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Àrea de Secretaria    RLS/soa   Exp. Núm.: 02/2013.     Nomenclàtor: PO 02/2013 de (data:25/04)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Ordinària.

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN  1ª
CONVOCATÒRIA EL DIA 25 D'ABRIL DE 2013.

ASSISTENTS:
Presidenta -PP-:
Laura Chulià Serra. 

Tinents d'alcalde: 
Regidors integransts del grup PP:
Luis M. Vicent Adell.
Miguel A. Madrero Tarancón.
Mª José García Pascual.
José Vicente Vidal Selvi.
Encarna Prieto Llácer. 

Regidors integrants del grup PP: 
Ambrosio Andreu Villalón. 
Lorena Morillo Olmedilla. 

Regidors integrants del grup PSOE-PSPV:
Eva A. Sanz Portero.
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 
Ana Mª Martín Valero.
Josefa Ferriols Raga.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 

Regidors integrants del grup EU:
Josep Manuel Albiol i Roso.
Monserrat Payà Esteve.

 Regidor del CDL:     José E. Aguar Vila. 

Interventora: 
Esther Navarro Gamón.

Secretari: Ramon López Sales 

  En  el municipi de Benetússer, a les vint-i-una hores del
dia vint-i-cinc d'abril de dos mil tretze,  i sota la Presidència de la
Sra. Alcaldesa, Na Laura Chuliá Serra, es reunixen en primera
convocatòria a la Casa Consistorial,  els regidors  que al marge
s'expressen, amb la finalitat de realitzar sessió extraordinària del
Ple  de  l'Ajuntament,  prèvia  convocatòria  efectuada  amb
l'antelació establida pel Reglament d'Organització, Funcionament
i Régim Jurídic de les Entitats Locals, de la qual ha sigut donada
publicitat  per  mitjà  de  la  fixació  d'un  exemplar  de  la
convocatòria  i  ordre  del  dia  en  el  tauler  d'edictes  d'esta  Casa
Consistorial.

Tot seguit d'ordre de la Presidència, es procedix a l'estudi dels 
assumptes a tractar d'acord amb el següent:

  

ORDRE DEL DIA
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE. 

1.1. Actes de sessions anteriors. 
1.1.1. Acta de sessió de data 26 de juliol de 2012.

1.2. Modificació de Crèdit:  Transferència entre aplicacions de distinta àrea. Expedient d’Intervenció
núm. 3.1-014/2013. 

1.3. Dació de compte de l’expedient de liquidació de pressupost de l’exercici 2012. Exp d’Intervenció
núm.  3.1-006/2013.  Decret  d’Alcaldia  núm.:356.  S’adjunta  a  este  expedient  el  compte  de
recaptació de l’exercici 2012. (Exp 3.4-003/2013). 

1.4. Dació de compte dels inconvenients subscrits per la Intervenció municipal durant l’exercici 2012.
Expedient núm. 3.1-013/2012. 

1.5. Dació de compte de la remissió a la Sindicatura de Comptes dels inconvenients del segon semestre
de l’exercici 2012. (Exp núm. 3.1-005/2012).

1.6. Dació  de  compte  de  la  informació  complementària  trimestral  enviada  al  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions Públiques sobre el compliment del Pla d'Ajust de 30 de març de 2012. (Informació
relativa al exercici 2012), expedient nº 3.1-002/2013. 
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1.7. Dació  de  cuenta  de  la  informació  complementària  trimestral  enviada  al  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions Públiques sobre el compliment del Pla d'Ajust de 30 de març de 2012. (Informació
relativa a l’exercici primer trimestre de 2013), expedient núm. 3.1-012/2013. 

1.8. Informe de Tresoreria en compliment amb la llei 15/2010. 
1.8.1. 3er Trimestre de 2012. 
1.8.2. 4rt Trimestre de 2012. 

1.9. Conveni per al Fons Social de Vivendes per a afectats pels desnonaments. 
1.10. Ratificació Decret 284/2013 Millora del clavequeram, calçades i voreres en els carrers Nuestra

Señora del Socorro i Lope de Vega:Continuació PPOS 2012.
1.11. Aprovació definitiva modificació puntual PGOU.
1.12. Dació de compte del Decret 185/2013, de data 15 de febrer de 2013.
1.13. Dació de compte del Decret 205/2013, de data 21 de febrer de 2013.
1.14. Dació de compte de l’escrit de la Defensora del Poble RE 1318/2013, de data 05 de març de 2013.
1.15. Mocions. 

1.15.1. Moció d'EU amb RE 612/2013, de data 05 de febrer de 2013. 
1.15.2. Moció d'EU amb RE 708/2013, de data 08 de febrer de 2013. 
1.15.3. Moció d'EU amb RE 709/2013, de data 08 de febrer de 2013. 
1.15.4. Moció de PSPV-PSOE amb RE 870/2013, de data 14 de febrer de 2013. 
1.15.5. Moció de PSPV-PSOE amb RE 876/2013, de data 14 de febrer de 2013. 
1.15.6. Moció de PSPV-PSOE i d'EU amb RE 1525/2013, de data 14 de març de 2013.
1.15.7. Moció d'EU amb RE 1944/2013, de data 10 d'abril de 2013. 

2. DESPATX EXTRAORDINARI. 
2.1. Modificació de crèdit-transferència de crèdit  31-015/2013.

3. CONTROL DELS ALTRES ÓRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
A). Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia.
B). Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
C). Precs i Preguntes. 

-----------------------------\\---------------------------------

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE. 
1.1. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 

1.1.1. ACTA DE SESSIÓ DE DATA 26 DE JULIOL DE 2012.

Es dóna compte del contingut de l’acta de ºla sessió realitzada amb data 26 de juliol 2013, la qual s'ha fet arribar
als regidors junt amb la convocatòria. Es planteja la següent puntualització:

a) En el primer full, on diu: “Monserrat”, a de dir:  “Montserrat”. 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA:
Primer.  Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de 26 de juliol de 2012, en els seus propis termes, tot

reflectint-hi la puntualització assenyalada.

1.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: TRANSFERÈNCIA ENTRE APLICACIONS DE DISTINTA
ÀREA. EXPEDIENT D’INTERVENCIÓ NÚM. 3.1-014/2013. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) comenta que és una modificació entre les partides de Patrimoni i de la FAC.

El Sr.  José Enrique  Aguar Vila (CDL) explica  que es  llevar d'una partida  i  posar  en una altra  perquè es
reconeguen factures.
El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) indica que en la Comissió es va explicar perfectament el que era, que
li sembla correcte que es pressuposte tota despesa que es va a realitzar perquè hauria més claredat a l'hora de fer
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1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE. 
1.1. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 

1.1.1. ACTA DE SESSIÓ DE DATA 26 DE JULIOL DE 2012.

Es dóna compte del contingut de l’acta de ºla sessió realitzada amb data 26 de juliol 2013, la qual s'ha fet arribar
als regidors junt amb la convocatòria. Es planteja la següent puntualització:

a) En el primer full, on diu: “Monserrat”, a de dir:  “Montserrat”. 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA:
Primer.  Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de 26 de juliol de 2012, en els seus propis termes, tot

reflectint-hi la puntualització assenyalada.

1.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: TRANSFERÈNCIA ENTRE APLICACIONS DE DISTINTA
ÀREA. EXPEDIENT D’INTERVENCIÓ NÚM. 3.1-014/2013. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) comenta que és una modificació entre les partides de Patrimoni i de la FAC.

El Sr.  José Enrique  Aguar Vila (CDL) explica  que es  llevar d'una partida  i  posar  en una altra  perquè es
reconeguen factures.
El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) indica que en la Comissió es va explicar perfectament el que era, que
li sembla correcte que es pressuposte tota despesa que es va a realitzar perquè hauria més claredat a l'hora de fer
noves inversions o retallades però que per a mantindre la coherència el seu partit s'abstindrà, perquè encara que
comprenen el que ha passat no estan d'acord en fer contínuament modificacions de crèdits o traspassos d'unes
partides a altres.   

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) explica que han vist la modificació de crèdit, l'informe favorable
de la Intervenció, i es tracta d'habilitar crèdit per a pagar factures d'excés de la FAC. Indica que ells entenen que
es podria haver pressupostat la FAC d'aquest any amb un excés per cobrir estes factures que cal pagar o bé
haver reduït el cost d'aquest any per assumir-les sense tocar la partida de Patrimoni. Qüestiona la facilitat per a
la modificació de 23.400 € i la urgència, i manifesta la possibilitat de dedicar la resta de la partida a Serveis
Socials, assenyalant que açò últim és només una opinió.Indica que el seu partit s'abstindrà perquè l'equip de
govern puga pagar, puix el seu grup considera que ens trobem davant d'un excés de despesa de 2012 de factures
que s'han de reconèixer i pagar als proveïdors.

Consta dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Interior, realitzada amb data 18 d'abril de 2013. 

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 

PROPUESTA DE DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO- TRANSFERENCIA  
DE CRÉDITO 31-014/2013.

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Visto el informe de intervención cuyo texto se reproduce:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Vista la providencia de Alcaldía, de fecha 18 de Abril de 2013, sobre modificación de créditos en el estado de gastos
mediante la autorización de una transferencia de  créditos, en los siguientes términos:
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A) Aumento en gastos: 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
431 227.10 Activ. Feria Alternativa (FAC).  23.376,13 €

TOTAL  23.376,13 €

B) Disminución en gastos:

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
336 226.11 Publicaciones patrimonio.    5.000,00 €

336 622.00 Inversiones patrimonio Molí.  18.376.13 €

TOTAL  23.376.13 €

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, en adelante), y la Base 9ª
de Ejecución del Presupuesto municipal para el ejercicio 2013, esta Intervención INFORMA:

Primero. A las transferencias de crédito se refieren los artículos 179 y 180 del TRLRHL. Este último establece:
“1. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a.  No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
b. No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo

cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no -
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c. No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración,
salvo cuando afecten a créditos de personal.

2. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de impre -
vistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia
de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.”

En el mismo sentido se expresan los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  que
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo. Que el expediente de transferencia de crédito aparece nivelado en su estado de gastos por importe de
23.376,13 €.

Tercero. Que la transferencia propuesta se ajusta a las limitaciones previstas en los artículos 180.1 del TRLRHL y
41.1 del RD 500/1990.

Cuarto. Que la BASE 9ª de Ejecución del Presupuesto establece que las transferencias de crédito se aprobarán por
Resolución de Alcaldía, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias dentro de la misma área de
gasto o cuando las disminuciones y los aumentos afecten a créditos de personal. Los expedientes serán ejecutivos
desde la fecha de su aprobación.

Quinto. La  modificación  presupuestaria  propuesta  no  tiene  incidencia  en  la  evaluación  del  cumplimiento  del
objetivo de estabilidad presupuestaria.

En  consecuencia,  se  fiscaliza  de  conformidad  la  modificación  de  créditos  propuesta  bajo  la  modalidad  de
transferencia de crédito, por importe total de 23.376,13 €.

Es cuanto en función de mi cometido he de informar a los efectos oportunos.”
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SEGUNDO: Con el fin de atender gastos para los que no existe suficiente consignación en el Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento de Benetússer de 2013 esta Alcaldía conforme con lo previsto en la Base 10 de Ejecución del
Presupuesto Municipal de 2013, y con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de las Haciendas
Locales y, en los artículos 40,41 y 42 del RD 500/90, de 20 de abril,  estima oportuna tramitar el expediente de
modificación de gastos que se cita:  

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 31-014/2013

A) Aumento en gastos: 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
431 227.10 Activ. Feria Alternativa (FAC).  23.376,13 €

TOTAL  23.376,13 €

B) Disminución en gastos:

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
336 226.11 Publicaciones patrimonio.    5.000,00 €

336 622.00 Inversiones patrimonio Molí.  18.376.13 €

TOTAL  23.376.13 €

      Sotmés a votació,  el Ple de l'Ajuntament,  amb 6 votos a favor, [ 5 del regidors integrants del (PP)   Laura
Chulià Serra, Miguel Ángel Madrero Tarancón, José Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Lorena Morillo
Olmedilla] i 1 vot del CDL José Enrique Aguar Vila],  8 abstencions,  [6 dels regidors del (PSPV-PSOE)  i 2 dels
regidors integrants del grup (EU)]; i 3 vots en contra  del grup [(PP), Lluís M. Vicent Adell, Mª José García Pascual
i Ambrosio Andreu Villalón)] ACORDA: 

Primer: Aprovar, inicialment la modificació 31-014/2013 del  Pressupost, en els termes indicats en l’antecedent
segon. Si  no es presenten reclamacions durant el període d’exposició pública. Esta aprovació  esdevindrà definitiva.

Segon: Publicar, una vegada aprovat este expedient  un resum de la modificació  pressupostària  a nivell de capítols
en el tauler municipal d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.    D’este expedient es remetrà una còpia a
l’Administració  de  l’Estat  i  a  la  corresponent  comunitat  autònoma.  La  remissió  es  realitzarà  simultàniament  a
l’enviament al butlletí oficial a què ens hem referit.

Tercer: Comunicar el present acord al departament d’Intervenció.

Quart.  Facultar a l’Alcaldia per a la firma de quants documents i tràmits siguen necessaris per a la plena efectivitat
del present acord.

1.3. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’EXPEDIENT  DE  LIQUIDACIÓ  DE  PRESSUPOST  DE
L’EXERCICI  2012.  EXPEDIENT  D’INTERVENCIÓ  NÚM.  3.1-006/2013.  DECRET
D’ALCALDIA  NÚM.:356.  S’ADJUNTA  A  ESTE  EXPEDIENT  EL  COMPTE  DE
RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2012. (EXP 3.4-003/2013). 

La interventora municipal, dóna compte del contingut i motivació de la proposta.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) indica que encara que es tracta d'una activitat comptable que s'ha de
fer, sense dubtar de la capacitat i el bon fer dels responsables o dels funcionaris de l'Ajuntament,  no facilita la

Pág. 5

Il·lm. Ajuntament  de Benetússer.        Ple de l'Ajuntament            data 25 d'abril de 2013 (Expt. 02/2013).

http://www.benetusser.net/


  

AYUNTAMIENTO   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30     Apartado correos: 202     46910 - BENETÚSSER   (la Huerta Sur - Valencia) 

Teléfono:   96 375 29 50     Fax:   96 396 07 56      NIF:    P 4605400 C     Web:   www.benetusser.net

comprensió  del  que  està  passant.  Assenyala  la  dificultat  per  entendre  l'afirmació  del  romanent  positiu  del
pressupost després de comprovar en els expedients factures pendents de pagament per import de sis-cent mil
euros i es referix al crèdit de quasi quatre milions d'euros que s'ha convertit en deute financer.
Comenta la necessitat de situar-se en la realitat, i  és que hi ha més de set milions en deute financer i sis-cents
mil euros en factures per pagar.
Al·ludeix a la compra de la casa del carrer Miguel Hernández i al document que estan a punt de signar amb els
propietaris  del  solar  del  poliesportiu.  I  finalment  destaca  la  importància  de  tindre  en  compte  les  xifres
assenyalades pendents de pagament i de no quedar-se amb la xifra comptable de quatre-cents mil  euros de
romanent positiu per a poder solucionar la situació actual. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) manifesta que es donen per assabentats de la dació de compte i es
referix a quatre punts:

1.  Al  romanent  d'aproximadament  quatre-cents  mil  euros  de  tresoreria  positiu,  a  la  influència  del  préstec
esmentat pel Sr. Albiol, del Decret Llei 4/2012, en aquest resultat i a la inexistència d'aquest préstec enguany.

2.  A la  dotació  de  dubtós  cobrament  bastant  elevada  que  porta  anys  fent-se  preveient  el  possible  desfalc
d'alguns rebuts pel seu recaptador municipal i a l'eliminació d'aquestos. 

3. A la necessitat de la tramitació de les factures pendents d'un import al voltant del quatre-cents mil euros.

4. Al tema de les diverses destinacions del romanent positiu, atenent al que permeta el Ministeri, que es tractarà
en el pròxim Ple.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) aclarix referint-se a la compravenda de la casa del carrer Miguel Hernández
assenyalada pel Sr. Albiol que es tracta d'una expropiació de dues cases i que van ser els mateixos propietaris
els que després de molts anys van  instar a l'Ajuntament a executar esta expropiació forçosa i que ja s'ha pagat
una quarta part d'este valor d'expropiació a cadascun dels propietaris. I d'altra banda pel que fa als terrenys del
poliesportiu assenyala  que estan pendent  d'una reunió amb els advocats per acabar  d'ultimar  els  detalls  del
calendari de pagament i afirma la previsió de la consignació d'aquest primer termini de dos-cents mil euros en
el pressupost.
Finalitza afirmant que recull  la proposta del Partit  Socialista de depurar els ingressos de dubtós cobrament
perquè alguns fins i tot són de l'any 2002.

El Ple de l’Ajuntament de Benetússer resta  ASSABENTAT.

1.4. DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  INCONVENIENTS  SUBSCRITS  PER  LA  INTERVENCIÓ
MUNICIPAL DURANT L’EXERCICI 2012. EXPEDIENT NÚM. 3.1-013/2012. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) indica que es donen per assabentats dels inconvenients i comenta
dues consideracions que també van fer quan es van presentar els inconvenients del 2011.  Fa referència als
inconvenients que tenen relació amb les factures que no han tingut contracte assenyalant la fàcil solució amb la
realització d'aquest  i a l'inconvenient de l'atorgament de premis perquè les bases no han estat aprovades per
l'òrgan competent.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) explica que l'inconvenient esmentat per  la Sra. Eva A. Sanz  dels premis de
dos joves estudiants del Socorro venia de l'anterior legislatura, de l'any 2011, i que per sensibilitat als xiquets
van decidir pagar-los la corresponent beca de dos-cents cinquanta euros a cadascun. 
Pel que fa al tema dels contractes, indica que està treballant-se en aquest tema, que sí que hi ha un gran nombre
d'advertiments i que  alguns simplement per la teoria d'enriquiment injust directament van al pagament i altres
per la necessitat de prestació;  posa d'exemple FCC, que era un dels inconvenients que venia amb el contracte
prorrogat explicant la necessitat de prestació per referir-se a necessitats bàsiques per al poble.
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La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) explica que té clar que hi ha contractes que simplement han vençut i
fins que surt el nou no es pot fer res i assenyala que ella el que proposa és que no es facen nous contractes que
tinguen inconvenient, que és el que ha vist que està fent-se.
La Sra. Laura Chulià Serra (PP) afirma que el tècnic industrial ja està treballant en diversos plecs per solucinar
este tema.

Finalitzades les intervencions.

El Ple de l’Ajuntament de Benetússer resta ASSABENTAT. 

1.5. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  REMISSIÓ  A  LA  SINDICATURA  DE  COMPTES  DELS
INCONVENIENTS  DEL  SEGON  TRIMESTRE  DE  L’EXERCICI  2012.  (EXP  NÚM.  3.1-
005/2012). 

La interventora  municipal  explica  que esta  dació de  compte es  realitza  per  tal  de  donar  compliment  al
requeriment  formulat  per  la  Sindicatura de Comptes  als  Ajuntaments perquè s'envien les  objeccions formulades
durant el segon semestre de l'any 2013.

1.6. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA  TRIMESTRAL
ENVIADA  AL  MINISTERI  D'HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  SOBRE  EL
COMPLIMENT DEL PLA D'AJUST DE 30 DE MARÇ DE 2012. (INFORMACIÓ RELATIVA
AL EXERCICI 2012), EXPEDIENT Nº 3.1-002/2013.

La Sra. Esther Navarro Gamón (interventora) es referix al pla d'ajust que el passat 30 de març de 2012 es va
aprovar  pel  Plenari  que  tenia  com a objectiu  desenvolupar  un  estat  d'execució  d'ingressos  i  despeses  que
garantiren poder tornar el préstec que es va treure de pagament a proveïdors i explica que a conseqüència d'este
expedient el Ministeri demana que trimestralment els Ajuntaments d'estes característiques informen al Ministeri
sobre el seguiment del pla. Dóna compte al Plenari de l'informe de la Intervenció municipal on s'analitza el
seguiment d'este pla d'ajust relatiu a la previsió de liquidació 2012 perquè quan es va enviar encara no s'havia
tancat l'exercici.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) explica que encara que es complix el pla d'ajust s'ha de remarcar,
com diuen els informes que acompanyen al pla d'ajust,  que en el saldo positiu influix el préstec que es va
concertar  i  que  si  este  préstec  no  s'haguera  realitzat  la  desviació  seria  negativa  d'un  10,03% i  s'estaria
incomplint el pla d'ajust. Indica que per tot açò el seu grup vol que es preste una especial atenció als indicadors
de les mesures que es van aprovar i que han patit  una desviació, positiva o negativa. Posa diversos exemples
referint-se en la desviació negativa a la recaptació que ha estat un 20% menys del planificat en el pla d'ajust
perquè no s'han signat els convenis amb l'Agència Tributària i a les despeses de personal, millorades, però que
tampoc complixen amb l'objectiu del pla. I com a desviació positiva es referix a la taxa esportiva que  s'ha
implementat  com es  va marcar  en aquest  pla  i  que de fet  ha donat  un resultat  positiu  superant  el  previst.
Recorda que en l'any 2013 no hi haurà este préstec i insisteix en remarcar a l'equip de govern que realitzen els
ajustaments  necessaris  perquè  es  complisca  el  pla  d'ajust.  Finalment  assenyala  que  no li  agradaria  que  la
Diputació,  d'acord amb la reforma de l'Administracio  Local  que hi  ha  pendent,  entrara  a gestionar  aquells
aspectes del municipi que queden amb unes avaluacions negatives, ni tampoc que ho fes el Ministeri per no
complir amb el pla d'ajust.

El Ple de l’Ajuntament de Benetússer resta ASSABENTAT. 
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1.7. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA  TRIMESTRAL
ENVIADA  AL  MINISTERI  D'HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  SOBRE  EL
COMPLIMENT DEL PLA D'AJUST DE 30 DE MARÇ DE 2012. (INFORMACIÓ RELATIVA
A L’EXERCICI PRIMER TRIMESTRE DE 2013), EXPEDIENT NÚM. 3.1-012/2013.  

                    El Ple de l'Ajuntament resta ASSABENTAT.

1.8. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT AMB LA LLEI 15/2010. 

        La interventora municipal explica la legislació aplicable i l'obligació dels Ajuntaments d'informar trimestralment
al Ministeri de les obligacions pendents de pagament, dels terminis de pagament i dels terminis de tramitació de les
factures. Assenyala que en este  informe es dona compte del tercer i del quart trimestre.
La Sra. Laura Chulià Serra (PP) simplement remarca que d'alguna manera la llei el que fa és, per garantir el
cobrament de les factures per part dels proveïdors de les Administracions locals, anar reduint cada vegada més
el termini de pagament de les factures perquè d'alguna manera no siga el proveïdor el que pague la mala gestió
de les Corporacions i  que actualment  el  termini  de morositat  és de trenta  dies a diferència  d'abans era de
cinquanta dies.  Assenyala que l'any 2012 finalitzarà amb un total de 460 obligacions que incompleixen el pla
de morositat i fa una comparativa amb la mateixa data de 2010 en què havien 1028 obligacions pendents de
pagament que incomplien el pla de morositat .

1.8.1. 3r TRIMESTRE DE 2012. 
INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT AMB LA LLEI 15/2010.

Atendiendo que en fecha 6 de julio de 2010, en el Boletín Oficial del Estado núm. 163 se publicó la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Considerando que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Ley 15/2010, se establece que
ésta entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, esto es el día 7 de julio de 2010.

Considerando que, en su artículo primero, apartado dos, se regula el ámbito de aplicación de la norma
estableciendo que “será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto
en la  Ley 30/2007,  de 30 de octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  así  como las  realizadas  entre  los
contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas”.

Dando cumplimiento a la Ley 15/2010,  de 5 de julio,  de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se
tiene a bien emitir el presente 

INFORME
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 15/2010, por el que se

modifica  el  artículo  200.4  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de  Octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  la
Administración  tiene  la  obligación  de  abonar  el  precio  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la  fecha  de  la
expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización
total o parcial  del contrato.  No obstante,  el  propio artículo tercero de la Ley 15/2010, en su apartado tres,
establece un periodo transitorio para el cumplimiento de dicho plazo de 30 días, estableciendo que la obligación
de la Administración de abonar el precio de las obligaciones a que se refiere el artículo 200.4 de la Ley 30/2007
deberá hacerse efectiva dentro de los siguientes plazos:

Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010 hasta el 31/12/2010: 55 días.
Desde el 01/01/2011 hasta 31/12/2011: 50 días.
Desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012: 40 días.
A partir del 01/01/2013: 30 días.
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SEGUNDO.- De conformidad con lo preceptuado por el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, los Tesoreros
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la citada ley (transcritos en el apartado primero) para el pago de las
obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

TERCERO.- En fecha 24 de febrero del 2012, se emitió informe por parte la Tesorería Municipal,
respecto de los datos de la Contabilidad Municipal a fecha 31 de diciembre de  2011.

CUARTO.-  En cuanto al cumplimiento de plazos de pago, según los datos contables obrantes en las
dependencias municipales de Intervención-Tesorería del Ayuntamiento de Benetússer, cabe Informar:

Que a  fecha de 30 de septiembre  del  2012,  de los  datos  obrantes  en la  contabilidad  municipal  se
desprenden los siguientes datos:

1. Obligaciones pendientes de pago respecto de las cuales se incumple el plazo de pago de 50 días
previsto en la Ley 15/2010, computado desde la fecha de contabilización de la factura:  

               
1. Número de Obligaciones: ……….....630
2. Importe : …...........................971.171,71 €

                          
QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, en su apartado

cuarto, sin perjuicio de la posible presentación y debate del presente informe en el Pleno de la Corporación
local, éste deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y,
en su respectivo ámbito territorial,  a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.

Por tanto, del presente informe deberá darse traslado al Pleno de la corporación del Ayuntamiento de
Benetússer, así como al Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Lo que se informa a los efectos oportunos.

1.8.2. 4t. TRIMESTRE DE 2012. 

INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT AMB LA LLEI 15/2010.

Atendiendo que en fecha 6 de julio de 2010, en el Boletín Oficial del Estado núm. 163 se publicó la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Considerando que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Ley 15/2010, se establece que
ésta entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, esto es el día 7 de julio de 2010.

Considerando que, en su artículo primero, apartado dos, se regula el ámbito de aplicación de la norma
estableciendo que “será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto
en la  Ley 30/2007,  de 30 de octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  así  como las  realizadas  entre  los
contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas”.
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Dando cumplimiento a la Ley 15/2010,  de 5 de julio,  de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se
tiene a bien emitir el presente 

INFORME

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 15/2010, por el que se
modifica  el  artículo  200.4  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de  Octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  la
Administración  tiene  la  obligación  de  abonar  el  precio  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la  fecha  de  la
expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización
total o parcial  del contrato.  No obstante,  el  propio artículo tercero de la Ley 15/2010, en su apartado tres,
establece un periodo transitorio para el cumplimiento de dicho plazo de 30 días, estableciendo que la obligación
de la Administración de abonar el precio de las obligaciones a que se refiere el artículo 200.4 de la Ley 30/2007
deberá hacerse efectiva dentro de los siguientes plazos:

Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010 hasta el 31/12/2010: 55 días.
Desde el 01/01/2011 hasta 31/12/2011: 50 días.
Desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012: 40 días.
A partir del 01/01/2013: 30 días.

SEGUNDO.- De conformidad con lo preceptuado por el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, los Tesoreros
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la citada ley (transcritos en el apartado primero) para el pago de las
obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

TERCERO.- En fecha 24 de febrero del 2012, se emitió informe por parte la Tesorería Municipal,
respecto de los datos de la Contabilidad Municipal a fecha 31 de diciembre de  2011.

CUARTO.-  En cuanto al cumplimiento de plazos de pago, según los datos contables obrantes en las
dependencias municipales de Intervención-Tesorería del Ayuntamiento de Benetússer, cabe Informar:

Que  a  fecha  de  31  de  diciembre  del  2012,  de  los  datos  obrantes  en  la  contabilidad  municipal  se
desprenden los siguientes datos:

1. Obligaciones pendientes de pago respecto de las cuales se incumple el plazo de pago de 50 días
previsto en la Ley 15/2010, computado desde la fecha de contabilización de la factura:  

               
1. Número de Obligaciones: ……….....460
2. Importe : …........................... 691.313,38 €

                          
QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, en su apartado

cuarto, sin perjuicio de la posible presentación y debate del presente informe en el Pleno de la Corporación
local, éste deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y,
en su respectivo ámbito territorial,  a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.

Por tanto, del presente informe deberá darse traslado al Pleno de la corporación del Ayuntamiento de
Benetússer, así como al Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda. 

         El Ple de l'Ajuntament de Benetússer resta ASSABENTAT dels informes de tresoreria del tercer i quart
trimestre de l'any 2012.

Pág. 10

Il·lm. Ajuntament  de Benetússer.        Ple de l'Ajuntament            data 25 d'abril de 2013 (Expt. 02/2013).

http://www.benetusser.net/


  

AYUNTAMIENTO   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30     Apartado correos: 202     46910 - BENETÚSSER   (la Huerta Sur - Valencia) 

Teléfono:   96 375 29 50     Fax:   96 396 07 56      NIF:    P 4605400 C     Web:   www.benetusser.net

1.9. CONVENI  PER  AL  FONS  SOCIAL  DE  VIVENDES  PER  A  AFECTATS  PELS
DESNONAMENTS. 

El Sr. Ramon López Sales (secretari) explica que es tracta de l'adhesió de l'Ajuntament al conveni entre la
Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies,  el  Ministeri  d'Economia  i  Competitivitat,  el  Ministeri  de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri de Foment, el Banc d'Espanya, Entitats Financeres i Plataformes
del Tercer Sector, signat a 17 de gener de 2013.
Assenyala que s'ha de notificar estet acord al departament de Serveis Socials i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) manifesta l'acord del seu grup en signar este protocol que ajuda a les
famílies que estan en una situació de desnonament, que els han llevat l'habitatge per problemes hipotecaris o de
qualsevol tipus. Indica que ells en  principi donaran suport a tot el que vaja en aquesta línia però resalta que
aquesta solució els sembla insuficient. Explica que en Benetússer haurien dos vivendes recollides en aquest cas
però que hi ha més problemàtica que aquesta. Es referix a la llei d'iniciativa popular que es va presentar al
Parlament espanyol, que va recollir més d'un milió cinc-centes mil signatures per poder-se dur a terme i que  ha
estat  totalment  desvirtuada.  Considera  aquest  protocol  completament  insuficient  i  recalca  que  el  que  es
demanava era l'aprovació d'aquesta llei que recollia el tema de la dació en pagament, que deixava lliure a  la
persona si tornava les claus per poder organitzar la seua vida i que anava a regular i millorar les condicions
d'aquestes  famílies.  Assenyala  que  fins  i  tot  la  Judicatura  europea  ha  denunciat  com  injustes  les  lleis
hipotecàries espanyoles i manifesta el seu descontent amb la postura del Partit Popular al Congrés dels Diputats
que  deixa  la  llei  hipotecaria  quasi  com estava.  Finalment  ressalta  de  nou  la  necessitat  de  fer  força  per
aconseguir que es legisle una nova llei hipotecària a l'entendre que solucionar el problema de dos vivendes de
Benetússer, quatre a Albal o similars no resol veritablement el problema que continua sent la necessitat d'una
llei justa que tinga en compte les circumstàncies que estan passant actualment.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) comenta que estan a favor de l'adhesió al conveni, que les dues
vivendes abans esmentades són bones com a fons social d'habitatge per Benetússer i  demana a l'Alcaldia, així
com ho va dir també a la Comissió, un compromís de negociar amb les dues entitats bancàries que tenen estes
vivendes perquè este lloguer social siga realment social per a la ciutadania de Benetússer. Es  referix al barem
del Ministeri, entre cent cinquanta i quatre-cents euros amb el límit del trenta per cent de la renda, i assenyala la
necessitat d'aconseguir lloguers de noranta o de cinquanta euros.  Explica que els agradaria que siga la màxima
representació  de  l'Ajuntament  la  que  negocie  i  solucione  amb les  entitats  bancàries  els  problemes  d'estes
vivendes,  els  problemes  de  mediació  hipotecària  i  d'altres  mesures  que  afavorisquen  un  veritable  parc
d'habitatge social a Benetússer.

La Sra.  Laura Chulià  Serra (PP) Indica  que recull  la  proposta.  Explica  que esta  mesura  és   òbviament
insuficient però no deixa de ser una mesura més i manifesta el compromís des d'Alcaldia de parlar amb les
entitats bancàries, en este cas, sobre els dos habitatges esmentats. Recorda la possibilitat que en el marc del
conveni s'ofereix per ampliar este stock d'habitatges posades a disposició de les persones desnonades, i remarca
també que una de les coses positives que té el conveni és que les pròpies despeses de l'immoble, incloent-hi els
tributs i obres de reparació, corren a compte del propietari i no de l'inquilí i que la duració del contracte és de
dos anys prorrogable altres tants. Expresa la seua satisfacció per l'acord de tots per adherir-se a este conveni i
assenyala que qualsevol mesura, encara que siga insuficient, és ben recollida. 

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions:

La Disposició Addicional única del Reial Decret Llei 27/2012 de 15 de novembre, de mesures urgents
per a reforçar la protecció dels deutos hipotecaris encomana al Govern que promoga amb el sector financer la
constitució  d´un fons social  de vivendes propietat  de les  entitats  de crèdit,  destinades  a oferir  cobertura  a
aquelles  persones  que hagen estat  desallotjades  de la seua vivenda habitual  per l´impagament  d´un préstec
hipotecari,  quan concórreguen en elles les circumstàncies previstes en la pròpia norma. Este fons social  de
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vivendes tindrà per objectiu facilitar l'accés d'estes persones a contractes d´arrendament amb rendes assumibles
en funció dels seus ingressos. 

Amb  este  objecte  a  17  de  gener  de  2013  s´ha  firmat  un  Conveni  entre  la  Federació  Espanyola  de
Municipis i  Províncies, el  Ministeri  d´Economia i  Competitivitat,  el  Ministeri  de Sanitat,  Servicis Socials i
Igualtat, el Ministeri de Foment, el Banc d´Espanya, entitats financeres i la Plataforma del Tercer Sector. 

Les funcions que corresponen a les entitats locals dins este Conveni es descriuen en la clàusula setena del
mateix, i no impliquen despesa econòmica. 

En tot cas, la cessió de dades per part de les persones encarregades de servicis socials ha de complir la
normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Per tot açò, de conformitat amb l´informe del secretari de 7 de març de 2013. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER-L´adhesió  de  l´Ajuntament  de  Benetússer  al  Conveni  entre  la  Federació  Espanyola  de
Municipis y Províncies, el Ministeri  d´Economia i Competitivitat,  el Ministeri  de Sanitat,  Servicis Socials i
Igualtat, el Ministeri de Foment, el Banc d´Espanya, entitats financeres i la Plataforma del Tercer Sector, firmat
a 17 de gener de 2013.

SEGON-Notificar este acord al departament de Servicis Socials i a la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies.

1.10. RATIFICACIÓ  DECRET  284/2013  MILLORA  DEL  CLAVEGUERAM,  CALÇADES  I
VORERES  EN  ELS  CARRERS  NUESTRA  SEÑORA  DEL  SOCORRO  I  LOPE  DE
VEGA:CONTINUACIÓ PPOS 2012.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) comenta que este expedient el que fa és ratificar l'execució de la subvenció
que ve de Diputació per arreglar d'alguna manera totes les calçades del poble, es tracta  d'aplicar la baixada de
l'empresa a la qual es va concedir l'obra.

La  Sra.  Eva  A.  Sanz  Portero  (PSPV-PSOE) comenta  que  quan  va  arribar  este  punt  a  la  Comissió
d'Urbanisme es va explicar que era una continuació d'una obra que havia estat executant-se abans i que els vint-
i-nou mil euros de les baixes d'esta obra s'aplicaran a d'altres coses.  Indica la destinació dels diners, (en la
reforma de la plaça Rajolar, en l'adequació del pàrquing que hi ha al solar entre Francisco Almarche i Ramón i i
Cajal,  i  en l'adequació  de l'accesibilitat  de  les  parades  d'autobús  que  falten  en  Camí  Nou),  i  assenyala  la
importància de comunicar a la ciutadania l'aplicació d'estos diners fent referència a la proposta  ja elevada al
Ple per la Comissió d'Accesibilitat i Mobilitat en octubre de 2012.
Finalment manifesta que el seu Grup la votarà a favor.

Seguidament es reprodueix, a la lletra, el text del decret.:

DECRETO Nº 284/2013
Benetússer, 14 de marzo de 2013

LAURA CHULIÁ SERRA, alcaldesa-presidenta  de la  Corporación Local  de Benetússer,  en ejercicio  de  las
facultades  y  las  obligaciones  que  la  legalidad  vigente  me  confiere  y  atendiendo  a  las  siguientes
consideraciones:

I. Antecedentes de hecho:
1. Por resolución de la Alcaldía, de fecha 26 de octubre de 2012, se adjudicó definitivamente la obra

“Mejora del alcantarillado, calzadas y aceras en las calles Nuestra Señora del Socorro y Lope de Vega”,
incluida en el  Plan Provincial  de Obras y Servicios de 2012, a la mercantil  “Pensol Obras, SL”, con CIF
B97813802, por un importe de 86.542,56 €, y se dispuso solicitar de la Diputación Provincial de Valencia, la
reinversión del remanente por importe de 29.233,44 €.
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2.  Por  Decreto  nº  8691,  de  fecha  28  de  noviembre  de  2012,  del  diputado  delegado  del  área  de
Cooperación Municipal y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Valencia, se dispuso incluir en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 2012, con cargo a los remanentes de la obra “Mejora del alcantarillado,
calzadas y aceras en las calles Nuestra Señora del Socorro y Lope de Vega” (PPOS/2012/157),  la obra
“Mejora del alcantarillado,  calzadas y aceras en las calles Nuestra Señora del Socorro y Lope de Vega:
continuación” (PPOS/2012/432), con el siguiente presupuesto:

Presupuesto:  29.233,44 €
Diputación:  23.444,64 €
Ayuntamiento:                 5.788,80 €

II. Fundamentos de Derecho:
— Resultan de aplicación:

Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en adelante, TRLCSP.

RD 1098/01, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Contratación de las Administraciones
Públicas.

RD 500/90, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento Presupuestario.
Real Decreto 835/03, de 27 de junio, que regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de

las Entidades Locales.
Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 31 de enero de 2006, de desarrollo y aplicación del RD.

835/03, de 27 de junio.

RESUELVO:
Primero.  Aceptar  la  delegación en este municipio  para contratar  la  obra “Mejora del  alcantarillado,

calzadas y aceras en las calles Nuestra Señora del Socorro y Lope de Vega: continuación” (PPOS/2012/432),
con estricto cumplimiento a las directrices aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Valencia.

Segundo. Comprometer las aportaciones municipales económicas para la referida obra por importe de
5.788,80 €, todo ello  de conformidad con la normativa legal  aplicable y directrices para la formación y
gestión del Plan aprobadas por la Diputación Provincial.

Tercero  . Notificar  esta  resolución  a  la  Intervención  municipal,  para  su  conocimiento  y  efectos
oportunos.

Cuarto  . Remitir certificación del presente acuerdo al Servicio de Cooperación Municipal de la Diputación
Provincial de Valencia, a los efectos oportunos.

Quinto. Ratificar el presente acuerdo por el Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, per unanimitat, ACORDA ratificar el Decret. 

1.11. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) indica que esta modificació va ser aprovada en el passat Ple del mes de gener,
que era una aprovació provisional  i  que es referia  sobretot  a la possibilitat  d'instal·lar  un tanatori  al  terme
municipal  de  Benetússer  o  bé  a  la  distància  mínima  que  s'havia  de  marcar  de  vint-i-cinc  metres  respecte
d'activitats similars d'una activitat a una altra en la mateixa localitat.
Fa  referència  a  l'informe  favorable  de  l'altra  sessió  plenària,  al  període  d'exposició  pública  ja  finalitzat  i
assenyala que  el motiu de dur esta modificació altra vegada al Ple és per obtindre la ratificació definitiva.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) comenta que en l'aprovació inicial van votar en contra i que van
a  mantindre  esta  postura  en  l'aprovació  definitiva  perquè  no  s'han  introduït  canvis  al  plantejament
inicial.Explica que el seu grup no veu clar el tema del tanatori, perquè les explicacions que han rebut referents a
la ubicació del tanatori pert part de la Comissió Informativa i del tècnic municipal son diferents. Finalment
manifesta de nou la postura del seu grup de votar en contra perquè després de revisar l'expedient encara que
creuen que la ubicació és l'assenyalada pel tècnic municipal i que no és a la zona de davant no ho tenen clar.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) indica que el seu grup va a votar a favor perquè ara mateix hi ha un
buit legal en el PGOU i si algú demanara ubicar un tanatori en qualsevol altre lloc del poble no tindrien més
remei  que acceptar  si  no volen incórrer  en prevariació perquè no hi ha res regulat.  Manifesta  que s'hauria
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d'esclarir  el  més prompte possible  la ubicació.  Es referix a exemples de pobles com Alfafar,  Massanassa i
Catarroja que tenen el tanatori fora del nucli urbà. I per a finlitzar assenyala que ells consideren que s'hauria de
fer una modificació al PGOU.

Finalitzades les intervencions i ateses les següents consideracions:

Per acord plenari de 29 de novembre de 2012 es va sotmetre a informació pública per un plaç d´un mes la
proposta  de  modificació  de  l´ordenació  pormenoritzada  del  Pla  General  d´Ordenació  Urbana  relatiu  a  la
distància  entre  activitats  i  ubicació  de  tanatoris.  Tot  açò segons  proposta  redactada  per  l´arquitecte  tècnic
municipal.

Havent-se  realitzat  anuncis  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana  número  6921  de  12  de
desembre de 2012, tauler d´anuncis de l´Ajuntament de l´11 de desembre de 2012 a 18 de gener de 2013 i diari
Las Provincias de 7 de febrer de 2013, no  consta la presentació d´al·legacions. 

Segons indica la propia proposta, no es modifica l´ordenació estructural del Pla. De conformitat amb l
´article 223.5 del Reglament d´ordenació i gestió territorial i urbanística, aprovat per Decret 67/2006 de 12 de
maig, les modificacions dels plans generals referides únicament als elements d´ordenació pormenoritzada es
tramitaran conforme al procediment previst per a l´aprovació dels plans parcials. 

Segons  l´article  37.2  de  la  Llei  Urbanística  Valenciana  (LUV),  la  competència  per  a  l´aprovació
definitiva dels plans que només afecten a l´ordenació pormenoritzada correspon a l´Ajuntament.   

Per a la seua aprovació és necesària la majoria absoluta dels membres de la Corporació, segons l´article
47.2.ll) de la Llei 7/1985 de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).

Segons l´article 104.1 de la LUV, l ´òrgan que haguera atorgat l´aprovació definitiva del Pla ordenarà la
publicació d´esta per a possibilitar la seua entrada en vigor.

La publicació de l´acord d´aprovació definitiva de la modificació s´efectuarà en el Butlletí Oficial de la
Província  de València,  amb transcripció  de l´articulat  de  les  normes  urbanístiques  objecte  de modificació,
segons els articles 104.2.a) de la LUV i 70.2 de la LBRL.

Prèviament a esta publicació, l´Ajuntament haurà de remetre còpia completa i diligenciada del document
tècnic de la modificació a la Conselleria d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient, segons l´article 106.1 de
la LUV.

Disposa l´article 107 de la LUV que els plans entren en vigor, i són immediatament executius a tots els
efectes,  als  quinze dies de la publicació de la resolució aprovatòria  amb transcripció de les seues Normes
Urbanístiques i restants documents amb eficàcia normativa.

          Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb  11 vots a favor dels grups PP (8),  EU (2)  i
1 de de CDL, i 6 vots en contra  dels regidors integrants del grup PSPV-PSOE (6), ACORDA: 

PRIMER-Aprovar  definitivament  la  Modificació  de  l´ordenació  pormenoritzada  del  Pla  General  d
´Ordenació Urbana relatiu a la distància entre activitats i ubicació de tanatoris. D´esta manera:

a)S´inclou un nou pàrraf a l´article 72 de les Normes Urbanístiques d´este contingut:
“No  se  permitirá  la  apertura  de  nuevos  locales  destinados  a  actividades  de  la  Clase  D,  si  su

emplazamiento no guarda una distancia mínima de 25 metros, respecto a otros locales existentes de la misma
actividad, medidos siguiendo el eje del vial o viales”

b)S´inclou un nou article 72 bis a les Normes Urbanístiques d´este contingut:
“Los tanatorios únicamente podrán ser ubicados en la zona delimitada por el plano que a tal efecto se

incluye en el Plan General”
c)S´inclou un plànol relatiu a la zona d´ubicació de tanatoris.

SEGON-Remetre còpia completa i diligenciada del document tècnic d´esta Modificació a la Conselleria d
´Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

TERCER-Publicar  este  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  València,  a  fi  de  possibilitat
l´entrada en vigor d´esta modificació, en els termes previstos en l´article 107 de la LUV.

Pág. 14

Il·lm. Ajuntament  de Benetússer.        Ple de l'Ajuntament            data 25 d'abril de 2013 (Expt. 02/2013).

http://www.benetusser.net/


  

AYUNTAMIENTO   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30     Apartado correos: 202     46910 - BENETÚSSER   (la Huerta Sur - Valencia) 

Teléfono:   96 375 29 50     Fax:   96 396 07 56      NIF:    P 4605400 C     Web:   www.benetusser.net

1.12. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET 185/2013, DE DATA 15 DE FEBRER DE 2013.

      Tot seguit es reprodueix, a la lletra, el text del decret.:

DECRETO NÚM. 185/2013
Benetússer, 15 de febrero de 2013

LAURA CHULIÀ SERRA, alcaldesa del Ayuntamiento de Benetússer, en el ejercicio de las facultades y
las  obligaciones que la  legalidad  vigente  me confieren en esa condición,  y atendiendo  a las  siguientes
consideraciones:

Mediante el punto tercero del Decreto de Alcaldía 784/2012 de 29 de mayo se resolvió aprobar el
nombramiento como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento de los concejales que seguidamente se
relacionan, por el orden que se indica:

Nombre D.N.I.:
1 Lluis M. Vicent Adell 19865981F
2 Miguel Ángel Madrero Tarancón 19846301S
3 Mª José García Pascual 25411150Z
4 José V. Vidal Selvi 22640459H
5 Encarna Prieto Llacer 44867244V

Asimismo,  mediante  Decreto  de  Alcaldía  758/2012  de  29  de  mayo  se  realizaron  una  serie  de
delegaciones de atribuciones en diversos concejales.

Está prevista la ausencia de la Alcaldesa los días 18 a 20 de febrero de 2013. Por este motivo, se ha
de contemplar la sustitución en las funciones de Alcaldía.

Dispone el artículo 23.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local que
los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la
Junta de Gobierno Local.

Por todo lo anterior, HE RESUELTO:
Primero. Fijar el siguiente orden en las Tenencias de Alcaldía exclusivamente durante los días 18 a 20

de febrero de 2013, ambos inclusive:

Nombre D.N.I.:
1 José V. Vidal Selvi 22640459H
2 Lluis M. Vicent Adell 19865981F
3 Miguel Ángel Madrero Tarancón 19846301S
4 Mª José García Pascual 25411150Z
5 Encarna Prieto Llacer 44867244V

A partir del día 21 de febrero de 2013, el orden de las Tenencias de Alcaldía será de nuevo el marcado
por el Decreto de Alcaldía 784/2012 de 29 de mayo.

Esta alteración, vigente durante los días 18 a 20 de febrero de 2013, no afecta a las delegaciones
efectuadas mediante  Decreto de Alcaldía 758/2012 de 29 de mayo.

Segundo.  Delegar las funciones de esta Alcaldía-Presidencia, durante el período comprendido entre
los días 18 a 20 de febrero de 2013 , en D. José V. Vidal Selvi. 

Tercero. Notificar este Decreto a los concejales citados y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia y en el Tablón de Anuncios municipal, sin perjuicio de su efectividad los días 18 a 20 de febrero
de 2013.

Cuarto  .  Dar  cuenta de este  Decreto  al  Ayuntamiento  Pleno en la  siguiente  sesión ordinaria  que
celebre.

         El Ple de l'Ajuntament de Benetússer resta ASSABENTAT. 
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1.13. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET 205/2013, DE DATA 21 DE FEBRER DE 2013.

           Seguidament es reprodueix, a la lletra, el text del decret.:

DECRETO NÚM. 205/2013
Benetússer, 21 de febrero de 2013

LAURA CHULIÀ SERRA, alcaldesa del Ayuntamiento de Benetússer, en el ejercicio de las facultades y
las  obligaciones que la  legalidad  vigente  me confieren en esa condición,  y atendiendo  a las  siguientes
consideraciones:

Mediante Decreto de Alcaldía 785/2012 de 29 de mayo se delegó en el Concejal D.Lluis M. Vicent Adell la
competencia en materia de Modernización.
Se ha presentado renuncia por parte del Concejal a esta delegación concreta (R. Entrada nº 989 de 20 de
febrero de 2013).
Por todo ello, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico  de  las  Corporaciones  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  2586/1986  de  28  de  noviembre,  HE
RESUELTO:

PRIMERO-Darme por  enterada  de la  renuncia  del  concejal  D.Lluis  M. Vicent  Adell  a  la  competencia  en
materia de Modernización, asumiendo directamente la misma.

SEGUNDO-Notificar a D. Lluís M Vicent Adell y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

            El Ple de l'Ajuntament de Benetússer resta  ASSABENTAT

1.14. DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DE LA DEFENSORA DEL POBLE RE 1318/2013, DE
DATA 05 DE MARÇ DE 2013. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) comenta que és la contestació de la Defensora del Poble a una moció ja
presentada i aprovada en este  plenari i que ha arribat la contestació.Explica que era una moció sobre el tema de
les pensions i de les jubilacions i ha arribat la contestació de forma negativa i donant a conèixer que hi ha més
sol·licituds d'altres poblacions també denegades.
En concret diu : “Por tanto y de acuerdo con la Junta de Coordinación y Régimen Interior, no he considerado
procedente  en  el  presente  caso  hacer  uso  en  este  caso  de  la  legitimación  para  interponer  recurso  de
inconstitucionalidad”, que es el que reclamava la moció. “ No obstante, con esta misma ficha he dirigido una
recomendación a la Ministra de Empleo y Seguridad Social  para que el Gobierno de la Nación asuma el
compromiso de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que vienen sufriendo las pensiones públicas,
en cuanto se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y no resulte necesario acudir al
Fondo de Reserva”. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) comenta que ells van ser els que van presentar la moció que després
es va aprovar per una majoria en el Ple i que anava en la línia de que no es pogueren retallar les pensions. Es
referix al pacte que estava dins dels Pactes de Toledo pels quals les pensions es revaloritzaven segons l'IPC
cada any.  Assenyala  que no obstant  l'últims pactes  ha hagut  una sèrie  d'anys  que s'han retallat  o no s'han
augmentat.  Explica  que  ells  el  que  volien  era  que  la  Defensora  del  Poble  presentara  un  recurs
d'inconstitucionalitat i que en el futur es puga recompensar als jubilats i als pensionistes els diners que en estos
anys se'ls ha retallat. Indica que actualment està plantejant-se la possibilitat de renegociar el Pacte de Toledo i
d'acabar  amb l'augment automàtic  de l'IPC, contrariament  a la línia  que ells  plantejaven i  que fins i  tot  la
Defensora  del  Poble  s'ha  manifestat,  en  el  sentit  de  millorar  les  pensions  quan  la  situació  actual  millore.
Assenyala que actualment està  seguint-se la línia de retallar les pensions, de demanar més anys de cotització a
la Seguretat Social per poder cobrar una pensió contributiva, d'augmentar els anys per al càlcul de les pensions i
que s'hauran de tornar a presentar mocions, a la Defensora del Poble o en l'Ajuntament, perquè no es retalle més
als més desfavorits. 
El Ple de l'Ajuntament de Benetússer resta  ASSABENTAT 
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1.15. MOCIONS. 
1.15.1. MOCIÓ D'EU AMB RE 612/2013, DE DATA 05 DE FEBRER DE 2013. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) llig la moció. 
Realitza el comentari de que les dades han de ser estructurades, llegibles i utilitzables. Indica que les formes
administratives de funcionament de les Administracions, tant la local com les altres, són incomprensibles per a
la majoria de la gent, i es referix a l'exemple del pressupost del que s'afirma que té un saldo positiu i després a
la hora de la veritat es deuen cent milions d'euros. Afirma que entén que s'han de fer les anàlisis comptables i
que s'ha de fer tot com marque la llei però considera necessari parlar amb claredat perquè la gent ho entenga.

El Sr. Jose Enrique Aguar Vila (CDL) manifesta que el seu partit s'abstindra d'esta moció. Indica que estan
totalment  d'acord amb la  moció  d'EU però  creuen que es  queda curta,  ells  entenen que si  es  demana  que
s'avancen les eleccions generals per elegir un nou Govern per culpa de la gestió o del malbaratament del Sr.
Rajoy també s'haurien de demanar eleccions a Andalusia pels ERES o a Catalunya per la familia Pujol o Oriol-
Pujol. Explica que si es vol lluitar contra la corrupció cal lluitar contra tota la corrupció,  independentment del
partit, i esta moció hauria d'incloure altres qüestions que no estan incloses.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) es referix a l'opció ja comentada en la Junta de Portaveus de
portar al pròxim Ple una moció conjunta contra la corrupció i que a més continga mesures concretes per aplicar
a nivell local. Al·ludix a les enquestes ciutadanes que mostren per primera vegada el problema de la corrupció
como el segon més important del país, després de l'atur, durant el mes de març situant-se davant de problemes
com el de les hipoteques o d'altres d'índole económica.
Per açò ella entén que es necessari que hi haja transparència, ètica i moltíssima més integritat, que tots i totes, i
sobretot les institucions i els polítics, han de lluitar de forma  implacable contra la corrupció perquè esta fica a
tots en el mateix sac de forma equivocada. Explica que la crisi econòmica que s'està vivint, que és bastant dura,
s'està veient superada per la crisi social de les institucions públiques, dels governants i dels polítics i que això
és una cosa que cal tallar. Es referix a la necessitat de lluitar contra la corrupció. Assenyala diferents  mesures
concretes,   algunes  ja  plantejades  en  altres  fòrums  i  algunes  noves  a  tenir  en  compte  com per  exemple
l'eliminació de l'aforament dels diputats autonòmics i nacionals que estiguen implicats en casos de corrupció, la
incorporació  de  la  societat  civil,  de  qualsevol  ciutadà  o  ciutadana,  a  les  Meses  de  contractació  des  de
l'Administració local fins a dalt, la prohibició del finançament de partits per empreses perquè al final els partits
polítics es nodreixen de subvencions estatals, de les despeses dels seus militants i fins i tot de donacions de
particulars que per càrrega ideològica poden anar a un partit o a un altre.  Per a finalitzar indica la necessitat
d'obrir un gran debat sobre aquest tema i emmarcar objectius comuns i mostra el suport a aquesta moció des del
seu partit. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) es referix a la proposta, ja comentada en la Junta de Portaveus, de fer una
moció conjunta contra la corrupció i reitera el compromís de presentar-la en el próxim Ple i de forma conjunta.
Afirma que des del Partit Popular no poden donar suport a esta moció conforme està redactada i manifesta el
seu acord amb el que ha assenyalat la regidora del PSPV-PSOE referint-se a les xifres de corrupció política ,
(set-centes causes obertes en febrer que s'han convertit en mil sis-centes), i a l'afirmació de que encara hi ha
moltíssima gent que es dedica a la política de forma honesta i amb l'únic interés de treballar pel poble i pels
seus veïns.

El Sr. Josep Manuel Albiol  i Roso (EU) comenta que evidentment ell  comparteix la idea que no tots els
polítics són iguals ni molt menys que tots els d'un mateix partit polític han de ser corruptes.  Explica que ells
vénen plantejant les mesures ja esmentades i d'altres temps enrere i que per això se'ls ha acusat d'extremistes.
Ressalta que determinades mesures plantejades en aquesta moció a ells se'ls han negat continuament i es referix
en concret  al tema del  finançament de les Corporacions locals assenyalant  l'evidència de la necessitat  d'un
finançament a nivell local i autonòmic. Finalment es referix a l'existència de gent honrada i deshonrada en tots
els llocs destacant la necessitat de prestar atenció als casos de corrupció i donant a entendre que en la majoria
de casos les corrupcions provenen del mateix partit.
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A continuació es transcriu a la lletra el contingut de la següent moció:

MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ 

Josep Manuel Albiol i Roso, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida, davant del ple de l'Ajuntament de
Benetússer

EXPOSA

En aquests últims temps estem vivient nous escàndols de corrupció que estan afectant de manera bastant
acusada al País Valencià. Amb el cas Gürtel, amb Brugal a Alacant, el cas Emarsa, el cas Nóos, la trama de
Blasco amb diners destinats a cooperació, etc.

I ara esclata un altre escàndol que torna a esquitar al Partit Popular amb el cas Bárcenas, l'extresorer del PP,
amb comptes  a  Suïssa i  els  suposats  sobresous de  dirigents  del  PP.  Un cas  que,  a  més a més,  està
assenyalant al president del Govern Mariano Rajoy. 

Tot això en la pitjor situació econòmica per la que està passant el nostre país, amb ja 6 milions d'aturats,
amb polítiques  imposades per la  troika,  d'austeritat  i  de retallades  que cada dia  estrangulen més a la
ciutadania. 

Aquest tipus de pràctiques des de l'administració pública estan distanciant cada vegada més als dirigents
polítics de la ciutadania i estan deteriorant la democràcia.

La transparència de l'administració pública, aixi com dels càrrecs, és una ferramenta contra la corrupció. Per
això des d'Esquerra Unida hem llançat un portal  de transparència on totes les nostres dades, tant dels
càrrecs públics com de l'organització, son públiques demostrants així que no tots els polítics som iguals
(www.transparencia.eupv.org). 

Des  del  Grup  Parlamentari  d'Izquierda  Unida  en  el  Congrés  dels  Diputats  s'han  reclamat  al  govern  la
convocatòria d'un ple urgent per a debatre i aprovar un pla de mesures urgents per perseguir la corrupció
política i empresarial. En aquest pla, càrrecs directius, electes, de lliure designació i apoderats de tots ells,
així com establir la responsabilitat subsidiària de les formacions polítiques o els òrgans col·legiats de les
mateixes. 

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament ACORDA: 

1.Instar al Congrés dels Diputats a realitzar les reformes legislatives oportunes per lluitar contra la
corrupció (seguint les recomanacions específiques per a Espanya del Grup d'Estats contra la corrupció del
Consell d'Europa).

 Canvis en el Codi Penal per a definir responsabilitats penals als corruptes, canvis en la Llei de
Contractes de l'Adminstració Pública per garantir la transparència i la igualtat d'oportunitats, canvis en la
Llei Electoral per limitar el cost de les campanyes electorals, canvis en la Llei de Finançament de Partits
Polítics per limitar les donacions anònimes i millorar el control de las subvencions públiques...

2.Fer més transparent la gestió municipal. (Les decisions de l'Ajuntament s'han de publicar
sempre en les xarxes socials, fent que el ciutadà guanye confiança  en  la  gestió  dels  seus
representants). 

3.Fomentar l'obertura de dades públiques. (Les dades en mans dels Ajuntaments són a dir, el que
aporta  el  ciutadà  i  per  tant  eixes  dades  han d'estar  a  disposició  de  forma permanent  i  sense traves,
agilitzant tots i cadascun dels processos implicats en aquest objectiu.  Han  de  ser  dades  estructurades,
llegibles, utilitzables). 

4.L'Ajuntament  de  Benetússer  demana  la  dimissió  immediata  del  president  del  goven  i  la
convocatòria d'eleccions generals per regenerar la democràcia. 

5.Donar trasllat dels acords a : 

Els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats. 
Al president del Govern. 
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         Sotmés  a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer,es produeix el següent resultat:  8 vots en contra dels
regidors integrants del PP(8) , 8 vots a favor dels regidors integrants dels grups [PSPV-PSOE (6) i 2 d'EU (2) ], i 1
abstenció de CDL  (1) .

    Sotmés l'assumpte a una segona votació, de conformitat amb l'art. 100.2 del R.O.F. I RJEL, i amb el vot
de qualitat de l'Alcaldessa, el Ple de l'Ajuntament ACORDA: 

     Primer: DESESTIMAR la aprovació de la « MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ ».

1.15.2. MOCIÓ D'EU AMB RE 708/2013, DE DATA 08 DE FEBRER DE 2013. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) llig la moció.  Comenta que no s'hauria de permetre que a persones que
tenen discapacitat i que han estat gaudint d'unes  subvencions per  les necessitats que tenen tant farmacològiques com
ortopèdiques se'ls aplique “el copagament”. Explica que s'ha de donar suport a les esmentades persones perquè ells
no tenen la culpa de sofrir estos problemes i que l'Administració hauria de vetllar per a estes persones que son les més
febles de la societat.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL) manifesta el seu acord amb Esquerra Unida perquè entén que donar
suport als més desfavorits és una competència clara de la Generalitat. Fa referència als diners que ha gastat la
Generalitat en despeses que no eren de la seua competència durant els darrers 20 anys i ressalta la necessitat de
retallar en despeses però no en qüestions tan importants com la sanitat i perjudicant a un sector sense recursos. 

El Sr. Vicente Jesús Arroyo Chóver (PSPV-PSOE) indica el seu acord amb esta moció i la seva intenció de
votar a favor. Considera esta mesura com una de les típiques del Partit Popular perjudicant a les persones més
necessitades,  en aquest  cas en concret  derogant  els  articles  que en lleis  vigents garantien estes  cobertures.
Explica  que  estes  polítiques  són  retallades  socials  inhumanes  de  les  cobertures  socials  i  mèdiques  de  les
persones que pateixen discapacitats. 
Fa referència  a  L'IVADIS,(Institut  Valencià  d'Atenció  al  Discapacitat),  que  ha  passat  a  ser  IVAS (Institut
Valencià  d'Acció  Social)  on  s'ha  englobat  tot  el  món  amb  problemes  socials  retallant  de  totes  les  àrees,
(personal,  mitjans i subvencions),  deixant tots al mateix sac, (dones maltractades, drogodependents, menors
amb  problemes  d'inserció,  immigrants,  discapacitats),  i  tots  amb  el  mateix  emblema  perquè  tots  tenen
problemes socials. Ressalta la postura del seu grup dient que no a les retallades i a l'eliminació de les  ajudes
d'estes persones empitjorant la seua qualitat de vida. Consideren que amb conductes com la de la modificació
de l'article setze el que es fa és tornar enrere en la història, a un règim dictatorial i d'opressió empresonat les
Corts Valencianes amb la majoria absoluta del Partit Popular i presidida pel Sr. Cotino enfonsant als que no
tenen forma de defensar-se.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) indica que el tema del copagament és un assumpte que ens afecta a tots, i
sobretot  a  nivell  municipal,  referint-se  a  les  cues  de  les  farmàcies  per  poder  fer  front  a  l'abastiment  que
necessitaven els veïns. Assenyala que s'ha sol·licitat des del Partit Popular que se suprimisca l'últim paràgraf
“Com que este era el cas valencià, el Consell d'Alberto Fabra no pot al·legar que es veia obligat a fer-ho, sinó que
mostra quines són les seues vertaderes prioritats, i no sembra que aquestes siguen socials, precisament. No tant sols
humanitàries.” i que  no s'ha volgut atendre esta petició. Manifesta la intenció del Partit Popular d'abstindre's en
el vot d'esta moció perquè puga tirar endavant ja que consideren que els discapacitats de Benetússer són una
prioritat.  Finalment explica que no consideren del tot  adequada l'afirmació referida a que Alberto Fabra té
polítiques inhumanes i fa referència a  la signatura d'un conveni entre el Consell General del Poder Judicial i la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies aprovant  el conveni de Fons Social d'Habitatges,(on s'incloïen
sis-cents habitatges per fer front als desnonaments) i a l'anunci del Pla “Alquila” al que fins i tot s'han adherit
pobles governats per esquerres. Reitera la voluntat des del seu partit d'abstindre's en el vot d'esta moció pensant
en els discapacitats del poble i perquè es puga donar curs i tràmit a esta moció.
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El Sr. Jose Manuel Albiol i Roso (EU) comenta que ells no diuen inhumanes sinó humanitàries i insistix en
què la prioritat social no és el que porta a Alberto Fabra a aplicar estes polítiques perquè sinó no llevaria la
subvenció d'estes persones.  

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions:

MOCIÓ CONTRA COPAGAMENT FARMACÈUTIC DISCAPACITATS

Josep Manuel Albiol i Roso, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida, davant del ple de l'Ajuntament de
Benetússer

EXPOSA

D'acord amb l'apartat 13 de l'article 4 del Reial Decret-llei 16/2012, de 20 de abril de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat  del  Sistema Nacional de Salut  i  millorar la  qualitat  i  seguretat  de les  seues prestacions ,  pel  qual
s'afegeix un article 94.bis de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes
sanitaris: 

"8. Estaran exempts d'aportació, els usuaris i els seus beneficiaris que pertanyen a una de les següents categories: 

a)  Afectats  de  sindrome  tòxic  i  persones  amb discapacitat  en  els  supostos  contemplats  en  la  seua
normativa específica. 

(...)"

Tenint en compte que en el moment que es va publicar el Reial Decret, la normativa específica a què es fa referència
era la  llei 11/2003 de l'Estatut  de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana,  el paràgraf segon de
l'article 16 de la qual estableis que: 

"La Generalitat garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el
catàleg ortoprotèsic i les ajudes tècniques, als malalts menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau
de minusvalidesa igual o superior al 33%. 

Aquesta  prestació s'entendrà als  majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o
superior al 65%.

Resulta evident que les persones amb discapacitat del País Valencià estaven clarament exemptes de l'aportació en la
prestació farmacèutica ambulatòria. 

Davant d'aquesta situació i lluny de respectar el dret a la gratuïtat dels medicaments per part de les persones amb
discapacitat, el Consell va optar, en primer lloc, per considerar com a pensionistes totes aquelles persones que havien
sol·licitat el certificat de discapacitat després de l'entrada en vigor del RD, subsumint-los en la lletra d) de l'apartat 8
del nou article 94.bis de la Llei 29/2006, i així poder cobrar-los el 10 per cent del PVP.

Per tal de fer aplicable aquesta mesura a tot el col·lectiu, el Consell incorporà una modificació ad hoc en la Llei de
Mesures  Fiscals,  de  Gestió  Administrativa i  Financera,  i  d'Organització de la  Generalitat,  segons la  qual  << se
suprimeix el paràgraf segon de l'article 16 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les
persones amb discapacitat >> (article 160); la qual cosa equival a dir que, a partir de la seua entrada en vigor l'1 de
gener de 2013, els malalts menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o
superior al 33% i els majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% estaran
obligats a pagar productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotèctic i les ajudes tècniques. 
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És  molt  significatiu  que  el  govern  valencià  haja  aprovat  unes  disposicions  per  a  incloure  a  les  persones  amb
discapacitat entre els subjectes obligats al mal anomenat "copagament", tenint en compte que el mateix Reial Decret
establia la possibilitat d'excloure-les així ho especificava la seua normativa específica. 

Com que este era el cas valencià, el Consell d'Alberto Fabra no pot al·legar que es veia obligat a fer-ho, sinó que
mostra quines són les seues vertaderes prioritats, i no sembra que aquestes siguen socials, precisament. No tant sols
humanitàries.

         Sotmés a votació el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 9 vots a favor, ( 6 ) PSOV-PSOE, (2)  EU i  (1)
vot de (CDL); i 8 abstencions ( PP ) ACORDA: 

1. Instar a les Corts Valencianes a derogar l'article 160 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre de mesures
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV número 6.931 de 27
de desembre de 2012), recuperant la gratuïtat dels medicaments per a les personas amb discapacitat. 

2. Donar trasllat dels acords a: 
• Els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes. 
• Al president del Consell. 
• Al Conseller de Sanitat. 

1.15.3. MOCIÓ D'EU AMB RE 709/2013, DE DATA 08 DE FEBRER DE 2013. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU) llig la moció. 
Explica que Estellés va ser un dels principals renovadors de la poesia valenciana contemporània que va deixar
una obra rica i variada per a ús i gaudiment de tots els valencians. Es referix a les paraules de la Consellera
Català:   “No hi ha millor manera per retre-li homenatge que recordar la seva figura i la seva tasca i divulgar la
seva  obra.  Recuperar  i  promoure  la  cultura  és  un  dels  pilars  bàsics  per  a  la  recuperació  de  la  memòria
col·lectiva, la comunitat  des de les diferents  institucions i  estaments s'ha bolcat  al  llarg d'aquest  any en la
commemoració i a subratllat la tasca de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a través de les diferents activitats
organitzatives i s'ha comprovat el suport de la Generalitat. Tenim el compromís de dotar el reconeixement que
mereixen tots aquestos artistes que d'una o d'altra manera han donat forma al que avui som com a poble i com a
societat, una societat moderna, democràtica i que mira al futur ".  Indica que la consellera en el diari Llevant va
mostrar  la seua sensiblilitat  cap a Vicent  Andrés  Estellés  escollint  uns versos del  poeta  per  a la  presa  de
possessió del seu càrrec i insistint en desterrar  sectarismes en la política cultural referint-se a l'obra d'Estellés
com un exemple de valenciania i d'amor pel nostre poble i per la nostra cultura i assenyalant que des del prisma
quotidià i senzillesa mai va oblidar d'on venia ni social ni geogràficament.  Finalment es referix a la proposició
de llei del partit socialista també aprovada pel Partit Popular i demana que la tasca de Vicent Andrés Estellés
siga reconeguda i que s'anomene una plaça o un carrer del poble amb el seu nom.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL) després d'assenyalar la importància del dia vint-i-cinc d'abril i recordar
i mostrar el seu suport al reconeixement de Vicent Andrés Estellés en la Comunitat Valenciana, especialment
en temes educatius i de poesia, es referix a l'acord del Consell de la Dona perquè l'últim carrer de Benetússer
s'anomenara amb el nom d'una dona i a la sol·licitud del Centro Extremeño de Benetússer demanant el nom d'un
carrer i al·ludint a la seva incidència en el poble de Benetússer com a justificació.
Manifesta que votaran en contra a l'entendre que esta qüestió s'ha de debatre més i per estar d'acord amb la
possibilitat  assenyalada  abans  d'utilitzar  el  nom de  Vicent  Andrés  Estellés  en  algun  centre  educatiu  i  no
necessàriament en un carrer.

El Sr.Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE) recita estos versos:
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SILENCI
Ens demanen silenci, quan ens queden encara
tantes coses per dir -"a dormir, a callar"-,
cara els dies futurs, una amarga memòria
de sang pels escalons, de vidres en la boca,
una música sola que ningú no escoltava
arrossegant-se, trista, per damunt les estores,
un animal de música, allargassant-se, prim
des del començament de la mort en la terra
i creuant, un per un, tots el túnels dels segles
amb una bruta fam de claredat, només.
Ens demanen silenci. Els prohòmens mediten.
Creuaven piament les mans sobre el melic,
ofegaven un rot, aclucaven els ulls.
Oh, les eternitats de J.R.J.!
El món està ben fet. A callar tot el món.
A dormir tot el món. El món està ben fet.
Què més ens podeu dâ en altra vida? Amén.
Els versets eucarístics de Bertran Oriola

Del “Llibre de les meravelles”. No podia ser més meravellós i adient en els temps en què vivim amb la qual
cosa votaren a favor la moció.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) reconeix la importància de la figura de Vicent Andrés Estellés en la nostra
narrativa mostrant el seu acord en el primer punt de la moció.

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU) explica que ells en la moció no proposen un carrer o una plaça en
concreta sinó que s'estudie i planteja la possibilitat  de tallar  un carrer  molt  llarg i  fer-ne dos al·ludint  a la
voluntat per poder portar les coses a terme. Assenyala l'existència a Benetússer de carreres com el d'Ausiàs
March o Cervantes que reconeix a escriptors  d'altres llengües destacant  la necessitat  de fer  el mateix amb
escriptors de la nostra llengua i reiterant de nou el tema de la bona voluntat per poder fer les coses.

El Sr.José Enrique Aguar Vila (CDL) li planteja la possibilitat a Montserrat Payà i Esteve de deixar el punt
primer  de la  part  resolutiva  de la  moció,   per  tal  que l'Ajuntament  faça un reconeixement  a  la  figura  de
l'escriptor.

La Sra. Montserrat  Payà i  Esteve (EU) comenta  que no està dient  que es diga ara quin carrer  sinò que
s'estudie. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL) indica que en la moció diu: “el Ple aprova la designació d'un carrer”i
assenyala la importància per a ell de complir els acords i no desdir-se posteriorment del que s'ha acordat.
Li diu que han de deixar que l'Ajuntament faça el reconeixement a la figura de l'escriptor.

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU) demana que el Ple aprove l'estudi de la designació d'un carrer i ja
està. Ni esta, ni l'altra, diu que seria de dret que Estellés tinguera un carrer a Benetússer.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) li indica al Secretari que reculla aquesta modificació, en compte “d'aprovar
la designació d'un carrer”, diga “aprovar l'estudi de la designació d'un carrer” .

El Sr. Secretari recull l'esmena, que s'incorpora a la moció. 
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Finalitzades les intervencions, es reproduix a la lletra la següent moció:

MOCIÓ HOMENATGE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Josep Manuel Albiol i Roso, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida, davant del ple de l'Ajuntament de
Benetússer

EXPOSA

Vicent  Andrés  Estellés  (Burjassot,  4  de  setembre  de  1924-València,  27  de  març  de  1993)  era  un  periodista,
escriptor  i  un  dels  més  importants  poetes  valencians  del  segle  XX,  dels  més  reconeguts  en  la  nostra  llengua.
Considerat el principal renovador de la poesia valenciana contemporània, d'ell s'ha dit que és el millor poeta valencià
des de l'època d'Auxiàs March i Joan Roís de Corella. 

Estellés té una obra diversa i molt extensa. Encara que n'és més coneguda la poesía, també escrigué novel·les,
obres de teatre, guions de cinema i unes memòries. Els temes centrals de la seua obra són la mort, el sexe i la pàtria,
sempre des d'un prisma popular, quotidià, senzill, directe i, fins i tot, vulgar. Tota la seua obra és difícil de catalogar,
ja que algunes obres les  reelaborava a partir de llibres o anotacions privades,  com els Manuscrits de Burjassot,
Cançoner o Mural del País Valencià, dels quals només en publicava fragments o aquells poemes que considerava més
adients. Servisca d'exemple Llibre de meravelles, potser la seua obra més coneguda. 

A partir dels anys setanta, publica amb més freqüència i rep nombrosos premis. A partir d'aqueix moment comença
a ser reconegut i es publica la seua obra completa, tant en prosa com la poètica. A més, Estellès és un dels poetes més
musicats en la nostra llengua. 

Els premis més importants que va rebre són: premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1978), la Creu de Sant Jordi
(1982), el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes (1990), i la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri
de Cultura (a títol pòstum).

D'altra banda, des de l'any 2010 es celebra als territoris catalanoparlants la Festa Estellés i l'Acadèmia Valenciana
de la Llengua va editar un CD recopilatori amb motiu de la declaració de Vicent Andrés Estellès com a Escriptor de
l'Any 2012. El Centre del Carme de València es va afegir als homenatges albergant, fins el mes de febrer,  una
exposició titulada "Vicent Andrés Estellés, cronista de recors i esperances" , que va ser visitada per la consellera
d'Educació, Cultura i Esport. 

L'any 2013  ha  estat  triat  per  nombroses  institucions  i  associacions  per  a  celebrar-hi  l'Any  Estellés  i  retre-li
homenatge, en complir-se el 98 aniversari del seu naixement i els vint anys de la seua mort.

Esquerra Unida en les Corts Valencianes ha registrat una proposició no de llei on demana a declarar l'any 2013
Any Estellés, en homenatge a l'escriptor valencià Vicent Andrés Estellés. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 9 vots a favor, [( 6) PSPV-PSOE , (2) EU  i (1)
vot CDL], i 8 abstencions del regidors integrants del ( PP)  ACORDA: 

1. L'Ajuntament de Benetússer fa un reconeixement a la figura de l'escriptor.

2. El Ple aprova l'estudi de la designació d'un carrer/plaça en homenatge a la memòria Vicent Andrés Estellés. 
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1.15.4. MOCIÓ DE PSPV-PSOE AMB RE 870/2013, DE DATA 14 DE FEBRER DE 2013. 

El Senyor Óscar Labiós Vendrell  (PSPV-PSOE) llig la moció, i a continuació comenta tot açò: 

La moció queda molt clara. Es un avantprojecte, dels quals se n'han fet tres, no variant masa l'un de l'altre. La
llei definitiva va a ser dolenta. Manifesta que esta nova llei es clerical, centralitzadora i segregadora. Pel que fa
a la lengua cooficial diu que no garantirá el domini de les dues llengues en la nostra comunicitat. L'assignatura
que substitueix la d'Educació per a la Ciutadania, l'Editorial, és la Conferència Episcopal. Existirà un “ranking”
de centres, per tal de veure on han d'anar els millors alumnes, i on els pitjors.  Una cosa es la necesitat, i altra es
la demanda. Els directors  podran triar una part dels professors del centre, i  passaran a ser només que uns
gestors del centre educatiu. Referint-se a les revàlides, considera que a més examens no significa que hi haja
una millor qualitat educativa. És una carrera d'obstacles, més que un desenvolupament personal, és una falta de
confiança en el sistema, en  el mestre i en el centre. Esclarix que es  centra més en les matèries troncals, deixant
de costat la resta d'assignatures, les anomenades “maries”.  Fa referència a les retallades del ministre Wert, i
lllig una cita d'ell: "La segregación por sexo es educación diferenciada, los colegios concertados son centros
de iniciativa social, el aumento de la ratio mejora la socialización o mejor el número de alumnos por clase no
aumenta sólo se flexibiliza. La subida de las tasas universitarias y la disminución de las becas fomentan la
excelencia,  la  educación  de  ciudadanos  es  adoctrinamiento,  endurecer  el  programa  de  becas  mejora  el
rendimiento de los ciudadanos y promueve el esfuerzo. Empeorar las condiciones de trabajo de los profesores
mejora la enseñanza, la educación es un gasto no una inversión, el esfuerzo de una década en educación no ha
mejorado el sistema educativo sino que es un dispendio, los problemas de la educación no son de inversión
sino de eficiencia."   Finalitza expresant la seua desconfiança en la nova llei educativa que té dos aspectes
rellevants que són; l'afirmació de estar feta comptant amb tota la Comunitat Valenciana, i el detall de l'aparició
en el preàmbul de dotze vegades la paraula “talent”.

La Senyora Montserrat Payà i Esteve (EU)  Esta  d'acord en la moció. Pensen que esta reforma és elitista,
segregadora , i que trenca els principis d'equitat, de cohesió social i d'integració educativa. Suposa una tornada
al model educatiu franquista, i que s'allunya d'un model educatiu de reptes del segle XXI. El “talent” és un
terme que no es piscológic. Existeix la intel·ligencia, i apareix por primera vegada en la Biblia, referint-se a una
moneda, i no es pot utilitzar per a  valorar un xiquet.  

Està mal feta esta  reforma per diverses raons (12).
1r. No s'ha realitzat un diagnòstic previ i rigurós. S'han basat en els informes PISA, el qual examina més la
competència, que els coneixements; i a Espanya s'ensenyen continguts. Per tant els nostres xiquets no poden fer
bé esta prova si no canvien la forma d'enseynar.

2n. S'ha fet sense debat, sense consultar a la comunitat educativa, ni els especialistes en educació.

3r. La llei es mercantilista, perquè anteposa les necessitats del mercat que a la formació integral, i construcció
d'una societat més justa i cohesionada.Trenca la filosofia de  l'art. 26 de de la decla dels drets humans.

4t  És una carrera de revàlides. Aposta per un ensenyament basat en la pressió de l'examen.

5t. Reduixen continguts, reduint-se les assignatures, i centren la càrrega  lectiva en uns continguts mínims, a
aquelle  que   són  les  troncals,  mutilant  la  intel·ligència  dels  xiquets.  La  intel·ligència  no  és  única,  hi  ha
inteli·ligència verbal, física, matemàtica musical, artística.

6é. Recentralitzai i controlar
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La primera forma, és mitjançant  una recentralitzaicó de la part  que s'assigna a l'Estat,  dotant-li  d'un major
percentatge a l'hora de definir el curriculum a impartir. La segona estratègia es  basa en les avaluacions a nivell
nacional  que senyalitzaran de forma clara quins són els nivell d'exigència, tal com avalues així ensenyes.
Es retalla  així  l'autonomia pedagògica dels  centres,  i  l'avantprojecte,  concreta  que,  en tot  cas,  “els  centres
educatius disposaran d'autonomia  per a dissenyar i implantar mètodes pedagògics propis, de conformitat amb
les directrius que, si escau establisquen les administracions educatives.

7é. Segregació amb itineraris
Eliminen  la  igualtat  d'oportunitats  i  la  formació  comuna  en  l'etapa  obligatòria.  L'esmentada  segregació  es
realitza mitjançant  programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment des dels 13 anys, agrupant a l'alumnat
que hauria de repetir amb esl qui tenen dificultats amb un curriculum devaluat.  A més, haurà  un nou cicle  de
Fomació Professional Bàsica (FPB) als 15 anys, si s'ha repetet. No dóna accés directe a la FP de grau mitjà ni
tula en ESO.  Avança la via cap a la FP després de 3r d'ESO a través d'assignatures optatives, perquè en 4t els
itineraris cap a la FP o el Batxillerat estiguen ben diferenciats.

8é. Rànquings de centres.
Impulsa als centres a competir entre si, establint proves externes a nivell nacional, per a classificar-los segons
els seus resultats en rànquings, com si d'una lliga de futbol   es tractara.

9é. Pagament per resultats.
Es tracta  d'aplicar reforços  i  incentius als  centres,  no ja enfunció de les necessitats  del  seu alumnat,  sinó
d'acord amb el lloc del rànquing.

10é. Gestió empresarial
Autonomia financera que permetrà fonts de finançament extern de patrocinadors. El director/a podrà  rebutjar o
nomenar personal, eliminant el mèrit i igualtat en la conformació de les plantilles docents.

11é. Desdemocratització
El consell escolar queda relegat a funcions merament consultives, arruïnant tota la democracia participativa. Es

potencia les funcions decisòries del director/a  a la seua professionalització com a gerent.

12é. Privatització i concerts
Introdueix com  a part  del  sistema educatiu  a “agents  privats”  que desenvolupen funcions   de regulació i
finançament.Es potencen el concerts.

El Senyor José Enrique Aguar Vila (CDL) mostra el seu desacord amb la llarga duració de la intervenció de
Montserrat Payà i Esteve al·ludint a la regulació per llei de les intervencions, a l'hora i a la resta de assuptes que
s'han de tractar.

La Senyora Montse Payà i Esteve (EU) reivindica la seua llibertat de dir el que crega convenient i manifesta
que s'haurien de fer més plens i així les coses es podrien treballar i argumentar ja que considera que el que cal
fer són arguments polítics i no només dir un sí o no.

El Senyor Oscar Labios (PSPV-PSOE) referint-se al que ha manifestat Montserrat Payà i Esteve indica que
està totalment d'acord amb la llibertat d'expressió i amb la durada de la seua intervenció.

La Senyora Laura Chulià Serra (PP)  agraeix i reconeix els coneixements de Montserrat Payà i Esteve  en
matèries d'educació, i manifesta la posició del PP de no posar obstacle perquè la moció puga ser aprovada, i que
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Óscar Labiòs Vendrell, en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Benetússer, a l'empar del
que  preveu  l'article  116  de  la  Llei  8/2010  de  la  Generalitat,  de  23  de  juny,  de  Règim Local  de  la  Comunitat
Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del
Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Gràcies a l'esforç del conjunt de la societat espanyola, l'educació a Espanya ha avançat de forma substancial en les
últimes dècades, tal com reconeixen tots els organismes internacionals. 

L'extensió de l'educació obligatòria fins als 16 anys i l'escolarització de la pràctica totalitat de la població des dels 3
anys han suposat un salt important per a disminuir el retard històric que teníem amb els països més desenvolupats.

Hem estat capaços d'oferir una educació bàsica, comuna i obligatòria per a tots els ciutadans, amb una ordenació
curricular  integradora,  capaç  d'oferir  les  mateixes  oportunitats  de  formació  i,  fonamentalmente,  les  mateixes
experiències educatives a tot l'alumnat, evitant les desigualtats que es puguen derivar de factors socials, ecocòmics,
culturals, geogràfics, ètnics o d'una altra índole. 

Encara ens queda molt camí per recórrer, el nostre país necessita incrementar el nivell de formació del conjunt de
població. Per això , necessitem plantejar dos objetius bàsics: incrementar les taxes d'èxit escoalr i reduir les taxes
d'abandonament  escoalr  primerenc.  Necessitem que  els  joves  no  abandonen  el  sistema  educatiu,  un  Pacte  que
permetera invertir més i millor en educació per seguir millorant la qualitat del nostre sistema educatiu. 

Què ens trobem ara en l'avantprojecte de la LOMQE (Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa?

En el seu preàmbul s'indica que l'important no són els recursos, ni el professorat. L'important no és invertir més i
millor en educació sinó els resultats de l'aprenentatge de l'alumnat. S'indica també que el factor més rellevant dels
resultats de l'aprenentatge és el "talent" dels alumnes, entés com un atribut individual. 

Per tant, la LOMQE suposa un canvi radical en la concepció del paper de l'educació obligatòria, un canvi de
profund calat ideològic que lluny de plantejar-se la intervenció a temps de superar les dificultats d'aprenentatge de
l'alumnat, el que fa és constatar-les des d'edats primerenques i anar derivant als alumnes que no superen les diferents
revàlides cap carrerons sense sortida. Especialment greu és l'anomenada formació professional bàsica, que suposarà
el desviament d'un sector de l'alumnat cap a una via sense cap tipus de sortida. Una expulsió del sistema que es
produeix dins la pròpia educació obligatòria. 

La tornada als conceptes més arcaics del currículum escolar, la recentralització i el control del Ministeri a
través de les revàlides, que condicionaran el treball diari del professorat i acabarà amb l'autonomia curricular
dels  centres,  la  segrecació  de  l'alumnat  en  funció  del  seu  "talent"  en  vies  diferenciades  des  d'edats
primerenques, la pràctica desaparició del consell escolar, són mesures que si s'aproven suposaran un retrocés
històric de la qualitat del nostre sistema educatiu. 

Per si tot això fóra poc, per ser coherents amb la seua afirmació que la inversió no és un factor rellevant en els
resultats  dels  alumnes,  esta  Llei  ens  ve  acompanyada  de  retallades  generalitzades  en  educació  en  els
pressupostos generals de l'Estat i en els de la Comunitat. Lluny d'avançar en el sentit que han fet els països més
desenvolupats ens proposen anar en sentit contrari. Lluny d'avançar en la resolució dels problemes existents els anem
a incrementar si s'aprova la LOMQE. 
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Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 9 vots a favor, [( 6) PSPV-PSOE , (2) EU  i (1)
vot CDL], i 8 abstencions del regidors integrants del ( PP)  ACORDA: 

1. Instar  al  Govern  d'Espanya  a  retirar  l'Avantprojecte  de  Llei  Orgànica  per  a  la  Millora  de  la  Qualitat
Educativa (LOMQE) perquè lluny d'avançar en la consecució dels objetius del sistema educatiu espanyol
d'incrementar les taxes d'èxit escolar i reduir l'abandonament escolar primerenc els empitjorarà. 

2. Reprendre el procés de diàleg que es va realitzar durant l'última legislatura per arribar a un Pacte Social i
Polítics per l'educació per tal de dotar el nostre sistema educatiu de l'estabilitat normativa i de les partides
pressupostàries que necessita per seguir millorant la qualitat de l'educació. 

3. Donar  trasllat  dels  presents  acords  al  President  del  Govern  d'Espanya,  al  president  de  la  Generalitat
Valenciana,  als  grups  parlamentaris  del  Congrés  dels  Diputats  i  als  grups  parlamentaris  de  les  Corts
Valencianes. 

1.15.5. MOCIÓ DE PSPV-PSOE AMB RE 876/2013, DE DATA 14 DE FEBRER DE 2013. 

El Senyor Juan Antonio Alarcón (PSPV-PSOE) llig la moció. Fa una matisació del canvi de postura, ara
favorable, de l'alcalde de Xirivella, el Sr. Ortí, des de la data de la presentació de la moció en febrer. Manifesta
que l'alliberament  d'horaris  comercials  és un pas enrere  efectuat  contra  els  drets  dels  treballadors  i  que la
llibertat d'horaris dels comerços i dels grans magatzems és comprensible en campanyes com les de Nadal o
similars però no durant tot l'any. Destaca la consideració del treballador com una persona que necessita vida
familiar i social i explica que en determinats casos els treballadors es veuen obligats a acceptar estos horaris per
no ser acomiadats cobrant molt poc més i fins i tot en algunes ocasions cobrant menys o de forma gratuïta.
Indica que està demostrat que l'obertura  de festius i diumenges no comporta un augment dels beneficis de les
empreses  i  assenyala  que  Benetússer  té  un  comerç  bo  que  no  necessita  ampliar  el  seu  horari  comercial
independentment de les obertures d'empreses com Carrefour o centres comercials en zones límitrofes ja que
això no té per què afectar el comerç de Benetússer. Explica que un alliberament d'horaris en la nostra localitat
generaria  un  malestar  innecessari  entre  empresaris  i  treballadors  i  que  molts  dels  comerços  no  serien
sostenibles. Aprovar esta mesura seria donar suport a la precarietat de sous de treballs i s'afavoriria el joc amb
molts  dels ciutadans que estarien disposats  a treballar  en pèssimes condicions i  que ja  estan patint  per les
retallades de la reforma laboral imposada des del Govern de la nació.

El Señor José  Enrique Aguar Vila (CDL)  manifesta el seu suport a la moció per entendre que Benetússer és
un poble on els petits comerços i  les PYMES generalment són dirigits per famílies i  l'obligació d'obrir els
diumenges  quedant  en  cas  contrari  fora  del  que  és  el  mercat  laboral  els  afectaria  de  manera  negativa  a
Benetússer. Entén que la moció, l'exposició i els acords estan ben redactats i que esta moció és bona per al
comerç i per a les PYMES de Benetússer pel que votarà a favor.

El Senyor Josep Manuel Albiol i Roso  (EU)  afirma que ells també votaran a favor de la moció per estar
d'acord  amb algunes  de  les  raons  assenyalades  per  José  Enrique.  Una  altra  raó  és  el  model  de societat  o
comunitat que desitgen que siga diferent al que actualment existeix en el qual s'ajuda i faciliten les coses a les
grans empreses perjudicant als xicotets comerços. Entenen que la llibertat d'horaris perjudica al xicotet comerç
i imposa unes condicions draconianes als treballadors d'estes grans superfícies impossibilitant la conciliació de
la seva vida laboral i social.

La Senyora Laura Chulià Serra (PP) indica que el partit popular també va a votar a favor  de la moció, i
afirma que el foment i la dinamització del comerç local és una qüestió que preocupa a tots. Assenyala que
encara  no hi ha zones comercials pròpies dins de la zona geogràfica del poble de Benetússer, i que sí que hi ha
en altres pobles, com per exemple a Alfafar, a Aldaia ...etc., afectant això al comerç local del poble.

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions:

Juan  Alarcón  Giner,  concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Benetússer  en  uso  de  las
facultades conferidas por la legislación vigente, propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente: 
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MOCIÓN

El ayuntamiento de Valencia solicito a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Ocupación de la declaración
de "gran zona turística a efectos comerciales" de cuatro zonas de la ciudad de valencia: La zona del entorno al
Estadio Ciudad de Valencia, el Jardín del Turia, La Marina real y la Ciutat Vella i Eixemple, lo que ha supuesto el
hecho de que tenga libertad de horario comercial la totalidad de establecimientos comerciales situados en ellas. 

El Real Decreto de ley 20/2012, de 13 de julio, en su artículo 27.3 en el punto cinco establece que en los municipios
con más de 200.000 habitante que hayan registrado más de 1 millón de pernoctaciones en el año anterior o que
cuenten con un puerto en el cual operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año anterior más de 400.000
pasajeros, se declarara zona de gran afluencia turística, entre las que se encuentra Valencia. 

La ciudad de Valencia cuenta con una gran cantidad de comercios urbanos de gran calidad con menos de 300 m 2 que
ya tenían libertad de horarios, por lo que no creemos que fuera necesario para poder satisfacer las necesidades de los
turistas de la ciudad de Valencia declarar estas cuatro zonas como de "gran afluencia turística a efectos comerciales",
zonas en las cuales casualmente se encuentran ubicados centros comerciales y grandes superficies, por lo cual van a
poder  abrir  todos  los  domingos  y  festivos  en  perjuicio  de  los  comercios  locales  de  la  capital,  toda  el  área
metropolitana de Valencia y comarcas limítrofes. 

El comercio local de Benetússer supone un sector muy importante para el tejido económico municipal y generador de
empleo, que se ve amenazado por la libertad de horarios de los grandes centros comerciales de Valencia situados en
las cuatro zonas turísticas que sumándose a la crisis económica de los últimos años supondrá un mayor descenso en
las ventas y un traslado del gasto de los consumidores potenciales de Benetússer hacia Valencia o Alfafar (si se
autorizara) los domingos y festivos. 

Para la venta en fechas señaladas ya existían festivos y domingos habilitados que habían aumentado hasta alcanzar
los 10 autorizados. 

La reacción en cadena no se ha hecho esperar y ya se han empezado a oír las primeras voces de los representantes de
los centros comercials y de alcaldes como Enrique Ortí en Xirivella, reclamando también esa libertad de horarios en
comarcas limítrofes al área metropolitana, con el consiguiente daño que ocasionaría al comercio local agravando
tadavía más su maltrecha situación. 

Entendemos que  la  liberalización de los horarios  comerciales  no  incide  en  la  creación  de  empleo como vienen
argumetnando  desde  el  Partido  popular,  al  contrario,  la  liberalización  de  los  horarios  acaba  transformando  los
empleos de calidad, en empleos en condiciones precarias, reduciendo jornadas entre semana para trabajar los fines de
semana y festivos, lo que hace más difícil la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, per unanimitat, ACORDA: 

Reafirmar el compromiso del ayuntamiento de Benetússer de velar por la supervivencia, promoción y puesta en valor
del  comercio  local,  valorando,  reforzando  y promocionando  a  este  como  motor  que  propicia  la  rehabilitación,
recuperación y renovación de nuestros barrios y áreas urbanas, en el contexto del nuevo paradigma de la búsqueda de
la sostenibilidad urbano-territorial reconociendo la importancia vital de este sector en la vida de neustras calles, el
tejido económico del municipio y como fuente de riqueza y generación de empleo. 

Ante la posibilidad de la liberalización de horarios en pueblos como Alfafar, Sedaví, Massanassa, Xirivella o Aldaia,
solicitamos al Ayuntamiento de Benetússer, una postura firme en contra de eestas medidas que afectan directamente a
nuestro comercio local. 
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Solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Ocupación y a la Secretaria Autonómica de Turismo y
Comercio, dejar sin efecto la decisión adoptada y hecha efectiva de crear las cuatro zonas de gran afluencia a efectos
comerciales,  ya que la liberalización de los horarios comerciales afectan principalmente a centros comerciales  y
grandes superficies de la ciudad de Valencia, produciendo un impacto en el comercio y en la economía local de las
comarcas limítrofes entre los cuales se encuentra nuestro municipio, favoreciendo un tipo de comercio sobre otro,
afectando sobre todo a la oferta de los pequeñas y medianos establecimientos de un área urbana puedan ofrecer por
los escasos medios de que disponen para poder abrir todos los días de la semana.

1.15.6. MOCIÓ DE PSPV-PSOE I D'EU AMB RE 1525/2013, DE DATA 14 DE MARÇ DE 2013.

La  senyora Ana  Mª  Martín  Valero (PSPV-PSOE)  llig  la  moció.  Assenyala  que  no  cal  oblidar  que
històricament i socialment està demostrat que en èpoques de crisi els sectors més perjudicats sempre han estat
la infància i les dones i que actualmente succeïx el mateix a Espanya i que no hem de incórrer en les mateixes
errades que anys enrere,  sinó al contrari  hem d'intentar  que les generacions futures estiguen concienciades
sobre en polítiques d'igualtat,  i ser el mirall d'Europa a l'hora de reconéixer els drets dels ciutadans en matèria
d'igualtat.

La Senyora Montse Payà i  Esteve  (EU) justifica  la moció  referint-se a l'acord del  Consell  de la Dona.
Explica que esta moció l'han presentada EU i PSPV-PSOE de forma conjunta i que la resta de partits polítics no
van mostrar cap voluntat de col·laborar ni de pactar en la preparació d'esta moció. Indica que el que demanen és
formació en assumptes relacionades amb les dones i  que l'Ajuntament dispose d'un pressupost  per assumir
programes  referits  a  aquest  tema  i  donar  suport  a  les  entitats  de  Benetússer  a  través  d'infraestructures,
publicitat, programes de formació per aconseguir la igualtat de la dona i la defensa dels seus drets. I finalment
assenyala la intenció de presentar el pròxim any de nou una moció referida en este sentit  i en la data adequada,
abans del 8 de març, que és el dia de la dona i demana a les companyes la seva participació amb la finalitat
d'aconseguir la presència de la dona a l'Ajuntament i que hi haja realment una política per a la dona.

El Senyor José Enrique Aguar Vila (CDL) manifesta la voluntat del seu grup polític d'abstindre's perquè
entenen que no cal subvencionar a la gent per a què faça algunes coses, fa referència a l'organització pel seu
grup polític  de “la  setmana de la dona” costejant  ells  l'acte sense la necessitat  de la creació d'una partida
pressupostària per l'Ajuntament per a finançar activitas per a la dona. Insistix que no és necessari crear partides
pressupostàries  per  a  subvencionar-les  i  que  especialment  els  grups  polítics  disposen  d'altres  canals
subvencionats per l'Ajuntament per a poder realitzar-les. Explica que, en la mateixa línea, altres associacions,
tant de jubilats com de la infantesa podrien demanar subvencions. Finalitza afirmant que ha de ser la regidora
de la dona la que ha d'indicar si cal o no la creació d'esta partida.

La Señora Ana Mª Martín Valero ( PSPV-PSOE)  esclarix que la idea no és pagar a les associacions perquè
facen xerrades  sinó per fer programes que aborden assumptes  referits a la dona. Explica que estan sol·licitant
xicotetes  ajudes  com poden ser sol·licitades  per altres associacions i  insistix  en la importància  en este cas
concret, en el tema de les dones, ja que actualment fins i tot en els menors de divuit anys és cada vegada major
la violència de gènere i  és necessari  la cooperació de les associacions i  de les entitats  en la realització de
programes que ajuden a  prendre consciència de la societat de tot açò.

La Senyora Montserrat Payà i Esteve (EU) diu que el que es pretén és que hi haja més sensibilitat en estes
coses a l'Administració,  i  que no es facen retalls  en els sector més necessitats,  com el  de la dona o de la
infància.

La Senyora Laura Chulià  Serra (PP)  comenta   que atenent  a  les  explicacions  donades  per  la  senyores
Montserrat Payà i Esteve i  Ana Mª Martín Valero la moció no està ben plantejada perquè es centra més en el
tema de la violència de gènere que en les retallades polítiques en matèria d'igualtat. Explica que tot el que es
demana a l'Ajuntament de Benetússer referit al suport en infraestructures, a la publicitat, al suport institucional
de les associacions de Benetússer i al suport pressupostari, que actualment ascendix a 15.000 € dedicats a la
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regidoria de la dona i que malgrat les retallades s'han mantingut sense cap alteració durant els dos últims anys,
ja s'esta duent a terme pel nostre Ajuntament. Manifesta  que entén que els 15.000 € dedicats a la Regidoria de
la dona són pocs perquè ens trobem davant d'un problema molt  greu de la societat  no només del poble de
Benetússer però reitera que la partida de la dona en el cas del nostre Ajuntament no ha patit cap retallada durant
els dos últims anys. A més assenyala que en l'Ajuntament de Benetússer hi ha un Consell de Dones (que en
altres ajuntaments no existix) i que participa molt activament en tot el referent al tema de la dona. I finalment
destaca el treball de la Regidoria d'Igualtat i el paper de les dones en les associacions que en el nostre cas és el
poble que més associacions té de la comarca i amb la seua presència dins de les esmentades associacions. Entén
que la moció no està ben plantejada i que per l'Ajuntament de Benetússer ja s'està realitzant el que en la moció
es demana. 
I, per tot açò  indica que el Partit Popular votarà en contra de la moció.

La senyora Montserrat Payà i Esteve (EU)  indica la necessitat de  prestar atenció a les formes en què s'està
invertint en les dones no només en matèria de  violència de gènere, sinó també en altres àrees, assenyalant que
s'hauria de valorar específicament quants diners han anat a cada partida. Explica que el que pretenen no és
donar a entendre que les coses s'estiguen fent malament per l'Ajuntament de Benetússer sinó que l'Ajuntament
mostre sensibilitat pel que fa al tema de la dona i la presentació tots els anys d'una moció des del Consell de la
Dona reivindicant este tema.

La senyora Laura Chulià Serra (PP) reitera que les explicacions no coindixen amb el que està plasmat en
l'escrit i que com el que es va a votar és l'escrit el Partit Popular votarà en contra.

Seguidament, es transcriu tot seguit el contingut de la moció:

MOCIÓ "CONTRA ELS RETALLS EN POLÍTIQUES MUNICIPALS D'IGUALTAT"

Na. Eva A. Sanz Portero i En. Josep Manuel Albiol Roso, portaveus dels Grups municipals del Partit Socialista País
Valencià i d'Esquerra Unida del País Valencià, davant el Ple de Benetússer

EXPOSEN

L'Avantprojecte  de  reforma  de  la  Llei  7/1985  de  Bases  de  Règim  Local,  pretén  la  reducció  general  de  las
competències municipals, centralitzar en les diputacions provincials o a les 7 Comunitats Autònomes uniprovincials
les competències dels ajuntaments xicotets, i, en un pas posterior, reduir el número de regidors i regidores, perquè
supose: 

1.- La reducció d'allò públic, ja vegem el que suposa el lema "més mercat, menys Estat": privatitzar els guanys,
socialitzar les pèrdues.

2.- La  centralització  territorial,  malgrat  que  els  ajuntaments  gestionen  sols  el  13%  la  despesa  pública  en
Espanya, molt inferior a la mitja europea, i a que l'Assemblea de municipis i regions d'Europa celebrada en
Cádiz, en setembre de 2012 acordà que la Descentralització, Desenvolupament i Democràcia han de ser les
línies de treball. 

3.- La  pèrdua  de  democràcia,  que  la  Carta  Europea  d'Autonomia  Local  defineix  com  apropament  de  les
decisions a la ciutadania i "el dret i la capacitat efectiva de les Entitats local integrades per membres elegits
per sufragi lliure, secret, igual, directe i universal -sense prejudici de les vies locals de participació directa
dels ciutadans- d'ordenar i gestionar una part important dels afers públics, en el marc de la Llei, baix la seua
pròpia responsabilitat i en benefici dels seus habitants". 

4.- Discriminació del medi rural, ja que perd pràcticament la institució municipal. 

Però, a més a més, la reforma té una incidència negativa en la igualtat entre dones i homes, perquè: 
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a) Suprimeix l'article 28, que ha permès des de fa tres dècades a la majoria dels ajuntaments tindre Regidories,
activitats  i  plans  de  promoció  de  la  igualtat,  en  consonància  amb  el  manament  de  l'article  9.2  de  la
Constitució de promoure activament la igualtat (sobre la seua aplicació als ajuntaments, veure les sentències
del Tribunal Constitucional STC 12/2008 FFJJ 5º i 2º).

b) Limita als ajuntaments de més de 20.000 habitants (art. Siete.2.5 del esborrany de 22.12.12) la possibilitat
d'exercir  "per  delegació  del  País  Valencià"  la  promoció  de  la  igualtat  de  la  dona,  el  que  supose  una
discriminació de les dones de medi rural, una reducció d'esforços igualitaris i un allunyament de les decisions
polítiques respecte a la ciudadania.

c) A més a més de restringir l'autonomia local per respondre a les demandes ciutadanes i d'ignorar el manament
constitucional a tots els poders públics de promoure la igualtat en l'àmbit de les seues competències, aquesta
reforma contravé la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local (Consell de Municipis
i  Regions  d'Europa,  2006),  que  promou  les  polítiques  municipals  d'igualtat,  amb  objetius  rellevants  i
avaluables, i recursos humans, i recursos humans i materials propis i adequades. 

d) Dificulta el compliment de la Llei integral contra la violència de gènere de 2004, article 19, per a l'assistència
social integral, exigeix la concurrència dels ajuntaments. 

e) Atempta contra la Democràcia paritària, ja que l'ecció de 68.462 regidories constotueix l'àmbit més extens de
participació de dones directament elegides, la immensa mahoria no retribuïdes, en la presa de decisions. 

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és la data propicia, per a què aquest Ajuntament mostre veritablement
la seua voluntat d'enfrontar-se i posar fre als retalls en polítiques d'igualtat i mostrar així la seua voluntat decidida i
compromesa, per a què la igualtat de les dones no siga la cap de turc de totes les polítiques d'austeritat" de les
Administracions.

Per això, els Grups municipals del Partit Socialista País Valencià i d'Esquerra Unida del País Valencià, proposen al
Ple

ACORD

1.- Que l'Ajuntament de Benetússer intervinga entre Consell i Instituts i Centres de Formació les actuacions del
qual vagen dirigides a propiciar la participació activa en la societat de les dones com a ciutadanes de ple dret,
tipos Escola Maria Moliner. I facilitar el contacte entre les directores o directors dels dits centres per a
treballar conjuntament dos linies de treball: la formació ciutadana i la perspectiva de gènere. 

2.- Que l'Ajuntament de Benetússer es comprometa a recolzar incondicionalment en infraestructures, publicitat i
suport institucional a totes les associacions de Benetusser, que a través de programes de formació de gènere
(Teatre, música, cultura...) actuen en pro de la defensa dels drets i la igualtat de la dona. 

3.- Que l'Ajuntament de Benetússer es comprometa a incloure en el pressupost del any 2014, una partida a
través de la Regidoria corresponent, per a reforçar a totes aquelles entitats o associacions de Benetusser que
presenten programes d'actuació en el camp de la dona. 

      Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 8 vots en contra dels regidors integrants del
grup PP (8),  8 vots a favor  dels regidors del grups [PSPV-PSOE (6) i  EU (2)]  i 1 abstenció del regidor
(CDL).

  Sotmés l'assumpte a una segona votació, de conformitat amb l'art. 100.2 del R.O.F. I RJEL, i amb el vot de
qualitat de l'Alcaldessa, el Ple de l'Ajuntament ACORDA: 

   
  Primer:  DESESTIMAR  la  aprovació  de  la  moció:  «CONTRA  ELS  RETALLS  EN  POLÍTIQUES

MUNICIPALS D'IGUALTAT ».
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1.15.7.  MOCIÓ D'EU AMB RE 1944/2013, DE DATA 10 D'ABRIL DE 2013. 

La Senyora Montserrat Payà i Esteve  (EU)   llig la moció. Indica que la consellera el que fa és aplicar
directament les retallades que el ministre vol. Explica que les retallades afectaran al poble de Benetússer que
comptarà amb cinc professors menys. Fa referència a les manifestacions que s'estan duent a terme en els centres
d'educació per reivindicar que no es produïsquen les retallades que afectaran no només als professionals sinó
també a determinats alumnes com els d'educació especial o els que tenen problemes de logopedia que tenen una
sèrie de necessitats que no són cobertes per les escoles concertades per no comptar amb la diversitat de recursos
disponibles en les escoles públiques. Insistix en la defensa de l'escola pública perquè considera que és la de
totes les persones que pensen que l'educació és un dret de  tots els ciutadans necessari de garantir per poder
formar ciutadans crítics capaços d'analitzar la realitat i de poder transformar-la.

El Senyor José Enrique Aguar Vila (CDL) agraïx a la regidora l'explicació de la moció i manifesta la seva
intenció de votar a favor d'aquesta moció. Indica que li agradaria que per part de l'Alcadia, de la qual afirma
manté  unes  relacions  especialment  bones  tant  políticament  com personalment,  es  realitzaren  les  gestions
necessàries  per  aconseguir  que  els  cinc  professors  siguen contractats  de  nou el  pròxim any cobrint  d'esta
manera les necessitats dels alumnes.

El Senyor Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE) després de fer referència a  les comptències de l'Ajuntament
a nivell de les seues 'infraestructures, assenyala la necessitat d'assistir als Consells Escolars. Fa referència als
tancaments produïts en els Col.legis CP Blasco Ibáñez i  CP Colón, i assenyala que la sensació transmesa pels
alumnes és la de la necessitat d'una contestació des de l'equip de govern i si és possible per part de l'Alcaldessa.
Es referix a la importància  de l'assistència  dels membres  de govern als  Consells  Escolars,  remarcant  la no
assistència durant un llarg període de temps, per conèixer no sols el que fa referència  les infraestructures sinó
també  a les matrícules, les ràtios, recursos del professorat.....etc.,  i així poder adoptar certes mesures encara
que no siga una  competència pròpia municipal.

La Senyora Laura Chulià Serr (PP) indica que el Partit Popular s'abstindrà en aquesta moció perquè puga
prosperar. Explica que a ells també els preocupa el tema dels professors i dels tancaments i destaca la presència
de la representació de l'equip de govern en el Consell  Escolar celebrat  eixa setmana,  i assenyala  que la no
assistència en determinats casos puntuals no és una cosa nova d'aquesta candidatura.

El Senyor Óscar Labiós Vendrell remarca de nou la importància de la presència de la representació de l'equip
de govern en el  Consell  Escolar.  Fa referència  al  període  de vuit  anys  durant  els  quals  ell  era  el  regidor
d'educació i la seua assistència als Consells Escolars durant els períodes de matriculació, així com també en
assumptes referits als recursos del professorat. Indica que l'equip de govern d'aquell moment sí que realitzava
les gestions oportunes amb les “AMPAS” i els centres educatius. 

El senyor Josep Manuel Albiol i Roso (EU) explica les repercussions que tenen les polítiques que es fan al
Parlament valencià o espanyol de forma concreta en pobles com el nostre que el proper any disposarà de cinc
professors  menys  en els  col.legis públics.  Posa també exemples  de pobles com Catarroja,  Albal  o Alfafar.
Explica que este Decret de la Conselleria d'Educació que reduïx el personal dels centres públics donarà lloc al
fet que els alumnes amb problemes o amb neessitats especials no disposen del suport escolar que necessiten i
que  amb estes  polítiques  de  retallades  sempre  es  perjudica  els  més  desfavorits.  Finalitza  referint-se  a  les
repercussions que en el nostre cas veurem quan comence el curs escolar.

La senyora Montserrat Payà i Esteve (EU) explica que ens trobem davant d'un problema molt greu i que,
independentment dels amiguismes assenyalats amb la consellera d'educació, el problema és la retallada dels
cinc professors per al pròxim any  suprimint-se dos places de pedagogia terapèutica i una de logopeda afectant
als sectors d'alumnes amb necessitats educatives especials i als quals més recursos necessiten. Indica que per
esta raó creu necessaria la mobilització i sensibilització de la població.
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Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions:

MOCIÓ PER L'ESCOLA PÚBLICA I EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓ DE PLANTILLES. 

D. Josep Manuel Albiol i Roso, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida en l'Ajuntament de Benetússer,
en nom i representació dels mateix, i  a l'empar d'allò establert  en la normativa aplicable eleve al Ple de la
Corporació per al seu debat la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant de la "RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual
s'actualitzara el catàleg d'unitats, es modifiquen els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de
determinats  centres  docents  públics  d'Educació  Infantil,  Educació  Primària,  Educació  Infantil  i  Primària  i
Educació Especial, de titularitat de la Generalitat".
Manifestem que Les retallades són l'unica raó per la qual la Conselleria ha hagut de publicar aquesta resolució.
Aquestes retallades tenen dos formes molt concretes: 
1) L'augment de ràtio de 25 a 30 alumnes per aula, que fa que el número d'unitats siga menor que en cursos
anteriors (cosa que comprovem amb l'arranjament escolar per al curs 2013-14). 
2) La reducció de les plantilles de mestres, amb la qual desapareixen al voltant de 400 llocs de treball  i es
transformen més de 800, que canvien d'especialitat. 

Com podem veure, l'escola pública no és una prioritat per a l'administració valenciana. 
Mesures com l'augment de ràtio i la retallada de plantilles són un greu atac a la qualitat de l'ensenyament i a les
condicions laborals del professorat. 

Aquesta resolució (retallades) afecta a l'escola pública del nostre poble de la següent manera: 

• CP Colón: retallen una mestra de Pedagogia Terapèutica i una altra de Primària. 
• CP Blasco Ibàñez: retallen una mestra de Pedagogia Terapèutica i una altra de Primària. 
• CP Vicente Ricard i Bonillo: retallen una mestra d'Audició i Llenguatge. 

Cinc mestres menys al nostre poble, tres de les quals són especialistes que atenen a xiquets i xiquetes amb
dificultats  d'aprenentatge. Una vegada més des de l'Administració es retallen els drets dels més dèbils. Des
d'Esquerra  Unida  estem en  desacord  amb  aquests  retalls  que  vulneren  els  drets  dels  xiquets  a  rebre  una
educació  individual  que  tinga  cura  de  les  seues  necessitats.  Necessitats  que  venen  recollides  en  la  carta
internacional dels drets dels xiquets. L'educació és un dret i no un servei que s'oferta segons les necessitats del
mercat. Cal treballar per una escola pública inclusiva perquè els recursos destinats a l'alumnat amb necessitats
educatives especials beneficien també a la resta d'alumnat. 
Per altra part, també es vulneren els drets dels professionals que van obtindre la plaça en un concrus de trasllat.
Trencant per par de la Conselleria un acord de l'anterior Ordre de Plantilles signat en 1996 per tots els sindicats,
un document que habia estat consensuat i que ha donat estabilitat a les plantilles i als equips de treball durant
14 anys en l'escola pública. 

Ara la Conselleria imposa una normativa que amb els seus retalls ha provocat el rebuig de les famílies, mestres
i sindicats. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor [6 dels regidors integrants del grup  PSPV-PSOE
( 6), 2 vots dels regidors del grup EU (2), i 1 vot del CDL (1)] , 8 abstencions dels regidors del grup PP (8) ,
ACORDA: 
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1. Mostrar el nostre desacord amb la RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2013, de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, per la qual s'actualitza el catàleg d'unitats.

2. Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a que deroque aquesta resolució i continue fent
l'arranjament basant-se en l'anterior ordre de plantilles. 

3. Que es mantinguen les actuals plantilles als Centres: CP Blasco Ibáñez, CP Cristóbal Colón i CP Vicent
Ricart i Bonillo. 

4. Donar trasllat d'aquestes acords a : 
– A la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. 
– Als Serveis Territorials d'Educació.
– A la Inspecció Educativa. 
– Als Claustres i direcció del Col·legis Públics Blasco Ibáñez, Cristóbal Colón i Vicent Ricart i

Bonillo. 
– A les AMPES del Col·legis Públics Blasco Ibàñez, Cristóbal Colón i Vicent Ricart i Bonillo. 

2. DESPATX EXTRAORDINARI. 
Es dóna compte de la motivació, tot aprovant-se, per unanimitat, la declaració d’urgència i el tractament del

següent punt no inclós en l’ordre del dia de la convocatòria:

2.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT- TRANSFERÈNCIA  DE CRÈDIT 31-015/2013.

La  Senyora  Esther  Navarro  Gamón  (interventora) explica  que  la  urgència  d'este  punt  radica  en  la
comunicació rebuda el dia 22 d'abril del Ministeri sol·licitant la devolució de la subvenció concedida per al
projecte de modernització CATERIP EVENT_2009 per no estar adientment justificada. La quantitat que cal
tornar són 52.000 € més els interessos de demora sent necessària la modificació del pressupost. La modificació
consistirà  en  l'increment  de  l'aplicació  pressupostària  relativa  a  les  despeses  financeres  on  es  troben  els
interessos  de  demora  en  detriment   de  l'aplicació  334.633 relativa  a  la  reposició  d'instal·lacions  al  centre
cultural. L'import pel qual es fa la modificació és de 9.000 €.

La senyora Laura Chulià Serra (PP) aclarix que la devolució de la subvenció ve determinada per la rescissió
dels dos contractes  pel  tancament  de les empreses  amb les quals s'havien dut  a terme aquestos  contractes.
Explica que els diners de la subvenció estan consignats i només cal tornar-los.

El Senyor Josep Manuel Albiol i Roso (EU) després de recordar la seua postura contrària a les modificacions
de crèdit  manifesta  el  seu acord  referint-se  a  d'aquest  cas  a  l'entendre  la  necessitat  d'aquesta  modificació.
Finalitza demanant la celebració d'una Comissió Informativa en la qual s'explique de manera exhaustiva tot el
relatiu a aquest capítol d'inversió referit a la modernització.

La señora Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) manifesta que des del seu partit van a votar a favor de la
devolució de la part de la subvenció i mostra el seu acord amb la sol·licitud de la celebració d'una Comissió
Informativa per tal d'esclarir tot el referit a  la modernització. També fa referència als interessos que s'hauran de
retornar per la concessió d'esta subvenció que finalment no s'ha pogut justificar a causa del tancament de les
empreses amb les quals s'havien realitzat els contractes.

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions:

MODIFICACIÓN DE CREDITO- TRANSFERENCIA  DE CREDITO 31-015/2013.

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Visto el informe de intervención cuyo texto se reproduce:
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“INFORME DE INTERVENCIÓN

Vista la providencia  de Alcaldía, de fecha 25 de Abril de 2013, sobre modificación de créditos en el estado de
gastos mediante la autorización de una transferencia de  créditos, en los siguientes términos:

A) Aumento en gastos: 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
011.359.00 Otros gastos financieros.    9.000,00 €

TOTAL    9.000,00 €

B) Disminución en gastos:

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
334.633.00 Reposición  instalaciones  Centro

Cultural.
   9.000,00 €

TOTAL    9.000.00 €

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, en adelante),
y la Base 9ª de Ejecución del Presupuesto municipal para el ejercicio 2013, esta Intervención INFORMA:

Primero. A las transferencias de crédito se refieren los artículos 179 y 180 del TRLRHL. Este último estable -
ce:
“1. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo
cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minora-
ción, salvo cuando afecten a créditos de personal.

2. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de
imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como
consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.”

En el mismo sentido se expresan los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo. Que el expediente de transferencia de crédito aparece nivelado en su estado de gastos por importe de
9.000,00 €.

Tercero.  Que  la  transferencia  propuesta  se  ajusta  a  las  limitaciones  previstas  en  los  artículos  180.1  del
TRLRHL y 41.1 del RD 500/1990.

Cuarto. Que la BASE 9ª de Ejecución del Presupuesto establece que las transferencias de crédito se aprobarán
por Resolución de Alcaldía, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias dentro de la
misma  área  de  gasto  o  cuando  las  disminuciones  y  los  aumentos  afecten  a  créditos  de  personal.  Los
expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.
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Quinto. La modificación presupuestaria propuesta no tiene incidencia en la evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria.

En consecuencia,  se  fiscaliza  de conformidad  la  modificación  de créditos  propuesta  bajo  la  modalidad  de
transferencia de crédito, por importe total de 9.000,00 €.

Es cuanto en función de mi cometido he de informar a los efectos oportunos.”

SEGUNDO:  Con el fin de atender gastos para los que no existe suficiente consignación en el Presupuesto
Municipal del Ayuntamiento de Benetússer de 2013 esta Alcaldía conforme con lo previsto en la Base 10 de
Ejecución  del  Presupuesto  Municipal  de  2013,  y  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  179  y  180  del  Texto
Refundido de las Haciendas Locales  y,  en los artículos  40,41 y 42 del  RD 500/90,  de 20 de abril,  estima
oportuna tramitar el expediente de modificación de gastos que se cita:  

TRANSFERENCIA DE CREDITO 31-015/2013
A) Aumento en gastos: 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
011.359.00 Otros gastos finacieros.    9.000,00 €

TOTAL    9.000,00 €

B) Disminución en gastos:

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
334.633.00 Reposición  instalaciones  Centro

Cultural.
   9.000,00 €

TOTAL    9.000.00 €

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

1-  : Aprobar,  inicialmente  la  modificación  31-015/2013  del  Presupuesto,  en  los  terminos  indicados  en  el
antecedente  segundo.  Si   no  se  presentan  reclamaciones  durante  el  período  de  exposición  pública.  Esta
aprobación  pasara a ser definitva.

2- Publicar,  una vez aprobado este expediente  un resumen de la modificación  presupuestaría  a nivel  de
capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.    De este expediente se
remitira copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se
realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que nos hemos referido.

3- Comunicar el presente acuerdo al departamento de Intervención.

4- Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  cuantos  documentos  y  trámites  sean  necesarios  para  la  plena
efectividad del presente acuerdo.
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3. CONTROL DELS ALTRES ÓRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
A). DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets:
- Del 21 al 321. 

B). DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dóna compte dels acords de les sessions de:
- 17/01/2013.
- 31/01/2013.
- 14/02/2013.
- 28/02/2013. 

C). PRECS I PREGUNTES. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) demana informació sobre el centre social de majors per a saber si s'estan
realitzant bases noves, si es mantenen els plantejaments anteriors i el temps aproximat que creuen que es tardarà en
resoldre este projecte.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) explica que posteriorment a la rescissió de l'anterior concessió es va realitzar un nou
plec de condicions per a l'atorgament d'una nova concessió i que després de la selecció d'un dels contractistes, d'entre
els catorze que es van presentar, que complia amb tots els requisits exigits i que havia presentat tota la documentació,
va ser ell el que va decidir resoldre el contracte pel que de nou es va haver de tornar a estudiar el tema del plec de
condicions. Indica que en aquest moment s'estan realitzant les notificacions als interessats amb les modificacions que
s'han realitzat per tal de pal·liar la falta de mobiliari de la cuina amb altres condicions de la contractació.

La Sra.  Montserrat  Payà  i  Esteve (EU) agraïx  l'informe que  se'ls va facilitar  sobre l'obertura  per  les  nits  de la
biblioteca però assenyala que també s'han sol·licitat altres informes com el referit a la matriculació de l'any passat i
que no han rebut. Assenyala la  necessitat de la realització d'una Comissió Informativa per a tractar els temes de la
matriculació per al pròxim any, les ràtios, com afectaran les retallades i si s'ha canviat algun programa d'educació
bilingüe. 

D'altra banda també explica que els han arribat queixes dels veïns per la falta de llum al carrer Maestra Juana Sena i
els “botellons” que allí fa la gent jove.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP) contesta que el tècnic va tindre constància d'este tema el divendres, dia 19 d'abril, i
que li consta que el dia 22 d'abril (dilluns), ja havia passat l'avís d'urgència a l'empresa adjudicatària del servei de la
il·luminació,  i a més ja s'estan realitzant proves.

Per últim la Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU) indica que també han rebut queixes perquè al carrer València hi ha
un arbre on van a defecar els gossos i els veïns demanen que es pose un cartell prohibint-ho. Laura Chulià Serra li
contesta que en eixa zona hi ha ja diversos cartells però que es comprovarà.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso pregunta sobre el tancament d'una part de l'estació de Renfe i si este tancament
s'ha dut a terme per gestions realitzades per l'Ajuntament.  Laura Chulià li contesta que creu que s'ha realitzat d'ofici
per Renfe però que de totes maneres es realitzaran les gestions oportunes per comprovar-ho i perquè es procedisca al
tancament de la part que queda.

-----------------------------\\---------------------------------
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les 24:00 de tot això, com a

secretària, done fe.
          La presidenta.  El secretari.
 

     Laura Chuliá Serra                                                                                                 Ramon López Sales
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