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                                                                    PLE  DEL AJUNTAMENT                                   Sessió:  7 / 2008 
Sessió ordinària  

Data: 24 de juliol del 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:   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:                  Cap Grup 
 
Secretari/a:                J. Lluís Blanco Vega 
Interventor/a:               Mª Dolores Miralles Ricós  

 
Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:30 hores del dia 24 de juliol del dos mil huit, es 

reuneixen les persones que més amunt s’indiquen, en la condició que per a cadascuna 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 (29/V/2008  i  30/VI/2008): aprovació  
 
2n.    RESOLUCIONS APROVADES DES DE L’ANTERIOR SESSIÓ PLENÀRIA: donar compte 
 
3r.    ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

3.1. Liquidació del pressupost del 2007: donar compte 
 
3.2. Romanent de Tresoreria de la liquidació del pressupost del 2007 negatiu: mesures a prendre 
 
3.3. Ordenança Reguladora de la concessió d’ajudes a ONG: aprovació 
 
3.4. Proposta d’acord ~ directiva de la UE sobre ampliació jornada de treball: votació 
 
3.5. Proposta d’acord ~ directiva de la UE sobre detenció i expulsió de persones estrangeres: votació 
 
3.6. Proposta d’acord del CES.~ Projecte de Llei de la GV d’Integració de l’Immigrant: votació 

 
4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
 4.1. C-A ~ Acord sobre incompliment del contracte de recollida i transport de RSU: personació 
 
 4.2. Festius laborals/2009: determinació 
 
5é.  TORN D’INTERVENCIONS 

------------------ // ------------------- 
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Oberta la sessió, el regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, disculpa l’absència de la regidora-portaveu 
del seu grup, Mª Soledad Giner Cercós, que ha hagut d’absentar-se per haver patit una baixada de tensió per la 
calor. 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 SESSIONS ANTERIORS (29/V/2008  i  30/VI/2008): aprovació  
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de les sessions realitzades amb data 29 de maig i 30 de juny del 

2008, les quals s’han fet arribar als regidors amb anterioritat a la celebració de la sessió. 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 29 de maig del 2008, en els 
seus propis termes. 

Segon. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada amb data 30 de juny del 2008, en els 
seus propis termes. 

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

regidors i les regidores. Tots els presentes resten assabentats, sense que es manifeste cap qüestió al respecte. 
 
3r.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
3.1. Liquidació del pressupost del 2007: donar compte 
L’alcaldessa dóna compte de la proposta d’acord. El portaveu del grup EU manifesta que donaran suport a 

la proposta d’acord. Que les dades que resulten de la liquidació reflecteixen que drets reconeguts (DR) i 
ingressos reals, són dues coses diferents. Que la quantitat de diners que figuren en les arques municipals, resulta 
del fet que quan es liquida l’exercici s’acaba d’ingressar el padró de l’IBI. El regidor del grup PP, Luis M. 
Vicent Adell, manifesta que a este punt no s’ha d’aprovar. Que simplement es tracta de restar assabentats. 

 
Finalitzat el debat i atés que és competència del Ple de l’Ajuntament, prendre coneixement de la liquidació 

del pressupost, la Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament restar assabentat de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2007, aprovada per decret de l‘Alcaldia 698/2008, el text del qual, incloent-hi el 
resultat de la liquidació, es transcriu tot seguit: 

 
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 698/2008 

 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 191.3 del RD 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el articulo 90 

del RD. 500/90, y en el ejercicio de las funciones  que le atribuye el articulo 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y visto el informe de Intervención, 

RESUELVO: 
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto del 2007 del Ayuntamiento de Benetússer, que presenta el siguiente resultado: 

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
1.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS                        9.034.002,38 
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS                9.557.391,82 
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO                                 -523.389,44 
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION      666.326,74 
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION    343.421,09 
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE TES.    
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO           -846.295,09 

B.- REMANENTE DE TESORERIA 
1.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A FIN DE EJERCICIO         1.690.484,39 

De presupuesto ingreso corriente                701.846,67 
De presupuesto ingreso cerrado                   988.440,51 
De otras operac. no presupuestar.                       197,21 
Saldos de dudoso cobro                               -323.467,95 
Ingresos pendientes de aplicación                

2.- ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO                                              2.427.009,37 
De presupuesto ingreso corriente              1.611.022,10 
De presupuesto ingreso cerrado                   134.894,57 
De presupuesto de ingresos                              
De otras operac. no presupuestar.                696.480,00 
Pagos pendientes de aplicación                     15.387,30     

3.- FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA                                                  2.440.069,97 
4.-REMANENTE DE TESORERIA AFECTA. A GASTOS CON F.A.       1.593.994,15 
5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES          -213.917,11 
6.- REMANENTE DE TESORERIA TOTAL                                                1.703.544,99 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Decreto a los departamentos de Intervención y Tesorería » 
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3.2. Romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost del 2007 negatiu: mesures a prendre 
L’alcaldessa dóna compte de la proposta d’acord.  
Ateses les consideracions següents: 
Vista la liquidació de l'Ajuntament de Benetússer de l'exercici 2007 el romanent de la qual de Tresoreria és 

negatiu per un import de 213.917,11 €. 
De conformitat amb allò que s'ha assenyalat en l'article 193 del RD 2/2004 de la Llei Reguladora de les 

Hisendes locals: “En cas de liquidació del Pressupost amb romanent de Tresoreria negatiu, el Ple de la 
corporació haurà de procedir, en la primera sessió que celebren, a la reducció de despeses del nou Pressupost 
per quantia igual al dèficit produït. Esta reducció només podrà revocar-se per acord del Ple, a proposta del 
president, i amb un informe previ de l'interventor, quan el desenvolupament normal del Pressupost i la situació 
de la Tresoreria ho consentiren. Si la reducció de despeses no fóra possible, es podrà acudir al concert 
d'operació de crèdit pel seu import, sempre que es donen les condicions assenyalades en l'article 177.5 d'esta 
Llei. Si no s’adoptara cap de les mesures previstes en els dos apartats anteriors, el Pressupost de l'exercici 
següent haurà d'aprovar-se amb un superàvit inicial de quantia no inferior al repetit dèficit.......” 

Vist l'informe de l'interventor de data 11 de juny del 2008 en relació amb la liquidació del Pressupost de 
l'Ajuntament de Benetússer exercici 2007. 
 
Atés que es considera que el desenvolupament normal del Pressupost i la situació de la Tresoreria aconsellen la 
no immediata reducció de despeses. 
 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb deu vots a favor, dels integrants dels grups PSOE-PSPV (8) 
i EU (2), i sis abstencions, dels integrants del grup PP, ACORDA:  

Primer. Assumir el compromís d’incloure al pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2009, un superàvit 
inicial de 213.917,11 €, import del romanent negatiu de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici 2007. 

 
3.3. Ordenança Reguladora de la concessió d’ajudes a ONG: aprovació 
L’alcaldessa dóna compte de la proposta d’acord. 
Ateses les següents intervencions: 
 
1. Es pretén aprovar unes bases reguladores de la concessió d'ajudes i subvencions a ONGs, per a projectes 

de cooperació Internacional i Foment de la Solidaritat, de caràcter permanent; les quals -sense perjuí de la 
resolució de convocatòria anual de les ajudes, en la que es concretarà tant els imports anualment, com la 
concreció de les dates a aplicar en cada exercici-, regulen amb caràcter plurianual la concessió d'estes ajudes. 

2. S'ha elaborat proposta de bases a este efecte i abans de la seua aprovació s'ha demanat informe respecte 
d'això de les mateixes als servicis municipals i s'ha sotmés a dictamen de la Comissió Informativa d'Àrees 
Socials. 

3. Correspon al Ple de l'Ajuntament resoldre a este respecte. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar L’ORDENANÇA/BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES I 

SUBVENCIONS A ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS PER A PROJECTES DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL I FOMENT DE LA SOLIDARITAT, el text es del qual es transcriu, 
íntegrament, a continuació: 

 
«ORDENANÇA/BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES I SUBVENCIONS A ONG 

 
~ PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I FOMENT DE LA SOLIDARITAT 

 
PRIMERA. Objecte  
L'objecte de la present ordenança/bases reguladores, és establir el règim jurídic de concessió, i convocatòria pública 

de les subvencions a atorgar per l'Ajuntament de Benetússer, destinades a finançar projectes específics i accions singulars 
de cooperació en països subdesenvolupats o en via de desenvolupament  que tinguen com a finalitat:  

- Dotar, millorar o ampliar infraestructures bàsiques que permeten el desenvolupament  integral de la zona en què es 
materialitze l'ajuda, primant si és possible la utilització dels seus recursos endògens, a fi d'evitar actuacions tendents a 
generar o reforçar relacions de dependència respecte els països desenvolupats.  

- Promoure accions que tinguen com a objecte l'ajuda i satisfacció de necessitats bàsiques d'alimentació, vivenda, 
salut, educació i ocupació.  

- Afavorir el desenvolupament  i atenció integral en els sectors de població objectivament més desfavorits.  
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SEGONA. Requisits de les ONG  
Podran sol·licitar les presents subvencions, les persones jurídiques, públiques, o privades, i sense ànim de lucre, ja 

siguen entitats, grups associatius o organismes legalment constituïts, que estiguen inscrites en els Registres corresponents, 
com a mínim, amb un any d'antelació a la presentació de la corresponent sol·licitud, i que complisquen els requisits 
següents:  

a) Tindre com a funció principal, l'exercici d'activitats de solidaritat i cooperació amb països subdesenvolupats o en 
via de desenvolupament .  

b) Estar constituïda vàlidament com a organització, fundació o associació d'acord amb el dret, i inscrites en el Registre 
d'associacions o Fundacions de la Comunitat Valenciana, com a mínim, amb un any d'antelació a la presentació de la 
corresponent sol·licitud.  

c) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l'art. 13. 2 i 3 de la Llei 
General de Subvencions.  

d)  Disposar d'una estructura suficient per a garantir el compliment dels objectius pretesos amb el projecte.  
e) No dependre econòmicament o institucionalment d'entitats lucratives.  
f) Estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social que s'acreditarà per mitjà de 

certificat dels organismes responsables. En el cas que no tinguen treballadors a càrrec seu, declaració jurada de tal extrem 
expedit pel representant de l'entitat.  

g) Haver complit les obligacions derivades de la concessió de subvencions rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament 
de Benetússer. 

h) No estar incursa en procediment de reintegrament de tot o part de la subvencions o ajudes rebudes de l'Ajuntament 
de Benetússer en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, per causa imputable a l'entitat, que 
s'acreditarà per mitjà de declaració jurada del responsable de l'entitat, a adjuntar en el moment de la sol·licitud, junt amb la 
restant documentació.   

i) Compromís de fer constar en tota informació o publicitat que es faça de l'activitat, que la mateixa es troba 
subvencionada per l'Ajuntament Benetússer, incorporant d’una manera visible en el material que s'utilitze per a la difusió 
dels programes o activitats subvencionats, un logotip ( amb l'escut d'este Ajuntament) indicant “ finançat per l'Ajuntament 
de Benetússer”. 

j) Compromís a col·laborar i participar amb l'Ajuntament de Benetússer en la divulgació pública de programes , així 
com de les condicions polítiques, socials i econòmiques del país d'àmbit d'aplicació del projecte, la qual cosa permetrà 
abordar el doble de flux de cooperació-ajuda humanitària i sensibilització, participació en xarrades, conferències, taules 
redones, exposició d'articles o material audiovisual- diapositives, vídeos, fotografies, etc. La no-acceptació d'este 
component serà un element determinant a valorar  

 
TERCERA. Publicitat de l'Ordenança/Bases Reguladores  
La present Ordenança/Bases Reguladores, de caràcter plurianual, es publicaran en el BOP de València, en el tauler 

d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament de Benetússer. (www.benetusser.es). En exercicis posteriors 
al 2008, esta Ordenança/Bases Reguladores continuaran aplicant-se, bastant en els exercicis posteriors la inserció d'anunci, 
en eixos mateixos llocs, amb indicació de l'import consignat per a les subvencions en eixe exercici concret i el termini per 
a la presentació de sol·licituds. 

 
QUARTA. Termini de presentació de les sol·licituds  
El termini de presentació de sol·licituds, serà el de dos mesos a comptar de la inserció d'anunci de la convocatòria en 

el BOP de València. 
 
QUINTA. Documentació a presentar. (Original i còpia)  
Les ONG que concórreguen a estes subvencions, hauran d'aportar, amb caràcter general, la documentació que a 

continuació es relaciona, sense perjuí de què, amb caràcter específic, s'addicione en la convocatòria que es fixe anualment, 
Sol·licitud per a prendre part en la convocatòria subscrita pel representant de l’ONG firmant, acompanyant-se:  

 
- El Programa detallat i Pressupost total desglossat de l'activitat a realitzar. En el cas que l'entitat sol·licite la 

subvenció per primera vegada, haurà d'acompanyar a la memòria d'activitats, el Pressupost tancat de l'exercici anterior.  
- Declaració en què es faça constar el compromís per part de l'entitat sol·licitant d'aportar la diferència entre el cost 

total del projecte a realitzar, i l'ajuda obtinguda, bé directament o per finançament de tercers. 
- Declaració jurada dels ingressos sol·licitats a altres entitats, així com els finançaments rebuts per al/els projecte/s per 

als quals quals se sol·licita ajuda a este Ajuntament.  
- Declaracions jurades de complir els requisits arreplegats en la lletra c),i) i e), previstos en la Base Segona.  
- Certificacions expedides per les Administracions competents de trobar-se al corrent en les cotitzacions a la Seguretat 

Social i de les obligacions tributàries, segons el que disposa la normativa vigent.  
Acreditació de la representació que ostente la persona física que subscriu la sol·licitud.  
 
SEXTA. Lloc i forma de presentació de sol·licituds  
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Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Benetússer o en qualsevol de les formes 
previstes en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, 
30/1992 de 26 de novembre, en la forma que s'estableix a continuació:  

La documentació haurà de presentar-se en originals o fotocòpies compulsades i estarà redactada en qualsevol dels dos 
idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Totes les referències de moneda hauran de fer-se en euros.  

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan competent requerirà a 
l'interessat perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fera es donarà per 
desistida la sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 71 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  

Només s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades dins del termini i la forma escaient.  
 
SÈPTIMA. Quantia destinada a les ajudes i criteris per a la seua determinació  
7.1. Quantia destinada a  les ajudes:  
Els projectes o activitats que siguen aprovats en cada convocatòria, es tramitaran a càrrec de la partida pressupostària 

corresponent, sent l’import el que figure en el pressupost com a destinada a la convocatòria anual de les subvencions 
objecte d'esta Ordenança/Bases Reguladores. Per a l'exercici 2008 el dit import és de …. €. 

El finançament de les activitats o projectes presentats i proposats per a la seua aprovació en cada convocatòria, no 
superarà en cap cas, la quantitat màxima que s'establisca en la convocatòria anual.  

 
7.2. Criteris per a la determinació  
A continuació s'estableixen els criteris prioritaris per a la concessió de subvencions:  
a) Projectes vinculats a necessitats socials bàsiques i de salut: adquisició d'elements de primera necessitat com 

aliments, aigua potable, medicaments, etc.; Intervencions centrades en prevenció i control de malalties, etc.  
b) Projectes vinculats a la creació d'infraestructures: Vivenda, hospitals, escoles, sanejament, etc., prestant especial 

atenció a la participació de la població autòctona per a la seua construcció i gestió.  
c) Projectes vinculats a educació i formació: Educació primària, alfabetització d'adults i formació que permeta les 

organitzacions populars de dones, treballadors, etc., accedir a la capacitació necessària per a poder incidir en la presa de 
decisions de les seues comunitats.  

d) Projectes vinculats a la creació d'ocupació i sistema productiu; projectes que impulsen el desenvolupament  
industrial i agrícola per mitjà del suport de cooperatives i microempreses.  

e) Projectes vinculats a la millora de la situació de la dona i al foment de la igualtat d'oportunitats i de tracte. 
f) Projectes vinculats a la potenciació dels sectors més vulnerables, com comunitats indígenes. 
g) Projectes vinculats a l'eradicació de l'explotació i del  treball de menors. 
h) Projectes vinculats al desenvolupament  sostenible i defensa del medi ambient. 
 
OCTAVA. Concessió de la subvenció  
El procediment es tramitarà en el Departament de Benestar Social de l'Ajuntament. El tècnic/a del dit departament 

designat a este efecte realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades i documents de les sol·licituds presentades. Després de finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds i, si és el cas, d'esmena d’estes, el tècnic designat, per mitjà d'aplicació objectiva dels criteris de valoració, 
formularà proposta, motivada. 

 
8.1. Valoració dels projectes  
Després de la fase anterior, es procedirà a l'avaluació de les sol·licituds per part de la Comissió de valoració, per mitjà 

de l'emissió d'un informe-proposta de resolució, en el que es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.  
La Comissió de valoració, estarà formada en la manera següent: 
President: L'alcalde o Regidor/a Delegat de Benestar Sòcia. 
Vocals: -Un representant de cada un dels grups polítics municipals distints del president. 
- 3 tècnics municipals del departament de Benestar Social. 
- 1 tècnic jurídic municipal, qui actuarà, al seu torn, com a secretari de la Comissió. 
 
Per a la realització de la valoració dels projectes presentats podrà requerir-se l'assistència i la col·laboració d'experts i 

persones vinculades als col·lectius de solidaritat del municipi que assistiran a les reunions d'esta Comissió, amb veu i sense 
vot.  

L'informe-proposta de resolució de la Comissió de Valoració, es comunicarà als participants en el procediment per 
mitjà d'inserció d’esta en el tauler d'Anuncis en l'Ajuntament (i avís telefònic del dit extrem), a fi que estes puguen en el 
termini de 10 dies presentar les al·legacions que consideren oportunes. 

Transcorregut el dit termini l'informe-proposta de resolució de la Comissió de Valoració acompanyada, si és el cas, de 
les al·legacions rebudes, s'elevarà a l'Alcaldia o, per delegació d'esta, a la Junta de Govern Local, qui podrà resoldre 
directament el procediment o fer-ho després de sol·licitar una nova valoració, a la vista de les legacions, per la Comissió 
de Valoració. 
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Tant la proposta del tècnic, com l'informe-proposta de resolució de la Comissió de Valoració, com la resolució 
definitiva, hauran d'arreplegar: el projecte o projectes sol·licitant/s per als que es proposa la concessió de la subvenció, i la 
seua quantia, especificant la seua avaluació i les puntuacions assignades en cada dels criteris de valoració per a efectuar-la.  

La resolució es notificarà per mitjà d'inserció d'anunci en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web 
municipal, i notificació individual a cada un dels sol·licitants. 

Si l'import de la subvenció concedida a un projecte excedeix els 6.000 €, s'haurà d'anunciar, a més, en el en el Butlletí 
oficial de la província. 

 
8.2. Valoració/Puntuació dels projectes 
Les sol·licituds presentades es valoraran i seleccionaran tenint en compte els següents mèrits objectius de valoració i 

la puntuació corresponent:   
a) Programes en què concórreguen algun dels criteris prioritaris d'adjudicació establerts en la base sèptima, apartat 

segon:……………...…...……………… fins a 2 punt, per cada un dels apartats.  
b) Pressupost i finançament: es valorarà el pressupost que l'entitat sol·licitant destina a l'execució del projecte, així 

com el finançament obtingut d'altres institucions i la seua capacitat per a mobilitzar 
recursos:.................................................................................................................................................. fins a 1 punt.  

c) Previsió de realització d'accions divulgatives i captació d'ajudes en el municipi per al 
projecte:............................................................................................................................................ fins a 1 punt.  

d) Participació i implicació dels beneficiaris en el projecte:............................................ fins a 1 punt.  
e) Inclusió d'accions dirigides a la conservació de la biodiversitat, constitució de microempreses i cooperatives que 

promoguen l'ecoturisme, les energies renovables i l'enfortiment de la capacitat organitzatives de la població 
local:....................................................................................................fins a 1 punt.  

f) Prioritat geogràfica: Es valoren com a àmbits d'actuació prioritaris dels distints programes de cooperació aquells 
països i àrees geogràfiques amb què hi ha llaços històrics i culturals especials, com són l’Amèrica Llatina i el nord 
d'Àfrica:........................................................................................... fins a 1 punt.  

g) Copresentació de projectes: Projectes presentats per diverses entitats sense ànim de lucre, amb l'objectiu de 
fomentar la coordinació i cooperació entre les mateixes:............................................ fins a 1 punt.  

h) Col·lectius del nostre municipi: Projectes presentats per entitats sense ànim de lucre, que tinguen implantació en el 
municipi i que afavorisquen la participació els veïns:…..……………...….. fins a 2 punts.  

i) Institucions del nostre municipi: Projectes presentats per institucions del municipi, de prestigi i imparcialitat 
reconegudes:…………………………………………………….……………....….. fins a 2 punts.  
 

Per a l'assignació de punts, dins de l'interval indicat per a cada un dels mèrits, caldrà ajustar-se al grau, molt alt, alt, 
mitjà, baix o nul, que el mèrit concorre en el cada projecte. 

 
8.3. Concreció de l'import de les subvencions 
No se subvencionaran anualment a més de sis projectes. La Concessió de subvencions es realitzarà a favor dels 

projectes que obtinguen més qualificació per mitjà de l'aplicació del present barem. L'import de la subvenció serà 
proporcional a la puntuació obtinguda per cada projecte, sense excedir globalment el límit pressupostari existent. Podrà 
disminuir-se el nombre de projectes subvencionats, en el supòsit de: 

- Concórrer catàstrofes naturals o d'un altre ordre que motiven la priorització de les actuacions en determinats països o 
zones geogràfiques. Esta circumstància haurà de determinar-se per resolució expressa de l'Alcaldia, la qual podrà reservar 
per als projectes dirigits a estes zones la totalitat o una part de l'import disponible. En este cas en l'anunci anual de 
l'obertura del termini de presentació sol·licituds assenyalarà expressament este extrem.  

- Resultar una gran diferència de puntuacions entre uns projectes i altres dels presentats. 
 
8.4. Termini per a resoldre i efectes del silenci administratiu 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos des de la finalització 

del termini de presentació de sol·licituds.  
El transcurs del termini màxim dels sis mesos sense que s'haja notificat la resolució del procediment als interessats, els 

legitima per a entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció. 
Una vegada resolta la convocatòria i notificat l'oportú acord a les ONG sol·licitants, aquells els projectes dels quals no 

hagen sigut aprovats, podran personar-se en l'Ajuntament de Benetússer, per a retirar el projecte presentat, així com la 
documentació que els acompanye, durant els CINC MESOS posteriors a comptar des de l'endemà a la notificació de 
l'Acord denegatori. Transcorregut el dit termini, l'Ajuntament no estarà obligat a la seua custòdia.  

 
NOVENA. Compatibilitat amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat 
Les subvencions regulades en la present Ordenança/Bases Reguladores, seran compatibles amb altres ajudes que 

tinguen la mateixa finalitat, tenint en compte que l'import de la subvenció en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïllada o 
en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, d'acord 
amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei General de Subvencions, o el límit a què es refereix la Base Sèptima apartat 1. 

En qualsevol cas en la sol·licitud s'haurà d'indicar les altres subvencions sol·licitades i obtingudes en relació amb eixe 
mateix projecte. Si se sol·licitara una/es altra/s subvenció/ons després de la sol·licitud a este Ajuntament, la dita 
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informació haurà d'arreplegar-se junt amb la primera documentació que es presente a este Ajuntament, si no hi ha altre 
remei junt amb la justificació de la subvenció a què es refereix la Base tretzena, apartat 2 

 
DESENA. Pagament  
El pagament de la subvenció s'efectuarà en dos terminis:  
- Un primer pagament del 80 % del total subvencionat immediatament després de la resolució de concessió per l'òrgan 

competent. 
- El 20 % restant, quan es justifiquen adequadament totes les despeses subvencionades.  
 
ONZENA. Obligacions dels beneficiaris de les subvencions   
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió 

de la subvenció.  
b) Justificar davant de l'òrgan que l’ha concedida o, si és el cas, l'entitat col·laboradora, el compliment dels requisits i 

condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la 
subvenció.  

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció a efectuar per l'òrgan concedent o, si és el cas, 
l'entitat col·laboradora, i per ordre d’ests, pels responsables dels serveis promotors de la subvenció, i a les de control 
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la 
documentació els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.  

d) Comunicar a l'Ajuntament la sol·licitud i/o obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen els 
projectes presentats, en tot cas amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.  

e) Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la subvenció, que es troben al corrent en 
l’obligació de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social i sense perjuí del que estableix la disposició 
addicional dihuitena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, d'ara en avant, LRJAP-PAC.  

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes 
exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com els estats comptables i registres 
específics siguen exigits en les Bases Reguladores de les Subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les 
facultats de comprovació i control.  

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, sempre que 
puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

h) Fer constar en tota informació o publicitat que s'efectue de l'activitat, que està subvencionada per l'Ajuntament de 
Benetússer, incorporant de manera visible en el material que s'utilitze per a la difusió dels programes o activitats 
subvencionats, un logotip que permeta identificar l'origen de la subvenció amb el format ja assenyalat anteriorment.  

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan concórreguen les causes de reintegrament de la LGS.  
j) Facilitar quanta documentació li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control de l'activitat subvencionada.  
k) Mantindre les condicions i elements declarats en el projecte que van servir de base per a atorgar la subvenció, 

comunicant a l'Ajuntament qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se en la seua execució.  
 
DOTZENA. Termini i forma de justificació  
1. Termini: L’ONG queda obligada a aportar en un termini màxim de NOU MESOS, des de la percepció del primer 

pagament de la subvenció atorgada, la documentació justificativa que es relaciona en l'apartat segon d'esta Base, sense 
perjuí que el dit termini siga prorrogat, a instància del beneficiari, amb l'acord previ de l'òrgan competent.  

2. Forma de justificació de la subvenció:  
El beneficiari presentarà el compte justificatiu de la subvenció en el model 2, 3 de l'imprés establit a este efecte i que 

s'acompanyen a la present Ordenança/Bases Reguladores:  
1 A. Memòria valorada del projecte subvencionat, on conste el nivell d'objectius aconseguits segons els objectius 
previstos en la sol·licitud de subvenció i nombre i característiques dels participants.  
1 B. Memòria econòmica de les despeses del projecte on consten:  

A. Factures originals de les despeses realitzades i contractes de treball i nòmines del personal que haja 
sigut contractat. En el cas que l'entitat sol·licite la devolució de les factures originals, fotocòpia d’estes, per a procedir al 
confrontament d'originals previ a la seua devolució.  

B. Quan les activitats hagen sigut finançades a més de amb la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se la justificació, l'import, procedència i aplicació de tals fons, a les activitats 
subvencionades.  

C. Relació de les factures del projecte, especificant-se les que s'imputen a l'Ajuntament de Benetússer, i 
les que s'imputen a altres entitats. Així com justificació que les factures no s'han utilitzat per a rebre subvenció per part 
d'una altra entitat.  

D. Declaració jurada, subscrita pel president de l'entitat, o per qui tinga conferida la delegació 
degudament acreditada, que el total de les ajudes rebudes, no superen el cost total del projecte o activitat subvencionada.  

C. Certificat de canvi de divises, si les factures presentades són en moneda diferent de l'euro.  
1 D. Certificat bancari de remissió de fons a la contrapart local.  
1 E. Certificat de l'entitat, on consten les subvencions rebudes per al projecte subvencionat per l'Ajuntament de 
Benetússer.  
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De l'import total subvencionat, no es podrà justificar més d'un 8 per 100 en despeses indirectes. Per despeses 

indirectes s'entenen els referits a despeses administratives de l'entitat i del seu contrapart local, derivats de la formulació, 
seguiment i avaluació del projecte finançat.  

No s'admetrà cap informe o document, a excepció de les factures originàries, que no estiga redactat en qualsevol de 
les dos llengües oficials d'esta Comunitat Autònoma.  

L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, comportarà el 
reintegrament en les condicions previstes en l'art. 37 de la Llei General de Subvencions.  

Quan l'import justificat per l'interessat amb motiu de la rendició de comptes justificatius de les despeses siga inferior a 
la quantitat concedida, l'Ajuntament podrà minorar l'import de la subvenció exigint, si és el cas, el reintegrament de les 
quantitats indegudes percebudes.  

 
TRETZENA. Reintegrament de la subvenció  
1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del 

moment de pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, segons el que 
estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, en els casos següents:  

1) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren 
impedit.  

2) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.  

3) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en l'article 30 d'esta 
llei, i si és el cas, en les normes reguladores de la subvenció.  

4) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 d'esta llei.  
5) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en els 

articles 14 i 15 d'esta llei, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents 
quan se’n derive la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i 
regularitat de les activitats subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.  

6) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així 
com dels compromisos per estos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten o es referisquen 
al mode en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la concessió.   

7) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així 
com dels compromisos assumits per estos, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això 
es derive la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat 
de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.  

8) L'adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d'una decisió de la qual 
es derive una necessitat de reintegrament.  

9) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.  
10) La negativa o obstrucció a les actuacions de control establides en l'Art. 214 del Text refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març.  
2. L’ONG que incorreguera en alguna de les causes que obliguen al reintegrament de l'ajuda percebuda, quedarà 

inhabilitada per a poder accedir a noves convocatòries de subvenció, fins que no passen cinc (5) convocatòries des que 
regularitze la seua situació, tant individualment com si concorre en unió d'altres ONG.  

3. Quan es produïra una reducció en el cost del projecte subvencionat, com a conseqüència de modificacions 
substancials, impossibilitat de dur-lo a terme en la seua totalitat, reducció dels preus dels productes, etc., l'entitat 
subvencionada deurà, reintegrar les quantitats sobrants, si no ho fera voluntàriament, quedarà inhabilitada per a poder 
accedir a noves convocatòries, en els termes exposats en esta Base.  

 
CATORZENA. Romanents per a emergències 
Amb caràcter general, i sense perjuí del que s'establisca respecte d'això en cada convocatòria, en el cas que sobraren 

fons una vegada adjudicats tots els projectes destinats al desenvolupament, els romanents s'aplicarien en casos 
d'emergència en el Tercer Món, presentant a este efecte les entitats interessades, projectes en el que quede d'any, que es 
tramitaran per rigorós ordre d'entrada en este Ajuntament, d'acord amb els requisits establerts en esta Ordenança/Bases 
Reguladores i fins que hi haja fons, perquè, l'import global de les ajudes tindrà com a límit les consignacions de crèdit que 
per a este fi figuren en el pressupost de l'Ajuntament de Benetússer per a l'any en curs.  

 
QUINZENA. Vigència de l'Ordenança/Bases reguladores  
Esta Ordenança/Bases reguladores tindran caràcter indefinit respecte a la concessió de subvencions a projectes i 

programes de cooperació internacional al desenvolupament i mantindran la vigència fins a la seua modificació o derogació 
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expressa, entrant en vigor una vegada es publiquen en el “Butlletí Oficial de la província” i haja transcorregut el termini a 
què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

 
DISPOSICIÓ FINAL  
Les ajudes es concediran en concepte de subvencions i en règim de concurrència competitiva, subjectant-se a la 

present Ordenança/Bases reguladores, i supletòriament al que disposen les Bases Generals per a l'atorgament de 
subvencions per l'Ajuntament de Benetússer, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, RD 
887/2006 de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, Reglament de Serveis de les 
EELL vigent, Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i 
totes les disposicions que són concordants i d'aplicació en matèria d'atorgament i concessió de subvencions per les EELL.»  

 
 
Segon. Sotmetre l’ordenança aprovada a informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant la 

inserció d’anuncis al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al diari Levante. En 
el cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment, l’ordenança esdevindrà definitiva, sense cap 
altre tràmit. 

 
3.4. Proposta d’acord ~ directiva de la UE sobre ampliació jornada de treball: votació 
El portaveu del grup EU dóna lectura al contingut de la proposta d’acord, que té el suport dels tres grups 

polítics municipals, el text de la qual s’ha fet arribar als regidors amb anterioritat a la celebració de la sessió. El 
portaveu del grup PP manifesta que en l’actualitat, el que es pretén amb eixa directiva és una barbaritat, amb tot 
el que ha costat aconseguir la jornada de 40 hores setmanals. El portaveu del grup PSOE-PSPV manifesta que 
no poden restar impassibles davant d’una proposta de directiva europea com esta i que cal rebutjar-la. 

 
Ateses les consideracions següents:  
1. Al començament del segle XXI i en plena construcció d’una societat de l’oci i el benestar, basada en la 

reducció del temps de treball, gràcies a l’augment de la productivitat i a l’aplicació de noves tecnologies. En 
uns moments que les empreses comencen a prendre’s seriosament la necessitat de conciliar la vida laboral i la 
vida privada. Es reuneixen els 27 ministres de treball dels països que componen la Unió Europea sota  la 
presidència eslovaca i acorden ampliar la setmana laboral de 48 a 65 hores passant, en el cas d’ Espanya, de les 
actuals 40 hores de l’Estatut dels Treballadors a les referides 65 hores setmanals. És a dir, a incrementar 
l’horari de treball setmanal ni més ni menys que en 17 hores en el conjunt de la UE i en 25 hores a l’Estat 
espanyol. 

2. Ni tan sols respecten la jornada laboral màxima de 48 hores, el dret social de la qual està consagrat per  
l’Organització Internacional del Treball (OIT) des de fa ni més ni menys que 91 anys i l’ èxit del qual, almenys 
formal, ha costat tanta sang, suor i llàgrimes (recordem, per exemple, els màrtirs de Chicago, denominació que 
s’ha donat als cinc dirigents obrers que van iniciar a Chicago, l’ 1 de maig del 1886, la vaga general a favor de 
les huit hores de treball, i que foren condemnats a mort i penjats, sent l’origen de la jornada oficial 
reivindicativa del Primer de Maig, instaurada per la II Internacional el 1889 en honor a estos cinc treballadors. 

3. És cert i convé destacar-ho: 1) que a tan penós acord ha de donar encara el vist-i-plau el Parlament 
Europeu , i per tant, està pendent de votació en este  Fòrum, i 2) que el Govern Espanyol es manifesta en 
contra, si bé en la votació aprovatòria s’ ha abstingut, el que no ens pareix molt congruent i menys en un cas tan 
flagrant d’atac als drets socials dels/les treballadors/es. 

4. Que esta directiva europea suposa una “regressió de l’agenda social que acosta Europa més al segle XIX 
que no al segle XXI”, com ha declarat el ministre de Treball espanyol, pareix difícil de rebatre; sense que 
l’argument que es tracte d’un acord entre el treballador/a i l’ empresari/ària, puga ser considerat com un 
atenuant; en primer lloc, perquè de tots és sabut que no hi ha equilibri real sinó teòric, en la relació treballador-
empresa, i en segon, perquè eixa mesura obri la porta a la competència deslleial i per consegüent, més prompte 
que tard Espanya es vorà obligada a reconsiderar-ne la implantació si la mesura és aprovada definitivament al 
Parlament Europeu. 

 
Com ha titulat algun periòdic, la setmana de 65 hores rebenta el somni europeu, perquè suposa el sacrifici 

del model social seguit fins ara amb l’esquer que cal ser competitius. La promesa societat de l’oci i la 
conciliació familiar s’esfuma amb esta mesura. 

5. No sols l’OIT s’oposa a esta mesura, en considerar que produirà un impacte negatiu per a la salut i la 
seguretat dels treballadors, també ho fan els sindicats. Inclús el mateix responsable de relacions laborals de la 
patronal CEOE, Fernando Moreno (vegeu El País del 13-06-2008, pàgina 37), ha declarat que: “a Espanya no 
hi ha demanda per a canviar la jornada laboral de 40 hores setmanals, i que ja permet excepcions pactades per 
acords col·lectius”, citat literalment en anar entre cometes. 
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6. Finalment, assenyalar que no s’exagera si es ressalta l’alarma social que este  acord ha produït en l’opinió 
pública espanyola, i especialment entre els/les treballadors/es. Per tot això, estimem que no hem de romandre 
callats en este  plenari sobre una mesura tan desencertada, injusta i impopular. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Àrees Socials de 21 de julio de 2008. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Manifestar el rebuig d’este Ajuntament a l’augment de la setmana laboral vigent en la UE, de 48 

hores, tot exigint el manteniment d’esta històrica conquesta social. 
Segon. Instar el Govern espanyol, el Parlament europeu i la Comissió Europea, a rebutjar esta directiva 

europea. 
Tercer. Traslladar esta decisió a les direccions de tots els partits polítics amb representació en el Parlament 

Europeu, perquè expressen la seua oposició a esta mesura d’ampliació de la jornada laboral setmanal a 65 hores 
en el debat i la votació vinculant que tindrà lloc pròximament en seu parlamentària. 

   
3.5. Proposta d’acord ~ Directiva de la UE sobre detenció i expulsió d’estrangers: debat i votació 
El portaveu del grup EU llig el contingut de la proposta d’acord, el text de la qual s’ha fet arribar als 

regidors amb anterioritat a la celebració de la sessió. En acabar la lectura el portaveu del grup PP manifesta que 
el portaveu del grup EU, durant la lectura, quan ha mencionat la paraula “dreta” ha girat el cap envers els 
integrants del seu grup. Ser el PP, és ser un assassí?. No. Una directiva que té el suport de 27 països europeus 
tindrà alguna justificació. El grup EU està en el dret de presentar esta proposta però entenen que estan 
equivocats. No li pareix correcte associar “dreta” amb xenofòbia, ja que ells són demòcrates com els que més. 
El portaveu del grup PSOE-PSPV llig la intervenció següent:  

 
El portaveu del grup EU manifesta que no pensaven en Benetússer quan es feia referència a la “dreta” en 

l’escrit. Que són el governs de dreta, com el d’Itàlia, els que han avançat més en eixa preocupant línia. Europa 
no pot anar pel camí dels EUA. Ací tots hem emigrat. L’emigració és un problema, efectivament, però no és 
resol així, sino evitant que hi haja eixes diferències tan grans entre uns països i uns altres, ja que ningú no 
canvia de país sense necessitat. A Espanya, fins ara hi ha un mínim de garanties, però açò no deixa de ser un 
anar cap enrere. Que, efectivament, molts partits han aprovat esta directiva, però n’hi ha que l’han rebutjada. 
No es pot estigmatitzar la gent pel fet de no tindre papers. Això no vol dir que siguen delinqüents. La referència 
al “gir cap a la dreta”, és una manera de parlar, des del seu punt de vista, però l’expressió no tenia cap ànim 
d’ofendre. El portaveu del grup PP manifesta que és una frase desafortunada. Que la gent ha de vindre amb 
papers. Els espanyols quan  emigraven ho feien amb papers. Que 27 països han donat suport a la directiva i tan 
sols els EUA la refusa. El portaveu del grup PSOE-PSPV manifesta que no estan d’acord que siga un pas 
enrere. A Espanya no s’aplicarà ja que tenim unes normes pròpies menys gravoses, i, amb l’aprovació de la 
directiva, s’aconsegueix que hi haja uns mínims, a aquells països de la UE que abans no els tenien. El portaveu 
del grup EU manifesta que la directiva no la rebutja sols els EUA, la rebutja tot el grup d’esquerra europea. Que 
el tema dels papers és una falsedat que, de tant dir-la, pareix veritat. Nosaltres, els espanyols, quan emigràvem, 
anàvem sense papers. Com anem a demanar-los-els amb els nostres antecedents?. Caldria donar ajuda a esta 
gent, als seus països d’origen, perquè si no tingueren unes condicions tan penoses, no vindrien cap ací. Després 
de la Guerra Civil Espanyola se n’anaren 500.000 persones i a moltes d’elles les concentraren en camps. Que 
per a Espanya esta directiva es una regressió. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb catorze vots en contra, dels integrants dels grups PSOE-

PSPV (8) i PP (6) , i dos vots a favor, dels integrants del grup EU, ACORDA: 
Primer. Desestimar la proposta d’acord formulada pel grup EU relativa a la manifestació del rebuig de 

l’Ajuntament Benetússer a la Directiva Europea sobre la detenció i l’expulsió de les persones estrangeres. 
 
3.6. Proposta d’acord del CES.~ Projecte de Llei de la GV d’Integració de l’Immigrant: votació 
L’alcaldessa proposa ajornar el tractament d’este  punt, per tal d’oferir al Consell Econòmic i Social (CES), 

la possibilitat de formular una proposta d’acord ajustada a les actuals circumstàncies i novetats en este  
assumpte. Tots els presents manifesten la seua conformitat. 

 
4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

Es dóna compte de la motivació, tot aprovant-se, per unanimitat, la declaració d’urgència i el tractament dels 
següents punts no inclusos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
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4.1. C-A ~ Acord sobre incompliment del contracte de recollida i transport de RSU: personació 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El portaveu del grup EU manifesta que estan 

d’acord amb la proposta, però volen assenyalar que amb esta empresa tenim 3 contractes i plantegen que, tot 
allò que no siga objecte de litigi amb este  Ajuntament, que li se pague, perquè es deuen diners del 2007 i del 
2008, de contractes que no tenen res a veure, com és el de neteja d’edificis. Que també s’hauria de fer efectiu el 
pagament de les factures que corresponen a la part dels serveis que no es discuteix. Que entrar en un contenciós 
amb un deute tan gran pendent. Demanen un canvi en el funcionament de l’Ajuntament. L’alcaldessa contesta 
que pren nota i que han començat a treballar en este  sentit. 

 
Ateses les consideracions següents: 
I. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 30 d'abril del 2008, es va disposar -en relació al contracte de la 

gestió del servei públic d'arreplega i transport de residus sòlids urbans del municipi, l'adjudicatària de les quals 
és la mercantil “Técnicas y Tratamientos Medioambientales S.A.”- descomptar de les factures mensuals 
presentades en l'Ajuntament l'import que es correspon amb l'avaluació econòmica dels serveis no prestats o 
prestats incorrectament, i que ascendia a la quantitat de 50.434,93 euros. 

II. En data 14 de juliol del 2008, es rep en l'Ajuntament ofici del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de 
València,  pel qual s'insta l'Ajuntament de Benetússer en el Procediment Ordinari 000482/2008 , interposat per 
la mercantil adjudicatària del contracte de la gestió del servei públic d'arreplega i transport de residus sòlids 
urbans del municipi de Benetússer, “Técnicas y Tratamientos Medioambientales S.A..”, contra l'acord de 
l'Ajuntament Ple de data 30 d'abril del 2008, de resolució del procediment per compliment defectuós del 
contracte i se li ordena  la remissió de l'expedient administratiu.  

III. Fonaments de Dret: 
1. Són d'aplicació els preceptes següents: 
1 Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
2 Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i PAC. 
3 Llei 29/98, de 13 de juliol,  Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
2. De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.j) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, correspon al Ple l'exercici 

de les accions judicials en matèria de la seua competència. 
 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Comparéixer en el Procediment Ordinari 000482/2008, interposat per la mercantil contractista de 

la gestió del SERVEI públic d'arreplega i transport de residus sòlids urbans del municipi de Benetússer 
“Técnicas y Tratamientos Medioambientales S.A..”contra l'acord plenari de data 30 d'abril del 2008, recaigut 
en expedient administratiu C/3/07, en defensa de la legalitat de l'acte impugnat.  

Segon. Remetre una còpia autenticada i simple de l'expedient administratiu al Jutjat contenciós 
administratiu núm. 1 de València, de conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei Reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 

Tercer.  Assignar la defensa en el referit juí a l'advocat del Col·legi de València, José Luis Noguera 
Calatayud. 

Quart.  Notificar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu nombre 1 de València i al lletrat 
José Luis Noguera Calatayud, als efectes oportuns.  
 

 
4.2. Festius laborals/2009: determinació 
Es dóna compte del contingut de la proposta per a la determinació de les festes locals de 2009, a la qual es 

mantenen com no laborables els dies que tradicionalment s’inclouen en el calendari laboral, i que són el dilluns 
de festa local i el de Sant Vicent Ferrer. 

Ateses les consideracions següents: 
1. La Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la Conselleria economia, Hisenda i Ocupació de la 

Generalitat Valenciana ha sol·licitat de l'Ajuntament, per mitjà d’ofici amb núm. 2.611 al Registre General el 
entrada de documents, que remeta la proposta de les dues festes locals que per tradició són pròpies d'este 
municipi per a la seua inclusió en el Calendari Laboral del 2008 com a dies inhàbils per al treball, retribuïts i no 
recuperables. 

2. L'article 37.2 del RDLEG. 1/95, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut dels 
Treballadors, disposa que els festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir 
catorze a l'any, dels quals dos seran locals. L'article 46 del RD. 2001/1983, de 28 de juliol, modificat pel 
RD.1346/1989 (precepte no derogat pel  RD. 1561/1995, sobre festes laborals, junt amb els articles  45 i 47 del 
mateix text legal), disposa que els festes tradicionals pròpies de cada municipi a incloure en el Calendari 
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Laboral els determinarà l’autoritat Laboral competent a proposta del Ple de l'Ajuntament. 
3. La determinació de festes locals en un municipi té rellevància no sols a efectes laborals, sinó que també 

incideix en la determinació de dies hàbils a efectes de còmput de terminis i obertura d’oficines públiques, tal 
com assenyala l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions 
Publiques i del Procediment Administratiu Comú, després de la modificació introduïda per la Llei 4/99, quan 
estableix que l'Administració General de l'Estat i els Administracions dels Comunitats Autònomes, amb 
subjecció al calendari laboral oficial, fixaran en el seu àmbit el calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de 
terminis, disposant que el calendari aprovat pels Comunitats Autònomes comprendrà els dies inhàbils dels 
Entitats que integren l'Administració Local corresponent al seu àmbit territorial, als que s'aplicarà. 

4. En el municipi de Benetússer són festes locals per tradició que han vingut incloent en els calendaris 
laborals els de Sant Vicent Ferrer i el dilluns de festa local, que l'any 2009 no coincideixen amb diumenge ni 
una altra festa nacional o autonòmica incloses en els calendaris d'anys anteriors. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Proposar a l'Administració de la Generalitat Valenciana que incloga en el Calendari Laboral de 

2009, com a dies inhàbils per al treball en el municipi de Benetússer, tot demanat que s'incloguen també al 
calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis administratius, els següents dies festius locals: 

 
- 20 d’abril de 2009,  festivitat de Sant Vicent Ferrer. 
- 29 de juny de 2009,  dilluns de la setmana de festes  
 

SEGON. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la Generalitat 
Valenciana,  als efectes oportuns. 

 
5é.  TORN D’INTERVENCIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
 
1. El portaveu del grup EU manifesta que les jardineres del Carrer 9 d’Octubre, les han hagut de regar els 

mateixos veïns i veïnes del carrer, ja que els serveis municipals no ho fan. 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 23:00 hores, del dia 24 de juliol del 

2008, tot desitjant a tots els presents unes bones vacances. Seguidament ofereix al públic present, fora de la 
sessió, la possibilitat de formular preguntes a la Corporació Local, sense que se’n plantege cap. 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 24 

de juliol del 2008 , ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer, xxxx del 2008 

El secretari,  
 
   
 
 
 

 J. Lluís Blanco Vega 
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