 2,35 %. Ací nosaltres
demanem la que es realitze la continuació del carril-bici fins al camp de futbol amb un
pressupost d'uns 10.000 €. La compra de 4 desfibril·ladors per als poliesportius, escola i
Institut per 5.000 €. És veritat que Idra va presentar una moció que va ser aprovada per a la
compra dels desfibril·ladors amb la venda de polseres i que l'anterior equip de govern no va fer
res. Però també és veritat que porta un any en l'equip de govern i no ho ha fet i hem hagut de
demanar-ho nosaltres perquè es realitze la seua compra.
Recentment, en El Ple, presentàrem una proposta para que es creara la plaça d'Agent de
desenrotllament local que va ser aprovada per unanimitat i ja es contempla als pressupostos
que hui aprovem.
Estes són les propostes que en distints àmbits hem presentat a l'equip de govern que tan sols ha
considerat, per distint motius, la compra dels desfibradores.
Indica que “a pesar d'això, este pressupost també arreplega aquelles propostes que COMPRÍS
hem presentat al llarg de la legislatura passada i que s'han consolidat:
1. El Pla d'Acompanyament Escolar, que dóna atenció a uns 30 alumnes
2. Emergències socials com: menjador d'estiu per a xiquetes i xiquets en perill
d'exclusió.”
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A continuació detalla qual ha sigut el procés de participació de COMPROMÍS:

1. Abans de la primera reunió de portaveus, debat en el si del col·lectiu de COMPROMÍS
de l'esborrany de pressupost presentat per l'Alcaldia, per a decidir les nostres
propostes.
2. Reunió de portaveus a qui va faltar un portaveu, en la que l'interventor ens va fer una
exposició del pressupost.
3. Compartir amb determinades associacions locals les nostres propostes i escoltar els
seus suggeriments.
4. Demanar dels tècnics municipals la informació pertinent per a l'elaboració i
presentació de les nostres propostes.
5. Reunió amb els representants del PSOE en el govern i presentació de les nostres
propostes.
6. Reunió del col·lectiu de COMPROMÍS per a decidir les nostres propostes.
7. Assistència del nostre representant al Consell Social a què no va acudir cap associació
de Rafelbunyol, quelcom preocupant davall el nostre punt de vista, perquè li'ls oferix la
possibilitat des de fa tres anys, per cert a petició nostra, de participar en el procés
participatiu dels pressupostos en el capítol 6 d'inversions i en el 4. “
A continuació pren la paraula el Sr. Saborit, portaveu del grup del partit Popular, saludant els
membres de la corporació, el públic assistent i a totes les persones que seguixen la sessió des del
canal Youtube.
Continua manifestant el següent:
“Abans que res, vull denunciar la tardança en la confecció dels pressupostos de l'Any 2016.
Teòricament i si els terminis es complixen sense problemes, estos pressupostos entraran en
vigor a finals de juliol de 2016. Ens sorprén que este nou govern realitze el que tant han criticat
des de l'oposició. Ara que estan el govern parce que sí que valen les escusas.
I a més, nosaltres almenys treballàvem amb pressupostos prorrogats del nostre propi
govern. Vostés porten treballat 7 mesos amb pressupostos que no són de l'actual equip de
govern, sinó del Partit Popular.
No entenem com no han tingut els seus propis pressupostos a primers d'any. Damunt
entren en una complicació afegida: Hi ha capítols pressupostats per a fer les seues polítiques
de personal, que es pressuposten per a tot l'any i realment només es va a cobrir dos o tres
mesos, en algun dels casos. Estan creant, per a incloure les seues polítiques, uns pressupostos
irreals en diverses partides.
Entrant en el detall numèric, podem observar que el total del pressupost de gastos del
2016 ascendix a la quantitat de 5.474.231,67 €. El total del pressupost de gastos del 2015 va
ascendir a la quantitat de 5.267.176,16 €, el que suposa un increment de 207.055 €, un 3,93%
d'increment. Cal recordar que en el 2015 va haver-hi un romanent de tresoreria de més de
200.000 €.
Cal recordar que en el pressupost de l'ajuntament consolida el pressupost de la societat pública
REMARASA que ascendix, tant el d'ingressos com el de gastos, a 1.355.110 €, pel que el
Pressupost consolidat d'ascendix a 6.823.311,63 euros de gastos i 6.837.667,38 euros
d'ingressos, presentant superàvit.”
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A continuació analitza el pressupost proposat per capítols indicant:
“El Capítol 1, gastos del personal, ascendix a la quantitat de 2.476.849 €. L'any 2015 ascendia
a 2.210.410 €. Comprovem que este capítol augmenta en266.453 €. Açò suposa un increment
d'un 12,05 % respecte a l'any 2015. Podem observar també que la proporció de gasto de
personal s'ha incrementat del 41,97 % de l'any 2015 al 45,18 € de l'any 2016.
Quant a les retribucions d'alts càrrec dir que es contempla en la partida 100/912 ascendix a
70.840 €. Es compon del sou del Sr. Alcalde amb 39.000 € i el regidor alliberat amb 29.040 €
més 2.800 € per a substituir l'alcalde un mes de vacacions. Total incloent la seguretat social ens
costa només l'alcalde i un regidor aproximadament 95.000 € a l'any. Hi ha una diferència de
més de 41.800 €.
Està clar que no es pot comparar amb l'anterior equip de govern, perquè l'anterior Alcalde no
estava alliberat i cobrava per reunions. Però sí que ens pareix excessiu. El PP els ha demanat
que s'abaixen el sou d'alts càrrecs en 10.000 € a l'any.
També volem recordar que l'anterior regidor alliberat cobrava 27.800 €. Era primer tinent
d'alcalde i portava més regidories i més responsabilitats. A més pertanyia a la juntes de govern.
A l'estar alliberat no cobrava per reunions i suposava un estalvi de més de 5.000 € a l'any.
L'actualregidor alliberat no pertany a la junta de govern amb el que la junta de govern ens
costa 5.000 més € que l'anterior equip de govern. Ens pareix increïble també que al març de
2015 es va aprovar una pujada del regidor alliberat de 100 € al mes que suposava una pujada
de 1.200 € anuals. El PSOE ho va votar en contra perquè li pareixia excessiu i ara que
governeu, el seu regidor alliberat assumix eixe augment i amb menys responsabilitats. La
veritat no ho entenem.
Recordar que el mes que se substituïsca l'alcalde ens costarà als veïns de Rafelbunyol en total
més de 6.000 €.
A continuació passa a detallar la consignació econòmica de les partides de tot este capítol,
recalcant les partides següents:

1. Retribucions laboral fix educació 72.702 €. Indica: “Ací en esta partida estava el
2.

3.
4.
5.

conserge i la psicòloga. S'incrementa un conserge nou, complint la moció que
presentem el partit popular i una psicòloga al 50% “
Retribucions tècnic animació sociocultural 13.050 € .Indica “Creació d'una plaça de
tècnic sociocultural nova, esta plaça la demana la regidor responsable de l'àrea per les
necessitats detectades. Nosaltres creiem que hauria de ser una plaça com a assessor,
així quan acabara el mandat d'esta legislatura acabaria el seu contracte. El següent
equip de govern ja estudiaria si li fa falta una plaça de tècnic sociocultural o un tècnic
d'esports o el que vera necessari. D'esta manera es crega una plaça fixa en
l'ajuntament i pot ser que a un pròxim equip de govern, vegen més necessari un altre
tècnic distint.”
Laboral fix administració general 18.979 €. Indica: “En esta partida es crega una plaça
de conserge d'edificis municipals al 50%. No entenem el sentit d'esta plaça. No creiem
que siga necessària i des del Pp els hem demanat que la suprimisquen.”
Laboral eventual agent de desenrotllament local 6.000 € .Indica que “esta plaça ve
subvencionada part per diputació.”
Gratificació policia 25.000 €. Indica que “esta partida s'incrementa a instància de
l'inspector de policia.”
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Afig que “en este capítol es contempla:









La creació d'una plaça de tresorer per a funcionament amb habilitació de caràcter
nacional, a la vista de la normativa vigent, i amb amortització de la plaça de tècnic de
gestió creada amb anterioritat.
Creació de places d'arquitecte superior jornada al 50%. Arquitecte tècnic al 75%, i
d'enginyer al 30%. Estes places ja estaven contractades per l'ajuntament com a
contracte mercantil. Així regulen el tipus de contracte i passaran a personal de
l'ajuntament. Açò no vol dir que es vaja a contractar els mateixos tècnic que ja estan.
Creació d'una plaça tècnic administració general.
S'incrementen les retribucions de l'1% d'acord amb el que establix la LPGE que
implica un augment de 18.000 €,
Es pressuposta la part de la paga extraordinària del 2012 que va ser suprimida. Està
partida està establida en la llei dels pressupostos generals de l'estat.
I la pujada proporcional de la seguretat social.

Indica que “des del PP trobem a faltar la creació d'una partida per a pagar els triennis i
sexennis del personal laboral, creiem que es podrien incloure perquè no ha de ser una partida
molt elevada i és una demanda dels treballadors que per llei els correspon.
Volem també recordar, la publicació en els periòdics d'una notícia en què el govern Psoe-Idra
s'atribuïa el mèrit de fomentar l'ocupació i contractar a més de 100 treballadors en un any,
quan en absolut era mèrit d'ells. La nostra sorpresa és majúscula quan este mateix govern es
carrega expeditivament els 50.000 € que es destinaven a contractar personal del municipi que
estiguera en la desocupació de llarga duració i amb càrregues familiars. Ens preguntem És
esta la política de foment d'ocupació? On està eixa partida? S'excusen en que deixaran que la
política de la Generalitat i el Servef cobrisquen eixa política que realitzava fins ara
l'ajuntament. Des del PP diem que la Generalitat faça el seu treball, nosaltres des de
l'ajuntament hem de continuar potenciant i ajudant a l'ocupació
Creiem que pujar la partida de personal de colp en 266.453 € i quasi amb els mateixos
recursos i ingressos és excessiu. No estem en contra d'adequar el personal de l'ajuntament a les
necessitats del poble però que es puge a poc a poc. Incrementar un 12,05 % esta partida i amb
més del doble de gasto en retribució d'alts càrrecs creiem que no és una bona solució.
Estos pressupostos presentats per PSOE IDRA ens detallen tots els canvis fets pel govern, però
una partida tan important com la dedicada a contractar les persones del poble implementada
amb 50.000 €, no l'expliquen.
Respecte al capítol 2, indica que ascendix a 1.664.577 € i en el 2015 estava pressupostada en
1.741.950 € una baixada de més de 77.000 €.
S'han reduït gastos sense llevar servicis gràcies, entre altres motius, a una contenció de
gastos no necessaris, festes farolet, picoteos, exposicions, betlem de nadal; estalvi servicis de
liquidació de recaptació en 55.000 €. Augments en gastos de personal que impliquen
disminució en gasto corrent (policia de nit de disfresses, dietes càrrecs electes…) en 26.000 €.
En esta partida sí que detalla la disminució. Però, per què no ha detallat l'increment de
gasto de l'actual govern i l'eliminació de la partida per a contractar personal parat en 50.000
€?”
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A continuació detalla les partides més signitifcativas expressant la seua consignació
pressupostària, i destacant:

1. Conservació i reparació de vies públiques, 26.000 €. Esta partida hem demanat que la
pugen perquè veiem molt necessari continuar invertint en l'asfaltat dels carrers del
municipi.
2. Conservació i reparació inversions d'enllumenat, 50.000 € esta partida hem demanat
que la baixen en 10.000 €
3. Conservació i reparació en parcs i jardins 50.000 € esta partida hem demanat que la
baixen en 10.000 €
4. Publicitat actes culturals 9.500 €. Nosaltres creiem que esta partida és excessiva i hem
demanat que es reduïsca en 4.500 €.
Respecte al capítol 3, indica que ascendix a 102.350 €. En el pressupost de 2015 ascendia a
173.700 €. Una diferència de menys 71.350 €. La disminució es deu a l'evolució de tipus
d'interés i per menys capital pendent d'amortitzacions els crèdits vigents.
El capítol 4, transferències corrents, ascendix en 2016 a 565.509 € i en 2015 a 467.509 €, el que
suposa un augment de 98.040 €, passant a detallar també els partides de la mateixa, indicant que
van proposar l'eliminació dels crèdits destinats al Consorci Pactem Nord per a dedicar-la a la
subvenció de contractes de parats de llarga duració.
Respecte a les ajudes a emergència social i altres ajudes socials, destaca que es pugen un poc, la
qual cosa consideren molt correcte, però indica està molt lluny del que va prometre el senyor
alcalde tant en campanya electoral, com el dia que jure com a alcalde. Prometent el 5% del
pressupost de l'ajuntament a emergència social.”
A continuació llig totes les subvencions nominatives que s'han pressupostat a les diferents
associacions del municipi, comentant respecte d'això:
En primer lloc donar l'enhorabona per mantindre la subvenció a la música, sent que la seua
primera intenció era baixar-la molt considerablement.
També tirem a faltar una partida molt superior per a pagar els llibres a tots els veïns de
Rafelbunyol que estiguen estudiant, tant en primària secundària i batxiller. Amb el tema de
distintes subvencione a distintes associacions no entrarem. Cada un té un criteri, però tirem a
falta la part proporcional que va destinada en subvenció per a pagar actes de música i
dolçainer i la part que va subvencionada per a actes diversos.
En estes partides el PP va proposar:





Que s'augmentara a l'AMPA Mare de Déu del Miracle en 1.000 €
A l'AMPA IES de Rafelbunyol en 1.000 €
A l'associació contra el càncer en 1.000 €
Conservació i reparació en escoles en 3.000 €. És un col·legi que necessita molt
manteniment.

La partida de subvenció als partits polític, la van abaixar un 75%. Nosaltres demanem que
l'augmentaren en 4.500 €. Al final han atés en part nostra proposta. Però, no cal oblidar que
esta partida la van aprovar IDRA-BLOC-PSOE. Perquè no es va disminuir està partida fa
quatre anys? Recordem que la quantitat la van marcar vostés.
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I en la partida d'emergència social, augmentar-la el màxim possible disminuint les partides que
anteriorment hem proposat.
Respecte al capítol 5, fons de contingència i altres imprevistos, indica que este exercici es
pressuposta en 24.182 € i en 2015 en 24.000 €, el que suposa una diferència de més 182 €.
Respecte al 6 d'inversions reals indica que en 2016 s'ha pressupostat en 132.000 €, mentres que
en 2015 el pressupost ascendia a 109.270 €, el que suposa una diferència de més 23.729 €,
passant a continuació a desglossar el capítol partida per partida:
Respecte d'això assenyala:
“L'equip de govern ha cregut convenient dedicar estes partides d'inversions. La majoria ens
pareixen correctes i tot el que siguen inversions els pareix bé. “
També detalla el contingut dels capítols 7, 8 i 9 del pressupost.
En relació als ingressos, indica que estos són molt tècnics, però realitza un resum dels mateixos
capítols per capítol indicant la quantitat pressupostada en els mateixos i detallant les partides
que formen cada un d'ells.
Continua indicant que els sorprén una partida en concret. La relativa als preus públics del
poliesportiu Paco Camarasa. S'han pressupostat 270.000 euros. Respecte d'això assenyala que
“portem diversos plens demanant els ingressos i gastos de la piscina coberta. Segons els
nombres que hem pogut demanar, sense confirmació per part de l'Ajuntament, els gastos de la
piscina ascendixen a 402.060.Personal laboral fix: 104.510
Laboral eventual: 73.000
Seguretat social: 33.000
Gastos funcionament instal·lacions esportives: 80.800
Material d'oficina: 1.000
Energia elèctrica: 73.500
Combustible: 32.000
Assegurances: 6.300
Li demanem al regidor d'esports, que revise i pressuposte bé este servici per com ens ix de
deficitari teòricament, perquè ens ixen unes pèrdues de 132.060 € “
A continuació argumenta el vot en contra que emetran en els termes següents:
“En primer lloc, no s'ha tingut en compte cap proposta del partit popular. Només s'ha millorat
quelcom la partida de subvenció als partits polítics, imaginem que per la por de les crítiques.
No dubtem que són per a vostés els millors pressupostos, però no per a nosaltres. Estem
totalment en contra de la supressió de la partida del foment d'ocupació. Tampoc compartim la
seua política de creixement en el capítol de Personal. Ens pareix excessiu el seu increment.
En contestació a la intervenció del Sr. Encarnación referent que es tracta d'uns pressupostos
realistes, no ho compartixen. Quant al tema del servici de recaptació que s'ha contractat amb
una nova empresa com a conseqüència d'una moció d'IdRa, i que el partit Popular va votar en
contra, recordar que l'argumentació del seu grup va ser que s'estava estudiant la possibilitat de
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contractar l'agent recaptador com a personal de plantilla de l'Ajuntament, la qual cosa
suposaria major estalvi que la licitació del servici, Es va consultar la possibilitat amb la
Delegació del Govern i ens van indicar que no es podia fer, per la qual cosa ja es va posar en
marxa la licitació del servici.
Respecte a les subvencions nominatives a les associacions manifesta que no estan totes les del
municipi tal com ha indicat el Sr. Encarnación. Quant als desfibril·ladors el seu grup no va dir
que no, perquè amb una subvenció de Diputació va ser el primer a posar un desfibril·lador. El
que no els pareixia correcte era el sistema de finançament dels mateixos, per mitjà de la venda
de polseres, recordant-li que està any i mig en l'equip de govern i no l'ha posat en marxa.
En el fet que es tracta d'uns pressupostos més socials, li indica que no ho compartixen des del
moment que s'elimina una partida de 50.000 € que anava destinada al foment d'ocupació de les
famílies amb problemes. “

Pren la paraula el Sr. Alcalde indicant que “ha reconegut la tardança en la presentació
dels pressupostos comprometent-se a aprovar-los en temps i forma per al pròxim exercici.
Quant a les propostes de Compromís i en concret la referent a la supressió de la partida de
50.000 € del Pla d'ocupació, recorda les paraules de comissió en què va exposar que la
proposta de l'equip de govern és la creació de tallers d'ocupació, així com l'homologació de les
aules del centre de formació per a tindre tres tallers, de jardineria, auxiliar d'infermeria i
d'obra, de 12 mesos amb expedició de titulació oficial, per la qual cosa tenen reunions
periòdiques amb el SERVEF. També s'ha parlat amb el SERVEF per a crear un pla d'ocupació
local on l'Ajuntament no haurà de posar diners, sinó que serà el SERVEF i la Diputació, per a
parats de llarga duració i per a jóvens amb estudis. Creiem que és la política a seguir, i no la
de crear ocupacions eventuals d'1 mes de duració. També recorda que estan en el Pactem
Nord, que tant en desús tenia el PP i que en el pressupost d'enguany compta amb 20.000 € per
a continuar pagant el deute que es va generar amb l'anterior equip de govern. El Sr. Ciges,
representant en el Pactem, està treballant per a aconseguir ferramentes per al foment
d'ocupació i es reactive el polígon industrial. A més també es contempla la creació d'una plaça
d'ADL subvencionada al 50% pel SERVEF. Insistix en el fet que són les mesures que s'ha de
seguir per a la creació d'ocupació i pal·liar la desocupació.
En referència al Bo del metre ja indiquem que es tracta d'una proposta que també
portaven en el seu programa. Explica que es van reunir amb el gerent de FGV i en el que es va
parlar d'aconseguir un conveni per a la reducció de les tarifes del metre per als estudiants i és
quelcom que finalment es portarà a terme.
Quant a la nova creació de la partida de protocol amb 2.000 €, és degut a les noves
regularitzacions de la Sindicatura de comptes i estarà fiscalitzada per l'oposició. S'ha creat a
criteri de la intervenció per a poder fiscalitzar millor una sèrie de gastos. Quant a la publicitat
és la mateixa quantitat que hi havia anteriorment, però ara es contempla en una partida
concreta denominada publicitat. Quant al carril bici indicar que hi ha una nota de premsa de
l'alcalde de Massalfassar, demanant-li que ens incloguen en el “projecte del carril bici
comarcal” com es va acordar en ple i del que no hem obtingut resposta encara.
Aclarir que no s'ha acceptat només una proposta. S'ha acceptat l'eliminació del
coordinador d'obres, la rebaixa total de la subvenció als grups polítics no ha sigut del 75%, si
no del 50%; també s'ha inclòs la proposta dels desfibril·ladors amb una quantitat de 450 €.
També ha parlat de propostes que vosté portava, com és el PAE i el menjador social, que s'han
mantingut, aconseguint la regulació d'este últim.
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Quant a la intervenció del PP sobre la creació d'assessors per tècnic, pensem que el Partit
Popular, després d'un any sense alcaldia, encara no ha entés l'administració pública. És un
Ajuntament que s'ha de dotar de tècnics, i si el Partit Popular, en compte de contractar
assessors, haguera contractat tècnics, hui tindríem un tècnic d'esports, d'informàtica…. A més
hem d'apostar per la funcionarització dels servicis, per això l'augment del capítol 1, i s'ha
augmentat en el que ens ha deixat intervenció, perquè som un municipi de quasi 9.000 habitants
i falta gent, perquè hi ha molt treball i no es pot arribar a tot. I al final l'administrat vol una
resposta. Ha parlat de la plaça del conserge d'edificis. És una figura necessària ja que algú deu
d'obrir i tancar els edificis públics, perquè no pot fer-ho la policia, perquè no és la seua funció.
Es tracta de gestionar l'ajuntament d'una altra manera.
Quant als triennis i sexennis del personal laboral, s'ha consultat amb el departament
corresponent i ascendiria a uns 18.000 € amb el personal de neteja i de la piscina, indicant
vosté que per llei els correspon. Li recorda que la llei no es va crear en 2015 o 2016, sinó que
va ser molt anterior i en mesa de negociació va demanar un any per a regularitzar la situació
d'eixe col·lectiu de treballadors.
En referència a la reducció dràstica de la subvenció de la societat musical explica que este
ajuntament va apostar des del primer moment per esta societat, que dóna una estructura
cultural al nostre municipi, i la subvenció no s'ha reduït, s'ha reestructurat.
Quant a la piscina està d'acord amb el Partit Popular que el seu manteniment genera
pèrdues i que el mateix és molt car. Vosté demana que es done una resposta i una solució, però
també demanem a l'oposició que aporte solucions i que treballe amb nosaltres. Hem comanda
una auditoria energètica i ens van dir que les plaques solars estaven al revés no cara al sol per
a generar energia. Recorda que es van invertir 250.000 € del pla Camps per a la seua
instal·lació. Quant a la informació, quan l'ha demanat se li ha donat. Remarca que en el capítol
d'inversions s'han pressupostat 30.000 € per a la piscina. Insistix a demanar-li que treballe amb
l'equip de govern perquè ha estat des del principi de la seua posada en funcionament i sap les
fallades i el cost del manteniment.
Demana a l'oposició que rectifique el seu vot en contra, perquè tal com ha dit el
portaveu de Compromís són uns pressupostos de “fregir i menjar” amb poc marge de decisió, i
on s'ha pogut decidir s'han tingut en compte la prioritats acceptant tres propostes de
Compromís i una del partit Popular. “
El Sr. Encarnación indica que tots han manifestat la seua opinió i que cada un creu que
el seu és el millor, i és quelcom legítim.
Continua indicant que “quant a la venda de les polseres per a la compra de
desfibril·ladors, no es tractava que l'ajuntament les venguera sinó a través de la col·laboració
dels comerços del poble, recordant que hi ha més de 3000 empreses i ajuntaments adherits a
esta campanya. I en referència alhora que porten en l'ajuntament, recorda que hi havia altres
prioritats més importants que portar a terme, i això no vol dir que esta no ho siga.
En el tema de les retribucions, es va publicar en el seu moment que ell cobraria
barbaritats, i no és cert. Per això demana que es rectifique i es diga exactament el que cobrarà.
En referència a la partida de reparació i conservació de les vies públiques,
personalment li agradaria que fóra més elevada, i no sols de 26.000 €, perquè hi ha molts
carrers en mal estat i no necessiten un arreglament Es tracta d'un problema heretat i que a poc
a poc es deu de solucionar. Recorda que hi ha una subvenció dins del Pla de Camins Vials d'al
voltant de 36.000 € que és veritat que no s'arreplega en el pressupost.
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Quant a la reducció de la subvenció de la música, li agradaria que explicara en què es
basa per a dir estes paraules, perquè el que realment s'ha fet és una reestructuració amb una
subvenció directa a la societat musical i una indirecta a través de les associacions del municipi.
En referència al servici de recaptació, directament la van votar en contra, perquè el Sr.
Alcalde es va excusar que calia consultar-ho. Però era una manera d'allargar-ho, però no tenia
interés, perquè des de l'any 1991 que estava esta empresa de recaptació havia tingut més que
temps suficient per a realitzar la consulta oportuna sobre la creació d'una plaça de recaptació.
Al final va claudicar i va aprovar la moció.
Insistix que són uns pressupostos molt socials, amb la creació d'unes partides que
arribaran directament a la gent més necessitada. Vostés diuen que no per l'eliminació de la
partida de la desocupació, però recorda com ha explicat el Sr. Alcalde que s'està buscant altres
solucions a través d'un Pla d'Ocupació Local de llarga duració, la creació de tres tallers
d'ocupació… Insistix que es millorarà el problema social que hi ha en el municipi.
Finalitza indicant que són uns pressupostos molt socials i molt reals per a donar
resposta a les necessitats del poble. És veritat que podrien ser millor, que ens podríem
equivocar, però si ocorre rectificarem i seran millors de cara al 2017.”

Pren la paraula el Sr. Carbonell per a explicar en referència al que cobren els membres
de la corporació i basant-se en els pressupostos entregats que “el PSOE es porta un 62%; IdRa
un 14,33%; el PO 11,9% i Compromís un altre 11,9%.” A continuació indica el sou i dietes de
tots els membres de la corporació, consolidats amb les dietes dels membres que formen el
Consell d'Administració de REMARASA, d'acord amb els pressupostos. Igualment fa una
comparativa entre 2015 i 2016 dels diners que cobren els polítics, indicant que “en l'exercici
actual costem 191.000 €, és a dir, el 3,5% del total pressupost i abans costàvem 147.000 €, el
2,73% del pressupost, la qual cosa suposa una diferència de 43.714 €, un 30% més.
Quant al cost de Servicis socials índia que “ han tingut en compte les activitats del
menjador social, autonomia de majors, la qual cosa es dóna a la Mancomunitat de l’Horta
Nord, al Consorci Comarcal de Servicis Socials, emergència social i menjador social el que
ascendix a 177.910 €, el 3,25% del pressupost. En anys anteriors el total ascendia a 170.700 €,
el que significa el 3,15%, pel que la variació ha sigut mínima. “
Quant al cost de l'educació, indica que “enguany sí que hi ha hagut un augment
considerable, però a conseqüència de la política de la Conselleria amb la implantació de la
Xarxa de Llibres, la qual cosa suposa un increment de 60.000 €, perquè és l'aportació de
l'Ajuntament de dos anys, ja que l'any passat no teníem recursos per a fer front a la nostra
participació i la va assumir Diputació.
Quant al cost de la cultura hi ha una diferència de 11.000 €, però cal tindre en compte que
9.500 € són per a publicitat. “
Respecte de les licitacions dels contractes, “tots hem demanat sempre que es feren, i
després d'un any de govern, continuen faltant moltes coses a licitar.”
També pregunta “què passa amb els convenis amb les associacions locals. Encara no s'ha
firmant cap i pressupostàriament s'estan assignant recursos a les associacions.”
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Respecte a què han sigut els pressupostos més participatius, afirma que no ho han sigut:
Només hi ha hagut una reunió de portaveus, quan altres vegades hi ha hagut més, i reunions de
partit amb part de l'equip de govern, sense haver obtingut una resposta fins que s'ha arribat a
la reunió informativa.
En referència als 50.000 € que es destinaven a la desocupació agrària manifesta que “vostés
justifiquen la seua eliminació dient que és competència de la Generalitat, indicant que no és
així, perquè ens arriba diners de l'Estat, diners del Pla Conjunt de les Administracions contra
la desocupació, per tant la competència no la té la Generalitat. Vostés parlen de que el
SERVEF diu…, el SERVEF farà… És veritat que hi ha bona voluntat, però de moment no hi ha
gens concret. I si fóra, quan més sucre més dolç, no és incompatible la partida de l'Ajuntament
amb les diferents ajudes que ens arribes d'altres administracions. En referència la Pactem
Nord, es tracta d'una estructura que es va posar en marxa des de l'alcaldia de Burjassot i
Paterna, en el segle passat. I també han venut bona voluntat. Quant a les ajudes del transport
escolar, més del mateix, perquè indiquen que firmaran un conveni.
Quant a la partida de protocol indiquen que ho fan perquè l'oposició ho fiscalitze. Li
recorda que tenen dret a fiscalitzar-ho tot, perquè és la nostra funció.
En referència al Carril Bici recorda que es va aprovar una moció i és l'Alcalde de
Rafelbunyol el que ha de fer les gestions perquè ens tinguen en compte i ens incloguen en el pla.
Quant a la reducció de la subvenció als grups polítics no s'ha arribat per acord, i manifesta
que qui no justifica la subvenció no l'ha cobrat.
Quant als desfibril·ladors, indiquen que se'ls ha oblidat, considerant que “això és política vella.
Però en comissió informativa els dos van dir que no, però després van canviar d'opinió. “
Respecte al menjador social a què fan referència no és el de l'estiu.
Del tema de recaptació, recorda que el problema que hi havia era que Independents van
presentar la seua moció, i es va demanar informe de secretaria perquè es va plantejar la creació
d'una plaça de funcionari per a recaptació. Quan els informes van ser negatius, entre tots van
decidir licitar-ho, però insistix que no va ser una negativa.
També indica que dels informes de la intervenció cal destacar quant a estos pressupostos que:

1. Es complix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària amb una capacitat de finançament de
357.000 €.

2. L'objectiu de la Regla del Gasto no es pot avaluar fins a la Liquidació Del Pressupost
que hui s'aprovaran.
3. l'Ajuntament complix amb el principi d'Estabilitat Financera amb un volum del Deute
del 98,29 % dels ingressos corrents de la corporació.
Quant als pressupostos de la residència indica que ja estan aprovats, amb una previsió
d'ocupació de 45 places públiques i 25 places privades, que inclou el projecte menjar a casa i
que s'ha posat en marxa el servici de càtering per als discapacitats. El centre de Rehabilitació a
part de continuar prestant els mateixos servicis, tenia intenció de promoure servici amb les
asseguradores privades. Els ingressos són de 1.355.110 €, passant a explicar els ingressos per
capítols, igual que el pressupost de gastos que també ascendix a un total de 1.353.110 €,
indicant les quantitats per capítols. També indica el preu públic de les places de residents que
queden en 51 € dies per al preu públic. En les places privades els no dependents pagaven 1.350
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€; els dependents 1.500 €; el gran dependent 1.700 €; alt dependent 1.835 €; l'estada diürna de
dilluns a divendres 900 € i l'estada diürna de dilluns a diumenge 1.035 €.
Afig que el seu representant en el Consell d'Administració i posteriorment el seu mim grup en
Junta General, van indicar que la seua intenció era abstindre's en el vot, pel fet que la partida de
personal no complia en la ràtio.
Conclou indicant “que són un pressupostos continuistes, tècnicament impecables, en el que es
fa el que es pot, però no el que es va prometre en la campanya electoral. Són uns pressupostos
que no definixen si estem davant d'un govern d'esquerres, de centre o tan sols del govern
possible, perquè els pressupostos no ho aclarixen. Ens diuen que ens han acceptat tres
propostes, però realment de totes les propostes fetes per damunt de 150.000 €, ens accepten
unes que suposen 4.000 o 5.000 €, pel que entendran que votem en contra. “

A continuació el Sr. Saborit explica que les plaques solars no li van costar cap diners al poble,
perquè són conseqüència d'una subvenció. Respon el Sr. Alcalde que eixos diners podia haverse destinat a un altre fi. Continua explicant el Sr. Saborit que la instal·lació no estava inclosa i
com no es disposava de diners, es va optar per instal·lar només les plaques necessàries per a
obtindre aigua calenta. La resta es va quedar pendent per a fer inversió en la instal·lació total. I
les plaques es van tapar perquè no es deterioraren.
Respecte a la Societat Musical explica que la informació se la va donar el President de la
Música que després d'una reunió amb la regidora de cultura, li va indicar que li anaven a
minorar la subvenció en 45.000 €.
Quant al tema de contractació d'un assessor polític, considera que és diferència de criteris.
Quant a la creació de places de tècnics manifesta que “no està en contra, però amb els
ingressos que tenim anem molt justos, per la qual cosa vincula als altres. Cada equip de govern
que trie el tècnic que considere més necessari. “
En referència a la partida de 50.000 € per a la desocupació, manifesta que s'alegren molt si
arriben els tallers del SERVEF, però si a part es pot continuar contractant gent per a pal·liar la
desocupació seria molt millor.
Quant al tema del servei de recaptació, ratifica les paraules manifestades pel portaveu de
Compromís.
Conclou indicant que “Vostés consideren que són uns pressupostos socials, i ho respecta, però
per a nosaltres no ho són tant, i els números estan ací. Quant als desfibril·ladors, recorda que
el primer ho van posar ells amb una subvenció de diputació. I després Independents presenta
una moció perquè s'adquirisquen desfibril·ladors amb la venda de polseres, quelcom que també
podia haver fet vosté estant un any en l'equip de govern.”
Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'assumpte, acordant-se per
majoria absoluta de set vots a favor, dels Regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents
de Rafelbunyol, i sis vots en contra dels regidors dels grups Partit Popular i Compromís per
Rafelbunyol, el següent:
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PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2.016, fixant els
gastos i els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen a continuació:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE GASTOS

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Gtos.Pers.

Gtos. Bienes

Gtos.financ.

Transf.

Fdo

Inve.

Transf.

Actiuos

Passius

contingencia

reales

capital

financers

Financers

Ctes.y servic.

Corientes

1.Serveis públics bàsics

997.305,47

588.475,00

131.010,00

2.Actuac. de protecció i prom. Social

167.546,83

70.790,00

197.810,00

3.Produc.bens públics de caràcter pref.

609.444,39

563.112,00

188.655,00

4.Actuacions de caràcter econnòmic

28.117,58

9.Actuacions de caràcter general

674.435,36

0.Deute Públic

Total Pressupost Gastos de la Entitat

5.000,00

1.721.790,47

113.000,00

1.474.211,39

436.146,83

10.770,00
447.200,00

8.000,00

36.050,00

TOTAL

38.887,58
24.212,68

13.504,00

310,00

1.203.712,04

94.350,00

505.133,36

599.483,36

2.476.849,63

1.669.577,00

102.350,00

564.295,00

24.212,68

131.504,00

310,00

0,00

505.133,36

5.474.231,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

976.200,00

292.910,00

30.000,00

0,00

56.000,00

Societats Mercantisl

976.200,00

292.910,00

30.000,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

1.355.110,00

TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE
GASTOS

976.200,00

292.910,00

30.000,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

6.829.341,67

Local i els seus Organismes Autònoms
Estat de Previsió de Gastos de les
Societats Mercantils
3. REMARASA

0,00

1.355.110,00

Total Estatat de Previsió de gastos de les

Deducció per operacions internes entre
la Entitat Local i les seus Societats Merc-

0,00

0,00

Deducció per operacions internes entre
Societats Mercantils
TOTAL CONSOLIDAT PRESSUPOST
GENERAL DE GASTOS

976.200,00

292.910,00

30.000,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

6.829.341,67

Capítol 8
Actius
financers

Capítol 9
Passius
Financers

TOTAL

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE INGRESSOS

Capítol 1
Imposts
directos

Capítol 2
Imposts
Indirectes

Capítol 3
Taxes i
altres
ingressos

Capítol 4
Transf.
Corrents

Capítol 5
Ingr
patrimonials

Capítol 6
Enaj. de
Inve.
reales

Capítol 7
Transf.
capital

Total Pressupost Ingressos de la Entitat
Local i els seus Organismes Autònoms

2.556.200,00

53.000,00

911.000,00

1.895.000,00

24.250,00

43.107,38

0,00

0,00

0,00

5.482.557,38

0,00

0,00

416.900,00

938.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.355.110,00

0,00

0,00

416.900,00

938.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.355.110,00

Estat de previsió d’Ingressos de les de
Societats Mercantils
REMARASA
Total Estat de Previssió d’Ingressos de les
Societats Mercantils
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TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE
INGRESSOS

2.556.200,00

53.000,00

1.327.900,00

2.833.210,00

24.250,00

43.107,38

0,00

0,00

0,00

6.837.667,38

2.556.200,00

53.000,00

1.327.900,00

2.833.210,00

24.250,00

43.107,38

0,00

0,00

0,00

6.837.667,38

Deducció per operacions internes entre
la Entitat Local i les seus Societats MercDeducció per operacions internes entre
Societats Mercantils

TOTAL CONSOLIDAT PRESSUPOST
GENERAL D’INGRESSOS

SEGON.- Aprovar les bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2.016
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal per a l'exercici 2.016
.
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 des 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 el citat període no s'hagueren presentat
reclamacions.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a les
dènou hores i quaranta i cinc minuts tot el qual com a Secretari En done fe.
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