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                                                                   PLE  DEL AJUNTAMENT                                   Sessió:  5 / 2008 
Sessió extraordinària  

Data:   30  de juny 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  30 de juny 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.    URGÈNCIA DEL TRACTAMENT DEL PUNT: aprovació 
 
 
2n.   ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: revisió del tipus de gravamen 

 
------------------ // ------------------- 
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Oberta la sessió es mamprén el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia amb el resultat que més 
endavant s’arreplega. 

 
1r.    URGÈNCIA DEL TRACTAMENT DEL PUNT: aprovació 
L’alcadessa dóna compte de les raons que han motivat la convocatòria i celebració d’esta sessió 

extraordinària per tal de tractar la revisió del tipus de gravament de lBI per a l’exercici 2009 que, malgrat haver-
se convocat amb l’anticipació legalment prevista, va estar convocada sense haver-se celebrat prèviament la 
preceptiva Comissió Informativa per tal de dictaminar la proposta d’acord; comissió eixa que ha havut de 
celebrar-se esta mateixa vesprada. Sotmés a votació el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar -
davant la urgència de resoldre la qüestió hi plantejada-, el tractament del punt segon de l’ordre del dia d’esta 
sessió plenària, malgrat no haver sigut dictaminat eixe assumpte amb anterioritat a la cnvocatòria de la sessió 
plenària. 

 
 
2n. ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: revisió del tipus de 

gravamen 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. L’alcaldessa assenyala que es proposa un 

rebaixa del tipus vigent de l’1 al 0’90, per tal d’evitar que la revisió  cadastral que enguany està realitzant-se, 
supose un increment excessiu en els imports a fer efectius pels veïns. El portaveu del grup EU manifesta que el 
seu grup s’oposa per dues raons. Una raó és per la premura i urgència amb la qual s’ha tractat este punt, encara 
que saben i reconeixen que no ha sigut responsabilitat de l’Ajuntament, si no d’altra administració. Troben que 
este coses hi ha que estudiar-les amb temps. I l’altra raó és per les quantitats resultants, puix troben que, encara 
que els increments no són elevats, hi ha famílies per a les quals l’increment serà significatiu i se’ls farà molt 
costós suportar-los Que creuen que l’Estat havia de dotar els municipis com Benetússer d’altres ingressos. Que 
no troben correcte que ens vegem obligats a que l’única font de majors ingressos siga carregar els veïns abocats 
a que quan tenim que tindre més ingressos. La portaveu del grup PP, manifesta que el seu grup votarà a favor, 
puix es proposa una baixada del tipus de l’1 al 0’90 i, a més, hi ha el comprimís que en el mes de setembre es 
farà una revisió més profunda. L’alcaldessa manifesta que, com a conseqüència de la revisió cadastral els valors 
dels immobles augmentarà. Que per eixa raó es proposa disminuir el tipus de l’impost. Que en setembre o 
octubre es pot revisar este acord i concretar el que efectivament s’aplicarà en l¡’exercici 2009. Que hi ha 
diferents idees plantejades que cal estudiar a eixe respecte. Que coincideix amb el portaveu del grup EU amb la 
necessitat de que n’hi hagen més fonts d’ingressos per als municipis com Benetússer. 

 
Ateses les següents consideracions: 
Vist l’ofici remés per la Gerència Regional del Cadastre, registrat d’entrada el 20 de juny de 2008, al qual 

se’ns comunica que abans del dia 1 de juliol de 2008 s’han d’aprovar els tipus de gravamen de l’Impost sobre 
Béns Immobles, per a l’exercici 2009. 

Vist l’expedient que es tramita sobre modificació, per a l’exercici 2009 de l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 
Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, al qual consta informe de la Intervenció Municipal, redactat a 
eixe efecte. 

Es competència de Ple de l’Ajuntament, resoldre a este respecte. 
 
 
Sotmés a votació el Ple de l’Ajuntament, amb quinze vots a favor, dels integrants dels grups PSOE-PSPV 

(8) i PP (7), i 2 vots en contra, dels integrants del grup EU, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7.1 de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre 

Béns Immobles, per a l’exercici 2009, per tal de fixar-lo amb el següent text: 
 
«1. El tipo de gravamen será el 0,90 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza urbana. La cuota 

integra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
 
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en 

los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza. 
 
 
 



 
 
Segon. Sotmetre a informació pública, pel termini de trenta dies amb inserció d’anunci al Tauler d’Edictes 

de l¡’Ajuntament, a un dels diaris de major difusió de la província i al Butlletí Oficial de la Província. 
Les reclamacions que se formulen es resoldran, si de cas, pel Ple de l’Ajuntament. Cas de no presentar-se’n 

cap l’acord provisional esdevindrà definitiu. 
L’acord definitiu i el text íntegre de les Ordenances Fiscals es publicaran en el Butlletí Oficial de la 

Província, per a la seua entrada en vigor i possibilitat d’impugnació. 
 
Tercer. Traslladar este acord a la Direcció General del Cadastre, amb la finalitat de continuar el 

procediment d’avaluació col·lectiva en el qual es troba el municipi de Benetússer.» 
 
 
  
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 21:15 hores, del dia 30 de juny 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  30 

de juny de 2008 , ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer, 30  de juny de 2008 

El secretari,  
 
 
 
 

    J. Lluís Blanco Vega 


	ASSISTENTS:

