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                                                                   PLE  DEL AJUNTAMENT                                   Sessió:  4 / 2008 
Sessió ordinària  

Data:   29  de  maig de 2008 
 

ASSISTENTS: 
 

President/a:    Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) 
Regidors/es presents: 

 
Grup polític municipal PSOE-PSPV (PSPV-PSOE)

Portaveu:   Oscar Labiós Vendrell 
Mª Dolores Ceacero 
José E. Aguar Vila 
Serafín García Muñoz 
Carme García Martínez 
Encarnación González Cuevas                               
Julio Muñoz Ruz 

Grup polític municipal Partido Popular (PP) 
Portaveu:   Mª Soledad Giner Cercós 

Luis M. Vicent Adell 
José Vicente Vidal Selvi 
Laura Chuliá Serra 
Daniel Bordería Monterde 
Miguel A. Madrero  Tarancón 
Mª José García Pascual   

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu:   Josep Manuel Albiol i Roso 
Teresa Nieto Cobos 

Regidors/es absents:                  No cap Grup 
 
Secretari/a:                J. Lluís Blanco Vega 
Interventor/a:               Mª Dolores Miralles Ricós  

 
Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 29 de maig de dos mil huit, es reuneixen 

les persones que més amunt s’indiquen, en la condició que per a cadascun d’ells s’assenyala, per tal de realitzar 
la sessió ordinària  del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes 
tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent                                

 
Ordre del dia: 

 
1r.    ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: aprovació  
2n.    RESOLUCIONS APROVADES DES DE L’ANTERIOR SESSIO PLENÀRIA: donar compte 
3r.    ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

3.1. Transferencia de crèdits 2/08 
3.2. Plantilla municipal de llocs de treball: modificació de complement específics per tal d’acomplir 

amb els imports minims prevists a l’Acord marc FVMP-Sindicats 
3.3. Recurs C-A ~ Resolució del procediment per incompliment del Contracte de neteja de les vies 

públiques: personació 
3.4. Conveni ~ Signatura digital: aprovació  
3.5. Conveni ~ Control de velocitat de vehicles mitjançant cinemòmetre: aprovació  
3.6. Moció del grup municipal Partit Popular d´adhesió als Plans Provincials de la Diputació  “SONA 

LA DIPU”. 
3.7. Moció del grup municipal Partit Popular → Modificació dels criteris per a la financiació 

autonòmica per tal d’ajustar-los a la població, amb reclamació de 500 milions d’euros 
4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

       5é.  TORN D’INTERVENCIONS 
 

------------------ // ------------------- 
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Oberta la sessió el portaveu del grup EU proposa es mantinguen dos minuts de silenci en senyal de condol 
per la mort de 4 treballadors de les obres de construcció del nou estadi del Valencia C.F. L’alcaldessa i tota la 
resta de la Corporació Local accepten la proposta, tot mantenint-se seguidament, tot el mon en peu, els dos 
minuts de silencit. A continuació es mamprén el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia amb el 
resultat que més endavant s’arreplega. 

 
1r.  ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la session realitzada  amb data 30 d´abril de 2008, la qual s’ha 

fet arribar als regidors amb anterioritat a la celebració de la sessió. El poraveu deñ grup EU manifesta que resta 
afegir la negació “NO”, a la primera fraze de la seua intervenció en el punt 2.10. 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada amb data 30 d´abril de 2008, 

tot afegint la negacio “NO” a la primera de les frase de la part d’intervencions del punt “2.10. Conveni amb 
l’Ajuntament d’Alfafar ~ Urbanització Camí de l’Orba”. 

 
2n. RESOLUCIONS APROVADES DES DE L´ANTERIOR SESSIO PLENÀRIA: donar compte 
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia la relació de les quals han tingut a la seua disposició els 

regidors. La portaveu del grup PP manifesta que la inclussió d’este punt a l’ordrre del dia de la sessió ha estat 
demanada el seu grup, per tal que s’acompleixca el que diu la normativa en eixe sentit. L’alcaldessa manifesta 
que així es, que fins ara no s’incloïa a l’ordre del dia de leas sessions per ser eixe el costum d’este Ajuntament, 
malgrat que tots els regdiors sempre han tingut al seu abast totes les resolucions aprovades a la Corproració, ja 
siga per Decret o per Junta de Govern Local, així com la dacumentació corresponent, sense cap problema. Tots 
els presentes resten assabentats. 

El portaveu del grup EU pregunta pel decret 607/2008, de data 23 de maig de 2008, com és que s’aprova un 
pagament d’una actuació/espectacle que se celebrarà en juny. L’alcaldessa contesta que el que es fa no és el 
pagament, si no la retenció de crèdit per a efectuar el pagament, en el seu moment. El portaveu del grup EU 
pregunta pel decret 643/2008, tot demanat si eixa despesa de 20.500 €, és part de projecte de modernització. 
La’caldessa contesta que sí i seguidament, explica la despesa. 

 
3r.ASSUMPTES  A TRACTAR I DEBATRE: 
3.1. Transferencia de crèdits 2/08 
L’alcaldessa explica que actualement l’Ajuntament està funcionant amb el pressupost del 2007 prorrogat, la 

qual cosa no permet aprovar inversions. Que per eixa situació es proposa esta trasnferència de c`rdit amb la 
qual es pretén habilitar consignació per dus actuacions: el ppos/2008, corresponent a la 2a fase del centre de 
convivència, i el PAU/2008, corresponent a arreglaments de vorerers i clavegueram. Que el finançament s’ha 
aconseguit de la reducció d’altres despeses. El portavceu del grup EU manifesta que el seu està d¡’acord i que 
demanen que futurs palns provincials, es destinen també a la millora de voreresr i del clavegueram. L aportaveu 
del grup PP manifesta que la gestió de l’Ajuntament és pèsima. Que hi ha altres prioritats. Que no s’hauria de 
retallar els diners d’altres necessitats per a finançar açò. Queés le pareix bé la destinació d’inversió a vorers i 
clavegueram, però no com està funcionant l’Ajuntament.. El portaveu del grup PSPV-PSOE manifesta que no li 
pareix lògic que, si estan a favor, voten en contra. 

 
Finalizat el debat i ateses  les següents consideracions: 
1. Vista la Memòria d'Alcaldia de data 15 de maig, justificativa de la necessitat modificar crèdits en el 

Pressupost de gastos en el present exercici, per mitjà de transferències de crèdit d'una a altres partides 
pressupostàries, així com l'informe que sobre les mateixes emet la Intervenció, de conformitat amb la Base 10 
de la d'execució del Pressupost, i amb el que disposen els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei 
d'Hisendes Locals i en els articles 40, 41 i 42 RD 500/90, de 20 d'abril. 

2. Consta en l'expedient informe de la Intervenció municipal, 
3. Compet al Ple de l'Ajuntament resoldre a este respecte. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb due vots a favor, dels integrants dels grups PSPV-PSOE (8) 

i EU (2), i set vots en contra, dels integrants del grup PP, va ACORDAR:  
Primer. Aprovar la següent transferència de crèdit de partides de gastos.  
 
 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 2/2008 
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 A) Augment en despeses 
 
PARTIDA       DENOMINACIÓ                               IMPORT 
313.622.00   Inver.Centre Mpal Convivencia              77.184 € 
511.611.01     PAU                                                         50.000 € 
 
B) Deducció de  despeses  
 
PARTIDA      DENOMINACIÓ                            IMPORT 
 
441.212.00      Mant.fuentes pcas                                               25.000 € 
452.470.00      Subv.Piscina mpal                                          48.603,45 € 
720.226.01      Campaña Mueble                                           16.890,20 € 
720.227.09      Oficina proyect.europeos                                  8.286,24 € 
451.226.10      Centro Cult.Actividades                                         6.200 € 

     111.226.00       Atenciones protocolarias                                       9.000 € 
     121.464.01       Mancomunidad Horta Sud                              13.204,11 € 

 
3.2. Plantilla municipal de llocs de treball: modificació de complement específic per tal d´acomplir 

amb els imports mínims prevists a l´Acord mar FVMP- Sindicats 
L’alcaldessa dóna compte del contingut de l’expedient i de la proposta d’acord. El portaveu del grup EU 

manifesta que troben que caldria esclarir el marc de referència dels empleats i empleades municipals. Que amb eixa 
finalitat han demanat dates per a la RPT , en la línia d’avançar-la i d’intentar que per al mes de juny estiga feta. El 
regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, manifesta que parla ell en nom del seu grup per que és qui asisteix a 
les sessions de la Mesa de Negociació. Que el seu grup s’asombra de la política de personal que fa l’equip de 
govern. Que si l’equip de govern tinguera alguna política de personal, popdrien discutir-la. Que s’han fet 3 
RPTs, que han costat 8, 3 i 5 milions de pesstes i ara està fent-la l’alcaldessa. Que ells recolzaren l’adhesió a 
l’Acord Marc condicionant-ho a a que en jun y estiguera el nou conveni. No s’ha fet res d’això i ara ens 
demanen que augmenten els complements escpecífics per tal dacomplir amb el mínims que preveu l’Acord 
Marc. Si es pretén aplicar l’acord, per que primer es baixen les hores extres a l’1,20 i ara es pujen. Que el 
complement específic (CE) s’ha de concretar en un a RPT, puix sense una avaluació no és correcte fixar el CE. 
Que les pujades són de 1.000 €, 3.000 € i 5.000 € i a els parexien una barabaritat. Que és il·legal i la delegació 
del Govern ho recorrerà. Que, a més, resulta que al secretari, que cobra 58.000 € a l’any, li s’ha aprovat una 
acumulació amb un altre ajuntament, el qual li paga a més un 30 %, i ací està venint a treballar 3 dies a a la 
setmana. ¿És que no cal tindre secretari? Si no fa falta, que es lleve. Que, a més, tenim una vicesecretaria que 
cobra 40.000 € a l’any. És a este Ajuntament que no ens privem de res. Açò és intolerable, és una burla i una 
manca de vergonya. Que el seu vot serà no. L’alcaldessa manifesta que política de Personal sempre ha havut. 
Que la RPT no està fent-la l’alcaldessa. Que está fent-se el que s’entén que cal per a l’Ajuntament. Que estan 
intentant que estiga per a juny i per això es fan reunions setmanals i estan formulant-se propostes per part de 
totos menys pel grup PP, que sempre diu que no. Que l’Acord Marc no és obligatori, però si ens vam adherir 
haviem d’haver-lo llegit, tots, i ara tenim que  complir-lo. Que les hores extres estan pagant-se com diu l’acord, 
mentres no n’hi haja un altre acord. Que el tema dels llocs de treball de Secretaria i Vicesecretaria, no tenen res 
a veure amb l’assumpte objecte d’este punt. Que si es vol es tractarà en una altra ocassió i ho explicaran. El 
regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, manifesta que quasi els va tirar de la Mesa de Negociació. Que van 
proposar juntar-se i elaborar les propostes que estimaren oprtunes de Personal i l’alcadessa va dir que es reunia 
amb qui ella volia. Que l’Acord Marc és una referència i ells te proposen que s’aplique al 100 %. Que es deixen 
les hores extres amb un recàrrec del 20 %. Que després d’aplicar-ho a l’alcaldessa li s’han tirat damunt tots els 
sindicats i s’ha fet enrere. Que l’equip de govern no fa cas de les propostes que els fa el grup PP. La’lcaldessa 
manifesta que el que li seva dri des del grup PP, era que els problemes es platejaven per no negociar 
directamente amb el grup PP, a la qual ella va dir que ja era major i que negociava amb qui ella considerava 
més adient. Que, hores d’ara, el conveni està aplicant-se al 100 % i que hi ha dues propostes per a revisar a 
l’alça l’import hi previst per a les hores extres, però encara no estan aplicant-se. 

 
Finalizat el debat i ateses les següents consideracions: 
Antecedents de fet:  
1. La Federació de Municipis i els sindicats, van firmar «Acord Marc per a la regulació de les relacions 

entre els administracions locals de la CV i els seus empleats, funcionaris i laborals». A eixe acord es preveuen 
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uns imports mínims per al complement de destinació i per al complement específic dels diferents llocs de 
treball de les plantilles municipals, en atenció al grup de titulació exigit per a cada lloc de treball. 

2. Amb acord plenari de data 29 de novembre de 2007, es va aprovar, per unanimitat i previ dictamen 
favorable de la Mesa Paritària de Personal (Mesa de Negociació), l’adhesió d’esta Corporació Local a l’Acord 
Marc firmat per la Federació de Municipis i els sindicats. 

3. L’Alcaldia d’este Ajuntament ha efectuat proposta de modificació de la plantilla de llocs de treball, en 
el sentit de personal de donar compliment als imports mínims prevists a l’Acord Marc firmat per la Federació 
de Municipis i els sindicats, per a les retribucions complementàries dels diferents llocs de treball (complement 
específic i complement de destinació); tot proposant l’increment del complement específic d’aquells llocs de 
treball que tenen exie complement fixat en un import inferior al que resulta de l’Acord Marc. 

4. La present proposta ha sigut objecte de negociació en la Mesa General de Negociació de data 15 de 
maig del 2008. 

Fonaments de dret 
1. L’article 126.3 del TRRL estableix que “la modificació de les plantilles durant la vigència del 

Pressupost requerirá el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell.”  
2. L’article 169.1 del TRLHL disposa que “una vegada aprovat el pressupost general, s’exposará al 

públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província o, en el seu cas, durant 15 dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-los y presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerará 
definitivament aprovat si durant dit plaç no s’hagueren presentant reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposará d’un plaç d’un mes per a resoldre-les.” 

3. Consta a l’expedient informe de la Intervenció Municipal. 
4. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre al respecte, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 

   
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb deu vots a favor, dels integrants dels grups PSPV-PSOE (8) 

i EU (2), i set vots en contra, dels integrants del grup PP, ACORDA: 
PRIMER. Aprovar la modificació de la vigent plantilla municipal de llocs de treball, en els següents 

termes: 
 
“Fixar el complement específic de tots els llocs de treball de la plantilla municipal en l’import mínim que 

per a cadascun d’ells resulta, en funció del grup de titulació exigit, de l’aplicació de «Acord Marc per a la 
regulació de les relacions entre els administracions locals de la CV i els seus empleats, funcionaris i laborals», 
amb els increments resultants d’aplicar-hi les normes corresponents a les actualitzacions de les retribucions dels 
funcionaris públics per als exercicis transcorreguts.” 
 

DENOMINACIÓ DEL 
LLOC 

GRUP 
TITULACIÓ 

Núm. LLOC 
Plantilla 

COMPLEMENT ESPECÍFIC  
    MENSUAL                  ANUAL 

PSICÒLECS/OGUES A1 LLOCS  37-38-39 539,22 7.182,44 
A.D.L. A2 LLOC 53 396,39 5.279,98 

PROFESSORS/ES E.P.A A2 LLOCS 46-47 396,39 5.279,98 
OPERARI/ES E LLOCS 107 A 114 293,11 3.904,25 

 
SEGON. Publicar este acord en el Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al públic per un termini de 

15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. 
 
3.3. Recurs C-A. Resolució del procediment per incompliment del Contracte de neteja de les vies 

públiques: personació 
Se da cuenta del contenido de la propuesta y atendidas las siguientes consideraciones: 
I. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de enero de 2008, se dispuso imponer a la mercantil 

adjudicataria del contrato de la gestión del servicio público de limpieza viaria del municipio, Tetma S.A., la 
sanción de 31.983,69 € por la comisión de incumplimientos contractuales que suponen, según pliego de 
condiciones, infracciones; así como descontar de las facturas mensuales presentadas en el Ayuntamiento el 
importe que se corresponde con la evaluación económica de los servicios no prestados o prestados 
incorrectamente. 

II. En fecha 16 de mayo de 2008, se recibe en el Ayuntamiento oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Valencia,  por el que se emplaza al Ayuntamiento de Benetússer en el Procedimiento 
Abreviado 000236/2008, interpuesto por la mercantil adjudicataria del contrato de la gestión del servicio 
público de limpieza viaria del municipio de Benetússer, “Técnicas y Tratamientos Medioambientales S.A.”, 
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contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de enero de 2008, de resolución del procedimiento por 
incumplimiento del contrato de limpieza de las vías públicas,  y se le ordena  la remisión del expediente 
administrativo. 

Fundamentos de Derecho: 
1. Resultan de aplicación los siguientes preceptos: 
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
- Ley 29/98, de 13 de julio,  Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, corresponde al Pleno 

el ejercicio de las acciones judiciales en materia de su competencia. 
Visto el dictamen de la Comisión de Urbanismo y Servicios de fecha 22 de mayo de 2008. 
 
Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,  ACUERDA: 
PRIMERO. Comparecer en el Procedimiento Ordinario 000236/2008, interpuesto por la mercantil 

contratista de la gestión del servicio público de limpieza viaria del municipio de Benetússer “Técnicas y 
Tratamientos Medioambientales S.A.”contra el acuerdo plenario de fecha 30 de enero de 2008, recaído en 
expediente administrativo C/5/04, en defensa de la legalidad del acto impugnado. 

Segundo. Remitir copia autenticada y simple del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Tercero.  Asignar la defensa signar la defensa en el referido juicio al abogado del Colegio de Valencia, 
José Luis Noguera Calatayud. 

Cuarto.  Notificar la presente resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 
Valencia y al letrado José Luis Noguera Calatayud, a los efectos oportunos.  

 
3.4. Conveni Signatura digital:  aprovació 
La alcaldesa da cuenta del contenido y de la motivación de la propuesta. 
Atendidas las siguientes consideraciones: 
1. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica regla el uso de la firma electrónica, el 

reconocimiento de su eficacia jurídica y la prestación al público de servicios de certificación, extendiendo el 
ámbito subjetivo a todos los prestadores de servicios establecidos en España. 

2. Por su parte, el Decreto 87/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 
utilización de la firma electrónica avanzada en la Generalitat establece en su artículo 3.2.a) que se fomentará el 
acceso de los ciudadanos y el resto de organizaciones, tanto locales como nacionales, a las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones que hagan posible el acceso a la firma electrónica. 

 
Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA: 
Primero. Aprobar el Convenio entre el ente prestador de servicios de certificación electrónica de la 

Comunitat Valenciana y este Ayuntamiento para la prestación de los servicios de certificación, cuyo modelo se 
adjunta como Anexo. 

Segundo. Facultar a la alcaldesa-presidenta para la firma del mismo y cuantos actos de gestión se deriven 
de la misma. 

Tercero. Notificar el presente a la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas, a los efectos oportunos. 

 
3.5. Conveni Control de velocitat de vehicles mitjançant cinemòmetre: aprovació 
La alcaldesa da cuenta del contenido y de la motivación de la propuesta. El portavoz del grupo EU pregunta 

si tiene alguna repercusión económica para el Ayuntamiento y la alcadesa contesta que no. 
Atendidas las siguientes consideraciones: 
1. El artículo 7 a) del Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el Texto Articulado de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, atribuye al Municipio competencias en 
materia de ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por 
medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las 
mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. 

2. El ejercicio de la competencia atribuida al Municipio por el citado artículo requiere que los vehículos 
dispongan de cinemómetros adecuados para la realización de los controles establecidos para la detección de 
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posibles excesos de velocidad en los vehículos cinemómetros que la Dirección General de Tráfico puede ceder 
al Ayuntamiento. 

 
Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA: 
Primero. Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Dirección General de Tráfico del Ministerio del 

Interior y este Ayuntamiento en materia de controles de velocidad mediante cinemómetro instalado en 
vehículo, cuyo modelo se adjunta como Anexo. 

Segundo. Facultar a la alcaldesa-presidenta para la firma del mismo y cuantos actos de gestión se deriven 
de la misma. 

Tercero. Notificar el presente a la Dirección General de Tráfico, a los efectos oportunos. 
 
3.6. Moció del grup municipal Partit Popular d´adhesió als Plans Provincials de la Diputació “SONA 

LA DIPU” 
La portaveu del grup PP dóna lectura a la proposta d’acord presentada pel grup la qual es transcriu 

seguidament: 
 

«Enguany la Diputació de València invertirà 140 milions d’euros en la província dins del nou programa 
“Sona la Dipu”. Un programa que inclou 12 nous plans provincials que faran vibrar els valencians i 
valencianes de totes les comarques i els pobles de la nostra província. 

El nostre municipi no pot perdre esta oportunitat impulsada per l’equip de govern presidit per la Sra. Eva 
A. Sanz Portero i ha d’acollir-se a este nou pla perquè els nostres conciutadans puguen gaudir de la millora de 
les instal·lacions esportives municipals, de la renovació dels parcs infantils, de la difusió de la nostra riquesa 
folklòrica, de la recuperació de les receptes gastronòmiques tradicionals, de la confecció d’un circuit cultural 
pensat per als nostres majors, de l’eliminació dels punts negres de les carreteres provincials, de l’impuls de les 
noves tecnologies i la creació de ciutats Wi-Fi, del nou passaport cultural per a recórrer i conéixer el nostre 
patrimoni històric i artístic. BENETÚSSER ha de facilitar la promoció de les noves promeses musicals entre 
els més jóvens i la creació d’un municipi més dinàmic amb la dotació de vehicles de quatre rodes per a les 
necessitats de cada Ajuntament. 

 
BENETÚSSER, com la resta de la província de València, ha de vibrar amb el “SONA LA DIPU”.» 
 
Tot seguit, la portaveu del grup PP, manifesta que consideren que han de beneficiar-sde d’este subvencions 

i no deixar-les passar. El portaveu del grup EU manifesta que l’Ajuntament ja ha demanat molts del 
porgrames/línies de subvencions que hi es contemplen. Que troben que hi ha iniciatives que estan molt be. El 
portaveu del grup PSPV-PSOE manifesta que en febrer anaren a rebre informació a la Diputació. Que el seu 
grup s’abstindrà en la votació per que ja han estan demanant-se molts del progremes/línies previstes en el 
“Sona la Dipu”. Que, a més, no recolzaran la proposta per trobar-la propagandística. Seguidament analitza els 
12 programes que inclou, tot mencionant l’actuació en relació a cadascun d’ells. La portaveu del grup PP 
manifesta que si s’han demanat ajudes a l’empara del “Sona la Dipu”, serà que es consideren adients i 
interessants. Que no entén l’abstenció. Que si dels 12, n’interessen 10, puix se’n demanen 10. El portaveu del 
grup EU es pregunta, a la vita de la de intervenció del portaveu del grup PSPV-PSOE, si el camí vell de 
Pisassent no és un punt negre. L’alcaldessa contesta que eixa línia de subvencions del “Sona la Dipu” està 
adreçada als guardarrails de les carreteres, pel perill que suposen per als motoristes i que per això no té molt de 
sentit demanar-la per a Benetússer. El portaveu del grup EU demana que es requeirexca a l’Ajuntamenrt de 
Paiporta i a la Diputació Provincial, per tal que arreglen el camí, puix als veïns de Benetússer els és molt 
necessari, encara que entén que per  al’Ajuntament de Paiporta no resulte prioritari. El regidor del grup PP, 
Luis M. Vicent Adell, manifesta que entén el problema del camí, però que eixe problema ja porta 28 anys sense 
arreglar-se i això que s’han aprovat ajudes per a fer-ho en dues ocasions. Que ara el nou alcalde de Paiporta, ha 
dit que s’arreglarà, però hi haura que deixar-li un temps. El portaveu del grup PSPV-PSOE manifesta que hi 
haurà que anar vetgent com va executant-se el “Sona la Dipu”. Que a la proposta d’acord del grup PP, se’ls 
demana que s’adhereixquen, quan resulta que l’Ajuntament, amb el seu funcionament ordinari ja ho ha fet en 
relació als diferents programes que interessaven al municipi, conformement es fa amb totes les subvencions, 
d’esta o d’altres administracions públiques. 

 
 Finalitzat el debat i atés qel que s’ estableix l’art. 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. 
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Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor, dels integrants del grup PP, i deu 
abstencions, dels integrants del grup PSPV-PSOE (8) i EU (2), ACORDA:  
 

Primer. Instar a l’Alcaldia-Presidència d’este Ajuntament que sol·licite l’adhesió als plans provincials de 
la Diputació de València inclosos en el programa “SONA LA DIPU” 

 
3.7. Moció del grup municipal Partit Popular: Modificació dels criteris per a la financiació 

autonòmica per tal d´ajustar-los a la població, amb reclamació de 500 milions d´euros. 
La portaveu del grup PP dóna lectura a la proposta presentada pel grupo PP, el etxt de la qual es transcriu 

seguidament: 
 
“1. Es un hecho contrastado que la población de la provincia de Valencia viene creciendo de forma 

importante y constante a lo largo de los últimos años. Desde 1999 (año base del actual modelo de 
financiación) nuestra población ha crecido en más de 300.000 de personas. 

2. Según las últimas estimaciones de la Población Actual publicadas a finales del pasado mes de enero por 
el INE, la tasa de crecimiento demográfico para la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2008 se calcula en un 
2,80%, cifra que nos sitúa en la tercera tasa de incremento poblacional más alta de toda España.  

3. Este incremento demográfico está provocado principalmente por el fenómeno migratorio, ya que 
muchas personas han venido a nuestra comunidad autónoma a trabajar principalmente procedentes de 
terceros países, y atraídas por las posibilidades de progreso y desarrollo que ofrece el conjunto de la 
Comunidad Valenciana. De hecho, según datos del INE, y para el total de la Comunidad Valenciana, cerca del 
75% de estos nuevos aportes poblacionales proceden de la inmigración.  

4.  Aunque se comprometió a eso, el Estado no revisó durante la pasada Legislatura dicho sistema de 
financiación para incorporar la variable población de forma actualizada.  Con el mantenimiento del vigente 
sistema, el Gobierno central está marginando a un de cada cinco valencianos, ya que deje fuera del modelo de 
financiación el incremento poblacional experimentado por la Comunidad Valenciana, que ha supuesto un 
aumento demográfico de un millón de personas. 

5.  Este aumento experimentado ha comportado una elevación del gasto social, principalmente en las 
áreas de sanidad, educación y bienestar social. Eso, junto a la previsión de que este crecimiento se mantenga 
en el futuro (las propias proyecciones recientemente publicadas por este organismo se manejan previsiones 
que sitúan en 5,4 millones de habitantes la población de la Comunidad Valenciana para el año 2011), obliga a 
la revisión del actual modelo de financiación para incorporar la actualización de una de sus principales 
variables: la población.  

6. Es indudable que el fenómeno de la inmigración produce desequilibrios entre la Administración General 
del Estado y la de las comunidades autónomas respeto de los ingresos y gastos que esta supone, de manera que 
el Estado crece porque tiene más ingresos y menos gastos, y las comunidades autónomas reciben menores 
ingresos por capita aunque soportan la práctica totalidad del gasto.  

7. Los ingresos tributarios que se generan por el aumento de población repercuten mayoritariamente a la 
Administración General del Estado, que tiene menos gasto que atender. En cambio, las autonomías tienen más 
gasto social que atender (ya que la sanidad, la educación y los servicios sociales son competencias 
autonómicas) y el incremento de los ingresos tributarios nada más repercute en las arcas autonómicas.  

8. Al margen que se haya que  cerrar un acuerdo estable de financiación multilateral en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera entre el Estado y todas las comunidades autónomas de régimen común, la 
necesidad de atender una financiación mayor para nuestra Comunidad en función de su población real es 
ineludible. 

9. Entre otros motivos, porque este desequilibrio se está produciendo en paralelo con la incidencia de 
nuevas leyes estatales (LOE, Ley de Dependencia) que, siente legislación básica de cumplimiento obligatorio, 
suponen nuevos costes a las comunidades autónomas y que actualmente no tienen la dotación presupuestaria 
suficiente por parte del Estado, tal como correspondería según el “principio de lealtad constitucional” fijado 
en el sistema de financiación 2001, en virtud de que el Estado no puede legislar creando nuevas cargas a las 
comunidades autónomas sin haberlas dotado previa o simultáneamente de recursos económicos suficientes. 

 
Por todo ello se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
PRIMERO. Solicitar del Gobierno del Estado, el reconocimiento de la población real de la Comunidad 

Valenciana, a efectos de la revisión del modelo de financiación. 
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SEGUNDO. Solicitar del Gobierno del Estado que actualitze y modifique el  vigente modelo de 
financiación territorial reconociendo el incremento demográfico experimentado por nuestra Comunidad, por 
medio de la actualización de la variable poblacional en el nuevo sistema de financiación. 

TERCERO. Solicitar del Gobierno del Estado que, en tanto no se haya producido la modificación del 
modelo de financiación territorial solicitada en el punto anterior, transfiera, de manera inmediata, un mínimo 
de 500 millones de euros adicionales, al año, a la Comunidad Valenciana; destinándose este importe. por 
parte del Consell de la Generalitat Valenciana, al gasto social, en materia de educación, de sanidad y de 
dependencia. 

CUARTO. Respaldar cualquier iniciativa ciudadana, social o política -incluyendo la recogida de firmas-, 
que, se impulsen en el ámbito de la Comunidad Valenciana, tendente a reivindicar mayores transferencias 
económicas estatales a la Comunidad Valenciana, por el aumento de población.” 

 
A continuació el portaveu del grup EU pren la paraula, tot dient que estan d’acord en certs aspectes, sobre 

tot en el de la major financicació. Que ells sempre han demanat una distribució dels recursos de les 
administracions públiques, a raó de 50% l’Estat, 25% les CC.AA. i 25% els municipis. De fa molt de temps que 
els municipis son l’aventafocs de les administracions públiques. Que dit això, no estan d’acord amb la gestió 
dels fons públics que es fa a la C.A. Valenciana, puix no s’atenen les necessitats de benestar social i es destinen 
molts dineres a grans events. Que l’any 2006 fou aprovada la reforma de l’Estatut d’Autonomia, al qual PP i 
PSOE, els deixaren fora. Que en eixe nou text s’havia d’haver previst açò i ells ja dieren que calia tindre-ho en 
compte. Que ara es temen que, a esta nova negociació del finançament de les C.C.AA., els tornaran a deixar 
fora. Que per això no ho recolzaran. El portaveu del grup PSPV-PSOE manifesta que entenen que no “toca”. 
Que el govern de Camps funciona tard i mal. Que l’actual finançament de les CC.AA., va ser aprovat per la llei 
Zaplana, sense previndre clausules d’actualització. Que amb el govern del PSOE, s’han abordat problemes no 
atesos pel govern del PP. 

 
 Finalitzat el debat i atés qel que s’ estableix l’art. 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. 
 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb deu vots en contra, dels integrants del grup PSPV-PSOE (8) 
i EU (2), i set vots a favor, dels integrants del grup PP, va DESESTIMAR  la proposta d’acord formulada pel 
grup PP, en relació a la “Modificació dels criteris per a la financiació autonòmica per tal d´ajustar-los a la 
població, amb reclamació de 500 milions d´euros”, anteriorment transcrita. 

 
4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L´ORDRE DEL DIA 
No es va plantejar cap. 
 
5é. TORN D´INTERVENCIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
 
1. El portaveu del grup EU manifesta que a la darrera sessió plenària va demanar infromació sobre 

l’aplicació de l’ordenança d’ocuapciuó de la via pública i ni li s’ha donat informació. La’lcaldessa contesta que 
és cert que es va comprometre a facilitar-la. Que el control del C.P.L. continua igual, encra que inicialment els 
informes eren mensuals però ara són trimestrals. Que a la propera comissió s’informarà detalladament, també 
de la part de la Intervenció, puix enguany ja s’han liquidat uns 20.000 €.   

2. El portaveu del grup EU pregunta al regidor del grup PSPV-PSOE, José Enqiue Aguar Vila, representant 
de l’Ajuntament a l’EMSHI i vicepresident del mateix, per la compra d’una nova seu per eixa entitat. El regidor 
contesta i informa al respecte, tot donant compte del procés, de les negociacions, dels diferents locals, de les 
condicions i del resultat de la votació. 

3. El regidor del grup PP, Daniel Borderia Monterde, pregunta per les places d’estacionament reservades 
per a metges, que s’havien previst quan es va fer el nou ambulatori, les quals encara no s’han fet. Diu que així 
els metges tenen que aparcar on poden i quan hi han urgències tarden més en eixir i en arribar. L’alcaldessa 
contesta que cercaran possibles solucions per al problema. 

4. La regidora del grup PP, Laura Chulià Serra, pregunta si el servei d’autobús que a la darrera sessió 
plenària es va comentar que es ficaria per tal de facilitar l’accés dels veïns de Benetússer a altres piscines, seria 
de la mateixa empresa adjudicatària del Complex de Piscines Municipals. L’alcaldessa contesta que encara està 
estudiant-se. Que espera que estiga clar la propera setmana. Que abans de festes es donarà informació. 
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5. La regidora del grup PP, Laura Chulià Serra, comenta que el camí vell de Picassent, tenia un tram 
alternatiu, que actualment està encara pitjor que el propi camí i pregunta per que no esw fa alguna cosa. El 
regidor de Serveis Públics, Serafín García, contesta que no es poden fer actuacions en terrenys particular: Que 
ja fa dos anys, el propietari es va queixar. 

6. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, pregunta per la situació de l’arreglament del tram que resta 
del camí de l’Orba que ja es va tractar a la darrera sessió plenària. Manifesta que es temen que no se’ls fasa cas. 
El regidor de Serveis Públics, Serafín García, contesta que s’ha comentat amb l’empresa la passda setmana. 
Que esperen tindre el pressupost prompte i que els treballs es fasen abans de Festes. 

 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 22:20 hores, del dia 29 de maig de 

2008, tot oferint seguidament al veïns del públic present, fora de la sessió, la possibilitat de formular preguntes 
a la Corporació Local. I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

 
L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------- // ---------------------------------- 
 
Diligència: Per a fer constar que la precedent Acta del Ple de l’Ajuntament, de la sessió realitzada el dia 29 

de maig de 2008 , ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer, 29 de maig de 2008 

El secretari,  
 
   
 
 
 

 J. Lluís Blanco Vega 


	ASSISTENTS:
	PARTIDA       DENOMINACIÓ                               IMPORT
	PARTIDA      DENOMINACIÓ                            IMPORT
	Fonaments de dret

	PRIMERO. Comparecer en el Procedimiento Ordinario 000236/2008, interpuesto por la mercantil contratista de la gestión del servicio público de limpieza viaria del municipio de Benetússer “Técnicas y Tratamientos Medioambientales S.A.”contra el acuerdo plenario de fecha 30 de enero de 2008, recaído en expediente administrativo C/5/04, en defensa de la legalidad del acto impugnado.
	Tercero.  Asignar la defensa signar la defensa en el referido juicio al abogado del Colegio de Valencia, José Luis Noguera Calatayud.


