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Àrea de Secretaria.
ESS/lrl
Expte núm.: 04/2012.
Nomenclàtor: PE 4/2012 de (data:13/03)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Extraordinària

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN  1ª 
CONVOCATÒRIA EL DIA 13 DE MARÇ DE 2012.

ASSISTENTS:

En el municipi de Benetússer, a les vint-i-una hores del dia tretze 
de març de dos mil dotze, previament convocats, es van reunir en 
la Casa Consistorial els senyors i senyores que a continuació es 
relacionen, membres de l'Ajuntament Ple, per a celebrar la sessió 
extraordinària corresponent.

Obert l'acte per la Presidència, es va passar a tractar l'únic punt 
inclós en l'Ordre del Dia de la convocatòria, desenvolupant-se  en 
la forma que a continuació s'expressa:

Presidenta:
Laura Chulià Serra. 

Tinents d'alcalde: 
Lluis M. Vicent Adell.
Miguel A. Madrero Tarancón.
Mª José García Pascual.
José Vicente Vidal Selvi. 

Regidors: 
Encarna Prieto Llácer. 
Ambrosio Andreu Villalón. 
Eva A. Sanz Porter.
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 

 Ana Mª Martín Valero.
Josefa Ferriols Raga.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 
Josep Manuel Albiol i Roso.
Monserrat Payá Esteve.

José E. Aguarr Vila. 

Secretària general: 
Emilia Selva Sacanelles. 

No assistixen i excusen assistència: 

Daniel Bordería Monterde. 
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La Sra. Secretària llig la proposta: 

Únic: Creació de la Societat Mercantil Municipal: 

Vist el decret d’alcaldia núm. 1394 amb data 7 de novembre de 2011, pel qual s’inicia expedient i es crea una  
comissió  d’estudi  per  a  l’elaboració  de  memòria  i  Estatuts  d’una  Societat  Mercantil  Municipal,  als  efectes 
d’avaluar la creació i viabilitat del projecte per a la prestació de determinats servicis de titularitat pública. 

Considerant que la comissió especial d’estudi anomenada a este efecte ha finalitzat els seus treballs, i ha elevat a  
Ple  la  memòria  justificativa corresponent,  així  com el  Projecte  -  Esborrany d’Estatuts,  amb el  contingut que  
determina la legislació aplicable i que és suficient per a adoptar les decisions necessàries.

Considerant que de la memòria comentada es desprén tant l’oportunitat com la conveniència per als interessos  
públics locals de la constitució d’esta Societat Mercantil Municipal. 

Considerant que de conformitat amb el que preveu l’article 197 de la Llei de Règim Local Valencià i l’article 197 
del  Text refós de Disposicions Legals  Vigents  de Règim Local,  procedix la  presa en consideració tant  de la 
Memòria com del Projecte-Esborrany d’Estatuts per part del Ple municipal i la seua exposició pública per un  
termini no inferior a un mes, als efectes de reclamacions i al·legacions. 

Vista la Memòria en la Comissió Informativa d’Urbanisme en data 8 de març de 2012.
Vist l’Informe de l’Agent de Desenrotllament Local de 28 de febrer de 2012, l’Informe d’Intervenció de 5 de març  
de 2012 i l’Informe de Secretaria de 5 de març de 2012.

S'inicia el debat amb les següents intervencions: 

El Sr. Jose Enrique Aguar (CDL): 

Bueno en primer lloc agrair a l’Alcaldia que les propostes que li hem presentat en el transcurs de, perquè estem ja  
dos mesos treballant sobre açò, les ha recollit també destacar que creiem que és importantíssim, i aixína ho vam 
demar, que els representants, els consellers que estaran en esta empresa no cobraran ningún tipus de dieta ni 
ningún tipus de salari per estar en esta empresa sinó que treballaran per l’empresa i sense ninguna retribució,  
destacar que és una empresa pública al 100 % i que no hi ha opció que després les accions se puguen vendre o se 
puga privatitzar en part i com varem dir en la Comissió la proposta seua i aixína vos ho hem fet i recalcat porta  
una sèrie de números que bueno presenten la possibilitat que hi haurà un estalvi important a l’hora de contractar  
personal des de l’ajuntament, jo crec que no serà tant l’estalvi com en la proposta que es fa però bueno que 
s’estalvie un només cèntim és important per a l’Ajuntament i com vam dir en la Comissió anem a apoyar esta  
proposta, anem a apoyar-la en el termini mínim de dos anys perquè ha d’arrancar, ha de funcionar i els resultats  
els vorem en el plazo de dos anys i també dir-li que jo crec que te de tindre Alcaldessa és que l’empresa és crega  
perquè volem estalviar diners, l’empresa és crega perquè volem donar agilitat i bon servei als veïns i si açò no és  
complix perquè hi ha problemes o no funciona correctament igual que se duú la creació de l’empresa també se pot  
dur l’anul·lació de l’empresa i en un plazo de dos anys si estalviem i veiem que és rentable pues continuarem 
apoyant esta proposta i si veiem que no val per a res, perquè en definitiva les propostes  que se fan no arriben a  
donar estalvi a l’Ajuntament, doncs no tindran este apoyo però que inicialment apoyarem la creació de l’empresa  
com varem dir i varem treballar del moment de la constitució de la mateixa. 
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El Sr. Josep Manuel Albiol (EU): 

El nostre grup no anem a  recolzar la creació de l’empresa, basados en una sèrie de qüestions per 
exemple només que agafant i on diu la exposición de motivos el Ayuntamiento de Benetússer esta 
esta tomando medidas tendentes a paliar los efectos de la actual crisis económica que ha tenido y 
sigue teniendo a través de la racionalización de los recursos municipales de la contención del gasto 
y de incrementar la eficiencia administrativa del servicio público.
Nosaltres  tal i com veiem, nosaltres si que estem a favor de recollir altra vegada els serveis públics i que els faça  
directament l’Ajuntament, però tot el que s’ha presentat, per exemple ací hi han dos qüestions en què nosaltres  
pensem que se podrien, que si el que se vol és estalviar diners, per exemple creant esta empresa d’entrada tindríem 
una despesa de vint-i-set mil cinc-cents trenta-dos euros en el gerent, que nosaltres pensem que se la podem 
estalviar, i que se reprenga el servei com antigament se duia abans de que estigueren estes empreses l’Ajuntament 
de Benetússer tenia als treballadors i tenia part de la seua organització per a manar la faena o per a organitzar el  
treball  del  que ara  se  li  vol  donar a  l’empresa,  entonces en eixa línia  pensem que ens podem estalviar  eixa 
quantitat igual que l’administració i tràmits que són la gestoria per a fer les nòmines i total que es necessita que és  
una quantitat de .quince mil dos-cents euros això pensem també que pot portar-ho l’Ajuntament perfectament 
perquè estan fent les nòmines de la resta de treballadors de la casa, de l’Ajuntament, tant els funcionaris com el  
personal laboral, en eixa línia, si se vol estalviar pensem que eixa és una forma d’estalviar quaranta-dos mil set-
cents trenta-dos euros anuals, a més a més una de les coses que nosaltres per les quals estem en contra i és que el  
plantejament és crear una empresa que vaja  rotant els seus treballadors amb el que la primera acció, o la primera  
cosa que es va a produir, és l’acomiadament de les persones que hui en dia, del  personal laboral que estan en les  
altra empreses que molts d’ells són treballadors laborals,eren al seu dia de l’Ajuntament de Benetússer, que estan  
subrogats a les empreses que se’ls va passar i que d’entrada es van a trobar estes persones en atur, osea que si  
s’està canviant els treballs  entre cometes una miqueta  fixos, una miqueta més segurs, en treballs precaris, treballs 
de sis mesos, nosaltres estem en contra totalment d’això, nosaltres estem en contra de la precarietat en el treball,  
pensem que la seguretat dels treballadors és una cosa a tindre molt en compte i és una altra dada de les qüestions  
que ens fa estar en contra del plantejament de l’empresa. I una tercera qüestió és el tema dels òrgans que hi ha per  
exemple consultius que és el CES que normalment, és un òrgan que ja sabem que no és un òrgan determinant però 
és un òrgan consultiu, i el qual pensem que açò hauria d’haver passat primer per allí abans d’arribar al punt on  
estem ara, és una qüestió de forma, però nosaltres també pensem que les formes són molt importants, en eixa línia  
pensem que s’haguera tingut que dur eixa discussió a eixos òrgans que formen part de l’organigrama municipal i  
en eixa línia ja dic- una estalvi, perquè no entenem que faça falta buscar o contractar a un gerent, per la qüestió de 
les formes de no haver passat pels òrgans que li tocaria passar com és el Consell Econòmic i Social almenos i  
tercera per fomentar la precarietat d’estos treballadors, que ja veurem perquè evidentment estos treballadors tenen 
els seus drets, evidentment sabem i som conscients que la reforma laboral els drets s’han convertit en paper mullat 
i  a  lo  millor  en  res  acaben,  però  estos  treballadors  tenen  els  seus  drets,  eren  treballadors  laborals  de  este  
Ajuntament,  de esta casa,si  no tots si part d’ells i  se’ls va comunicar els seus drets, per eixes tres qüestions  
nosaltres votarem en contra de la constitució de l’empresa. 

La Sra. Eva A. Sanz (PSPV-PSOE): 

Si bueno, buenas noches. Desde el Grupo Municipal Socialista inicialmente vemos interesante la posibilidad de 
verificar la gestión de los servicios públicos municipales que nos traéis que en principio son limpieza viaria, 
limpieza de edificios públicos y los que sería la jardinería, nosotros creemos que esta medida es cierto que tiende a 
racionalizar un poco lo que son los recursos municipales y por supuesto a conseguir un ahorro económico, o eso 
es lo que pretende, se pretende dar esa concesión administrativa en modalidad indirecta a una empresa 
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concesionaria e iniciar la gestión de forma directa pero en este caso a través de una sociedad mercantil cuyo 
capital, tenemos claro, que es totalmente del Ayuntamiento de Benetússer, osea totalmente público, además 
hacemos hincapié en que dentro de la memoria establece también contrato directamente a personal de la localidad, 
que siempre en estos tiempos que corren es algo bastante interesante, por todo ello inicialmente nuestro voto va a 
ser a favor de la aprobación inicial de este proyecto, de esta memoria de creación de esta sociedad municipal, pero 
en cualquier caso queríamos hacer constar varios aspecto de los cuales ya comentamos también en la misma 
Comisión y a los que entendemos que todavía no se nos ha dado respuesta por el equipo de Gobierno, y por eso lo 
queremos hacer constar en el Pleno. El primero de ellos es que seguimos teniendo el interés de que en el Consejo 
de Administración de esta sociedad sea proporcional a la composición jurídica del Pleno, sea cual sea el resultado 
de la votación de hoy. 
El  segundo  es  que,como  decía  Manolo,  respecto  de  los  actuales  trabajadores  que  están  contratados  por  las  
empresas externas por esta concesión administrativa también tenemos la duda de que es lo que va a pasar según  
nuestra experiencia, y ahí lo dejamos, y según el convenio que hay actualmente de limpieza, esos trabajadores  
deben de ser asumidos por la siguiente empresa que entre, ya sea privada o sea privada con capital público y por  
ello en la Comisión les solicitamos un informe jurídico al respecto de estos trabajadores, dada la fecha no lo  
hemos recibido todavía, pero también es verdad que nada se indica en lo que vamos a aprobar hoy de que eso no 
vaya a ser así, simplemente lo que queremos es volver a hacer hincapié en el tema porque lo que nos gustaría  
primero  es  que  se  nos  facilitara  ese  informe y  segundo,  que  una  vez  este  ese  informe realizado se  actuará  
conforme a estos trabajadores conforme a derecho y conforme a la legislación vigente y si la nueva empresa los  
tiene  que  asumir,  por  supuesto  que  los  asuma.  Y del  resto  de  aspecto  que  manifestamos  en  la  Comisión 
informativa pues bueno, la mayoría se nos resolvieron diciéndonos que se tratarían cuando estuviera conformado  
ese Consejo de Administración con lo cual esperamos a ese Consejo para poder participar y debatir, y bueno con  
estas  dos salvedades que si  que nos importan bastante  y entonces las  queríamos hacer constar,  pues aun así 
superponemos la importancia que creemos que tiene de interés para todo Benetússer  y para la ciudadanía la 
creación de esta Sociedad Mercantil, entonces nuestro voto va a ser a favor. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell: 

Bueno, pues muchas gracias Eva por el apoyo, al Partido Socialista, y como bien sabéis hoy solo aprobamos el  
Pliego de Condiciones, vale, lo aprobamos nada más y todo lo demás vendrá en el siguiente Pleno, y todas las  
dudas que quedan por resolver serán resueltas a su debido momento, tampoco hemos tenido tiempo de realizar  
todo lo que pedisteis, entonces gracias por apoyarnos en esta iniciativa que consideramos que es muy importante 
para Benetússer. Pero quiero recalcar una cosa, no solamente es el ahorro de dinero, también es que vamos a dar  
trabajo a la gente del Pueblo que lo necesita,como sea pero más vale que uno trabaje seis meses que además es el 
tiempo perfecto para que pueda cobrar paro si le falta poco tiempo para poder cobrar paro, si trabaja seis meses lo 
podrá cobrar si no trabaja nada igualmente no lo puede cobrar, esto es por una parte ahorro de dinero para el  
Ayuntamiento y por otra parte es ayudar a la gente que más lo necesita aquí en Benetússer, por todo esto muchas  
gracias. 

Sotmés a votació, el Ple de la Corporació, amb 14 vots a favor(7 PP(Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, 
Miguel A. Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer, Ambrosio 
Andreu Villalón), 6 PSPV-PSOE(Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan Antonio Alarcón Giner, Ana 
Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga y Vicente Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL(José Enrique Aguar Vila)), 2 vots 
en contra(EU (José Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i cap abstenció ACORDA: 
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PRIMER.-  Prendre  en  consideració  i  aprovar  inicialment  la  memòria  justificativa  i  el  Projecte-Esborrany 
d’estatuts   elaborats  per  la  comissió  especial  d’estudi  per  a  la  creació  d’una  Societat  Mercantil  de  capital  
íntegrament municipal.

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar de l’endemà a l’última 
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un periòdic  i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, per al seu examen o observació  i si és el cas, presentació de reclamacions i al·legacions

TERCER.-  Facultar a l’Alcaldia perquè subscriga tots els documents que siguen necessaris per a l’efectivitat  

d’estos acords, així com per a la realització de totes les actuacions necessàries per a la seua executivitat. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les 21:15, de tot això, com a  
secretària, done fe.

La Presidenta,                                                                                            La Secretària,

Laura Chuliá Serra                                                                                    Emilia Selva Sacanelles. 

---------------------------------- // ----------------------------------
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