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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN  1ª CONVOCATÒRIA 
EL DIA 26 D'ABRIL DE 2012.

ASISTENTES:

Presidenta:
Laura Chulià Serra. 

Tinents d'alcalde: 
Luis 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. Aguar Vila. 

Secretari: 
Ramón López Sales

En el municipi de Benetússer, a les vint-i-una hores del 
dia vint-i-sis d'abril de dos mil dotze, prèviament convocats, es 
van reunir en la Casa Consistorial els senyors i senyores que a 
continuació es relacionen, membres de l'Ajuntament Ple, al fi de 
celebrar la sessió ordinària corresponent.

Obert  l'acte per la Presidència es va passar a tractar  l' 
únic  punt  inclòs  en  l'Ordre  del  Dia  de  la  convocatòria 
desenvolupant-se  en la forma que a continuació s'expressa:
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Es guarda un minut de silenci en memòria del Regidor d’este Ajuntament, el senyor Daniel Bordería Monterde.

1. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.

Intervencions: 

Josep Manuel Albiol i Roso (EU):

Bé, dos qüestions. Una, continue dient que les actes no estan en condicions, nosaltres ens neguem a aprovar 
qualsevol acta que estiga carregada de faltes d’ortografia i que tinga expressions incomprensibles o que no duguen 
un mínim de decor a l’hora d’escriure, llavors en eixa línia, voldria que quedara clar que no anem a votar algunes de 
les actes perquè tenen eixes incorreccions que he comentat.
I després, per exemple a la sessió celebrada per l’Ajuntament el  huit de febrer, en eixa, varem tindre una intervenció 
i no està arreplegada. Era l’acta en la qual es demanava l’aprovació de relació de mèrits específics per a la provisió 
de llocs de treball d’Intervenció. Nosaltres varem comentar que créiem que era important que es tinguera el títol 
superior de valencià com una obligació, i no com a mèrit, s'aprovara d’una forma o d’una altra, ha d'estar recollida 
eixa intervenció i en l’acta no està. 

El Sr. Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 

En el tema de la transcripció, potser seria millor una altra metodologia, de vegades és molt literal. Sobretot quan les 
intervencions no són llegides, es pot fer una espècie de resum. Estic d’acord amb Manolo, el tema del valencià 
m’agradaria que se tinguera més en compte.
Hi ha una errada de la pàgina 33 de la primera acta, del dia 26 de gener, apareixen tres intervencions meues, Óscar 
Labiós Vendrell, entre parèntesis posa que sóc del Partit Popular. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Respecte a Óscar, té tota la raó del món, però, els Plens de l’Ajuntament es graven, i s'escriu allò que s'ha dit, estiga 
en valencià ben dit o mal dit. Es un problema de qui ho diu, no és un problema de qui ho escriu. No pot pretendre 
donar un sentit, ho sent molt pel Sr. Albiol, però s’escriu en l’acta allò que vosté ha dit. 

La Sra. Montserrar Payà i Esteve (EU): 

No, no estem parlant de parlar en valencià, en un valencià estàndard i correcte, estem parlant de què hi han faltes 
d’ortografia, i una falta d’ortografia és una falta en valencià i en castellà, eixa és una qüestió.
Després hi ha una altra qüestió, que a vosté quan el transcriuen sí que li adapten el discurs.
A mi no. A mi em fiquen tal qual, i jo el que demane és que si és tal qual que siga per a tots, no uns si i altres no. I 
que les faltes d’ortografia que es curen, perquè això és una acta d’un Ajuntament, i a mi com a regidora d’este 
Ajuntament i com a mestra,em dóna vergonya que el meu Ajuntament publique actes amb faltes d’ortografia. Res 
més.

— Ple ordinari de data 26 de gener de 2012.

Amb la correció del Sr. Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE), sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de 
Benetússer, amb 14 vots a favor ( 7PP( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero 
Tarancón, Mª José García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón); 6 
PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, 
Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL( José Enrique Aguar Vila)), 2 vots en contra (EU 
(Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i cap abstenció, ACORDA aprovar l’acta. 

— Ple extraordinari i urgent de data  8 de febrer de 2012.

Sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, amb 14 vots a favor ( 7PP( Laura Chuliá Serra, Lluís 
M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto 
Llácer i Ambrosio Andreu Villalón); 6 PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant Antonio 
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Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL( José Enrique 
Aguar Vila)), 2 vots en contra (EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i cap abstenció, 
ACORDA aprovar l’acta. 

— Ple extraordinari de data 15 de febrer de 2012. 

Sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, amb 14 vots a favor ( 7PP( Laura Chuliá Serra, Lluís 
M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto 
Llácer i Ambrosio Andreu Villalón); 6 PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant Antonio 
Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL( José Enrique 
Aguar Vila)), 2 vots en contra (EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i cap abstenció, 
ACORDA aprovar l’acta. 

— Ple extraordinari de data 13 de març de 2012. 

Sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, amb 14 vots a favor ( 7PP( Laura Chuliá Serra, Lluís 
M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto 
Llácer i Ambrosio Andreu Villalón); 6 PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant Antonio 
Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL( José Enrique 
Aguar Vila)), 2 vots en contra (EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i cap abstenció, 
ACORDA aprovar l’acta. 

2. ASSUMPTES A TRATAR I DEBATRE: 

• TRESORERIA: 

2.1 Dació de compte de l’informe del 4t trimestre sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010.

PROPOSTA D'ACORD

D'acord amb allò establert a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, llei 7/1985, de 2 d'abril , art  
22.2e), a falta de regulació expressa a les Bases d'Execució del Pressupost.

Vist l'informe de tresoreria amb data 24 de febrer de 2012 en compliment de la Llei 15/2010, el resum del 
qual és el següent:

De conformitat  amb allò  preceptuat  per  l'article  4.3  de la  Llei  15/2010,  els  Tresorers  o,  si  no n'hi  ha,  
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis  
previstos a la citada llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el 
nombre i quantía global de les obligacions pendents en les que s'estiga incomplint el termini.

En quant al compliment dels terminis de pagament, segons les dades comptables obrants a les dependències 
municipals d'Intervenció-Tresoreria de l'Ajuntament de Benetússer, cap Informar:

Que amb data de 31 de decembre del 2011, de les dades obrants en la comptabilitat municipal es desprenen 
les següents dades:

1. Obligacions pendents de pagament respecte de les quals s'incompleix el termini de pagament de 50 dies 
previst a la Llei 15/2010, computat des de la data de comptabilització de la factura:  

               
1. Nombre d'Obligacions: ……….....1.946
2. Import : ….........................3.036.740,69 €

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                    

Amb el dictament favorable de la Comissió d’Interior, el Ple es dóna per assabentat de les qüestions següents: 
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PRIMER.-  Donar  compte  de  l'informe  del  quart  trimestre  de  2011  sobre  el  compliment  dels  terminis  
previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.

SEGON.- Notificar els acords adoptats al departament d'Intervenció-Tresoreria.

• INTERVENCIÓ: 

2.2  Expedient 31-007/2012. Reparacions efectuades en el primer trimestre de 2012. 

INFORME D'INTERVENCIÓ

D'acord amb allò establit al Reial Decret 1174/1987, de 18 de septembre, pel que es regula el Règim Jurídic 
dels funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. 

De conformitat amb allò disposat en l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual l'òrgan interventor elevarà 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les reparacions 
efectuades, així com un resum de les principals anomalíes detectades en materia d'ingressos. 

S'adjunta al present escrit còpia de les reparacions formulades per l'Intervenció municipal durant el primer 
trimestre de 2012, relacionades a continuació, amb el fi de què procedisca a donar-se compte al Ple de la Corporació 
en la següent sessió que es celebre: 

REPARACIONS PRIMER TRIMESTRE DE 2012

NOMBRE DATA ASSUMPTE RESOLUCIÓ

1/2012 16/01/2012 PAGO PENDENT D'APLICAR

2/2012 25/01/2012 ADO 78/2012

3/2012 25/01/2012 ADO 79/2012

4/2012 02/02/2012 PAGO 79/2012

5/2012 10/02/2012 ADO 202/2012

6/2012 14/02/2012 PAGO 206/2012

7/2012 21/02/2012 ADO 273/2012

8/2012 24/02/2012 ADO 306/2012

9/2012 29/02/2012 ADO 325/2012

10/2012 01/03/2012 PAGO 635/2012

11/2012 02/03/2012 ADO 334/2012

12/2012 06/03/2012 ADO 344/2012

13/2012 13/03/2012 PAGO No resolució ADO (<600€)

14/2012 20/03/2012 ADO 405/2012

15/2012 20/03/2012 ADO 114/2012, 272/2012, 407/2012

16/2012 20/03/2012 ADO 408/2012

17/2012 27/03/2012 ADO 436/2012

18/2012 30/03/2012 PAGO 405/2012
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Intervencions: 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Al respecte d’estes observacions que fa la Interventora, hi han algunes qüestions de les què fa l’observació de la que 
no es pot fugir, però hi ha altres qüestions que crec que sí que es poden corregir, i el que hauríem d’intentar és 
funcionar de forma que no hi haja cap objecció per part d’Intervenció. Ja sabem que hi ha alguna qüestió que serà 
impossible, però les altres que sescorregisquen i que s’actue conforme marca la llei.

Amb el dictament favorable de la Comissió d’Interior , el Ple es dóna per assabentat.

2.3 Expedient 31-016/2012. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2012.

MEMORIA-PROPOSTA D'ALCALDIA

ANTECEDENTS

S'han dut a terme en exercicis anteriors  determinats  gastos sense consignació pressupostària  corresponents  a 
suministres de béns i servicis.

Inclús duent a terme en exercicis anteriors sense contar amb crèdit pressupostari adequat i suficient, l'Ajuntament 
està  obligat  al  pagament  dels  anomenats  gastos,  prèvia  imputació  dels  mateixos  al  pressupost  municipal  per  a  
l'exercici corrent després de la tramitació de l'oportú expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Considerant  necessari  i  obligat  atendre  els  gastos  en  que  s'ha  incorregut  per  a  evitar  el  perjuí  dels  tercers  
contratants amb l'Administració i el correlatiu enriquiment injust o sense causa d'esta.

Considerant que la imputació dels gastos a l'exercici corrent no causarà perjuí a l'atenció de les necessitats de  
l'exercici corrent, i considerant igualment l'efectiva prestació dels serveis i suministres que més avall es relacionen, 
conformats pels responsables corresponents.

Es considera oportú la instrucció d'expedient de RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (núm. 
2/2012) per a la imputació al pressupost corrent d'alguns dels gastos duts a terme en exercicis anteriors, relacionats  
en la part dispositiva.

FUNDAMENTS JURÍDICS

A) Articles 163, 173.5 i 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de  
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

B) Articles 25.1, 26.1 i 60.2 del Reial Decret, de 20 de abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la  
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

C) Article  23.2  del  Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de 18 d'abril,  pel  que s'aprova el  Text  Refós  de  les  
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

D) Article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Intervencions.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Aclare que vaig a votar  a favor, perquè si no la gent no podrà cobrar. Es de veres que hi han factures de diferents 
anys, la majoria de les factures són de l’any passat que jo no estava en l’equip de govern, però s’ha gastat  i com deia  
el secretari, l’Ajuntament ha de pagar a la gent que li ha facturat.
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El Sr. Josep Manuel Albiol i Rodo (EU): 

Bé, pues el nostre grup va a abstindre's, entre altres qüestions perquè sí que és veritat açò que ha dit José Enrique, i  
que nosaltres sempre hem repetit també, el tema de què evidentment s’ha de pagar a la gent que ha fet algun servici a 
l’Ajuntament.  Una  gran  quantitat  de  reconeixements  extrajudicials  de  crèdits  comprenem  que  es  normal  que 
apareguen, perquè ixen moltes qüestions que estan imprevistes, però ho hem dit moltes ocasions, el que es fa és uns  
pressupostos que no s’aproximen ni de lluny a la realitat, i això fa que cada dos per tres hajam de recórrer a esta  
situació legal, evidentment, que és el reconeixement extrajudicial de crèdit. Una de les qüestions per exemple que 
s’han de pagar és tots els diners que ha causat les eleccions, l’Ajuntament sap, perquè no és la primera vegada que es  
fan eleccions democràtiques, que quan hi ha unes eleccions n'hi ha unes despeses que s’han de tindre en compte, si  
és un any electoral s’ha de ficar i s’han de tindre en compte. De fet en els últims pressupostos del dos mil dotze, 
havien moltes coses que no estaven pressupostades i havien qüestions que es donarem compte el mateix dia de  
l’aprovació, certes subvencions a entitats que no figuraven en el pressupost, llavors, el pressupost no estava quadrat.

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

Nosotros vamos a votar también abstención igual que hicimos en la Comisión, y solamente por una cosa, porque 
todo el reconocimiento que asigna el veintiún mil setecientos noventa con noventa y nueve euros, dos facturas son 
del anterior equipo de gobierno, y el resto es cierto que pertenecen ya al segundo semestre de dos mil once y de la 
nueva Corporación,  pero aun así, vamos a votar abstención para que se puedan abonar sin ningún problema.
En cualquier caso, Manolo, por lo que decías, el año pasado yo te recuerdo que estábamos con presupuesto 
prorrogado, en el dos mil once, y que además tuvimos dos procesos electorales, no uno, y el segundo fue por 
anticipación de las elecciones generales, con lo cual, la previsión era difícil de hacer, en noviembre de dos mil diez, 
que a un año visto eran dos elecciones, simplemente por matizarlo.

Previ dictamen favorable de la Comissió d’Interior, sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, 
amb 8 vots a favor( 7PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José 
García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón); i 1 CDL( José Enrique 
Aguar Vila)), cap vots en contra i 8 abstenció ( 6 PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant 
Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 2 EU (Josep 
Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve)), ACORDA: 

PRIMER. Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2012, corresponent a gastos d'exercicis  
anteriors per un import total de 21.790,99 €, que es correspon amb la següent relació de gastos:    

Perceptor CIF  Data 
factura Concepte Aplicació 

pressupostària  Import (€) 

Associació de 
voluntaris de 

Protecció Civil
G98337090

04/11/2011
Actes 9 d'Octubre

134 22109          1.500,00 
#*****# 22597936E 14/06/2010 Concert música clàssica 334 22610          1.508,00 

Zap informática, S.L. B98023435
31/01/2012

Servicis assessorament i 
manteniment 2º semestre 

2011 920 21600        15.000,00 
YAPADÚ B97910616 03/05/2011 Activitats culturals 334 22610             618,79 

Ortogràfic, C.B. E98308794 13/09/2011 Activitats culturals 334 22610             165,20 

#*****# 25401650J 20/11/2011 Menús eleccions generals 920 23020             304,00 

#*****# 25424577D 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 19462909X 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 
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Perceptor CIF  Data 
factura Concepte Aplicació 

pressupostària  Import (€) 

#*****# 52637690M 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 73642830G 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 38802011E 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 73550006P 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 25420214Q 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 73773186L 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 24361589N 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 53206544T 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020               35,00 

#*****# 19433638H 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             174,00 

#*****# 25376614R 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             174,00 

#*****# 22664302X 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             174,00 

#*****# 22586426W 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             174,00 

#*****# 22682687H 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             174,00 

#*****# 19873730M 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             220,00 

#*****# 25399546W 27/12/2011

Aportació municipal 
participació procés electoral 

20/11/2011
920 23020             220,00 

#*****# 20434847Z 27/12/2011

Aportació municipal 
participació procés electoral 

20/11/2011
920 23020               70,00 

#*****# 75298358S 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             105,00 
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Perceptor CIF  Data 
factura Concepte Aplicació 

pressupostària  Import (€) 

#*****# 25375855R 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             105,00 

#*****# 19464717R 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             105,00 

#*****# 74568203H 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             105,00 

#*****# 52640075K 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             105,00 

#*****# 73549975T 27/12/2011
Aportació municipal 

participació procés electoral 
20/11/2011 920 23020             140,00 

Associació de 
Comerciants de 
Benetússer Chip

G98270861 19/12/2011 Targetes regal associació
431 21200            300,00

TOTAL        21.790,99 

2.4 Expedient 31-019/2012. Modificació de crèdits 5/2012. Crèdit extraordinari. 

MEMORIA-PROPOSTA D'ALCALDIA

Amb el fi de fer front al pagament dels gastos que a continuació es relacionen, atencions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent i corresponent a gastos efectivament realitzats en exercicis anteriors, esta Alcaldia, 
d'acord amb allò previst a la Base 7ª d'Execució del Pressupost, i de conformitat amb allò establert als articles 177 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  i  35 i  següents  del  Reial  Decret  500/1990, de 20 d'abril,  considera necessària  l'aprovació per 
l'Ajuntament Ple del següent expedient de modificació de crèdits:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

ESTAT DE GASTOS

Concepte Aplicació 
pressupostària  Import (€) 

Premis Carnestoltes 
2012 338 48001

  
600,00   

Premis Moros i 
Cristians 338 48000

  
160,00   

TOTAL   
760,00   

FINANCIACIÓ (Baixes per anul·lació)

Aplicació pressupostària Denominació Import
450 22790 Conservació enllumenat 760,00  €
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Es preveu la financiació amb baixes per anul·lació de l'aplicació pressupostària 450 22790, per import de  
760,00 €, considerant que l'anomenada reducció no afectarà al funcionament dels corresponents serveis.

De conformitat amb allò establit a l'article 177 del TRLRHL. 

Intervencions. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

En este cas vaig a votar en contra perquè no és ningún proveïdor, perquè són dos pagaments a Carnaval i Moros i 
Cristians que es va comprometre l’anterior Corporació. Si volen pagar-ho que vote a favor l’anterior Corporació. El 
meu vot és en contra.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Al respecte d’això, són unes quantitats que no mereixen massa la pena, estem parlant de tres milions i mig d’euros, 
de deutes que es tenen, de factures que estan per pagar i estem  traient açò, que són sis-cents seixanta euros. Anem a 
abstindre’ns per la idea general, però açò evidentment  que no mereix la pena, sis-cents seixanta euros en un 
pressupost de nou milions de l’Ajuntament. 

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

Nosotros nos vamos a mantener también en la abstención igual que en la Comisión, de todas formas en el expediente 
pone que son los Carnavales del dos mil doce, por clarificar. Y el año pasado creo recordar que para Carnavales 
llovió, y no hubo Carnavales.

Previ dictamen favorable de la Comissió d’Interior, sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, 
amb 7 vots a favor( PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José 
García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón), 1 vot en contra (CDL 
(José Enrique Aguar Vila)  i 8 abstenció ( 6 PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant 
Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 2 EU (Josep 
Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve)), ACORDA: 

Primer. Aprovar inicialment  la  modificació  de crèdits  núm.5/2012 del  pressupost  vigent,  consistent  en 
crèdit extraordinari (expedient 31-019/2012) del pressupost municipal per a l'exercici 2012.

Segon. Exposar  al  públic  l'anomenat  expedient  durant  un  termini  de  15  dies,  mitjançant  la  publicació 
d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Tercer. Aprovar,  amb  caràcter  definitiu,  la  referida  modificació  de  crèdits  si  contra  la  mateixa  no  es 
presenten reclamacions durante el període d'exposició pública.

Quart. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa a nivell de capítols al tauler 
municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

2.5 Expedient 31-022/2012. Modificació de crèdits 6/2012. Crèdit extraordinari. 

MEMORIA-PROPOSTA D'ALCALDIA

Amb la fi de fer front a la despesa que a continuació es relaciona, que no pot demorar-se fins l'exercici  
següent, esta Alcaldia, d'acord amb allò previst a la Base 7ª d'Execució del Pressupost, i de conformitat amb allò  
establert  als articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en avant, TRLRHL), i 35 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20  
d'abril, considera necessària l'aprovació per l'Ajuntament Ple del següent expedient de modificació de crèdits:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI

ESTAT DE GASTOS

Aplicació pressupostària Denominació Import
920 62401 Adquisició vehícle ús municipal 7.000,00  €

FINANCIACIÓ (Baixes per anul·lació)

Aplicació pressupostària Denominació Import
134 62401 Adquisició vehicle protecció civil 7.000,00 €

Es preveu la financiació amb baixes per anul·lació de l'aplicació pressupostària 134 62401, per import de  
7.000,00 €, considerant que l'anomenada reducció no afectarà al funcionament dels corresponents serveis.

De conformitat amb allò establert a l'article 177 del TRLRHL. 

Intervencions. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Després de l’explicació que el senyor regidor d’obres ens va donar en la Comissió,em pareix correcte perquè en 
definitiva l’únic que fem és que en lloc de comprar un cotxe a Protecció Civil, el comprem per a l’Ajuntament i  
sabem que el cotxe de l’Ajuntament s’ha trencat i a més està desfet. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Nosaltres el mateix diem, evidentment ací  la partida ja estava pressupostada, és per a un concepte, es canvia el  
concepte, i per tant, és l’única vegada que anem a votar a favor perquè açò ens pareix normal i correcte.

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

Abstenció. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Simplement, donar les gràcies a tots per entendre allò que hem hagut de fer, que és que en un principi volíem  
comprar un cotxe per a Protecció Civil però les coses s’han complicat. El Corsa que teníem està destrossat. 

Previ dictamen favorable de la Comissió d’Interior, sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, 
amb 10 vots a favor( 7 PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José 
García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón) i 2 EU (Josep Manuel 
Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i ,1 CDL (José Enrique Aguar Vila)) cap vot en contra i 6 abstenció 
( PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, 
Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover)), ACORDA: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdits número 6/2012 del pressupost vigent, consistent en 
crèdit extraordinari (expedient 31-022/2012) del pressupost municipal per a l'exercici 2012.

Segon. Exposar  al  públic  l'anomenat  expedient  durant  un  termini  de  15  dies,  mitjançant  la  publicació 
d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Tercer. Aprovar,  amb  caràcter  definitiu,  la  referida  modificació  de  crèdits  si  contra  la  mateixa  no  es 
presenten reclamacions durante el període d'exposició pública.
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Quart. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa a nivell de capítols en el tauler 
municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

2.6 Expedient 31-023/2012. Modificació de crèdits 7/2012. Crèdit extraordinari. 

MEMORIA-PROPOSTA D'ALCALDIA

Amb el fi de fer front al pagament dels gastos que a continuació es relacionen, atencions que no poden 
demorar-se  fins l'exercici  següent i  corresponent a gastos efectivament realitzats  en este exercici,  esta Alcaldia, 
d'acord amb allò previst a la Base 7ª d'Execució del Pressupost, i de conformitat amb allò establert en els articles 177  
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  i  35 i  següents  del  Reial  Decret  500/1990, de 20 d'abril,  considera necessària  l'aprovació per 
l'Ajuntament Ple del següent expedient de modificació de crèdits (7/2012):

CRÈDIT EXTRAORDINARI
ESTAT DE GASTOS

Concepte Aplicació 
pressupostària Import (€)

Inversió reposició 
polideportiu municipal 341 63200 1.994,20

Treballs al Col·legi 
Colón 320 63200 5.489,03

Rectificació de 
voreres i obres en 

Miguel Hernández i 
Ramón y Cajal cantó 

amb C/Major 450 61910 7.847,00
Honorari obra millora 
clavegueram calçades 

i voreres 161 63900 4.222,73
Obra treballs cara 
vista en cementeri 

municipal 164 62200 19.049,78

TOTAL 38.602,74

FINANCIACIÓ (Baixes per anul·lació)

Aplicació pressupostària Denominació Import (€)
334 22610 Centre cultural activitats 19.301,37
341 22611 Activitats esportives 9.650,69
341 22799 Escoles municipals esportives 9.650,69

Es preveu la financiació amb baixes per anul·lació de les aplicacions pressupostàries 334 22610, 341 22611 i  
341 22799, per import total de 38.602,74 € considerant que l'anomenada reducció no afectarà al funcionament dels 
corresponents servicis.

De conformitat amb allò establert a l'article 177 del TRLRHL.

Intervencions. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Sí, en la mateixa línia que el primer, han treballat alguns proveïdors, han sigut obres en carrers i en el cementeri 
principalment i per  a què esta gent puga cobrar, votaré a favor.
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El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Nosaltres en este punt anem a abstindre'ns de la mateixa manera que hem fet adés, però ademés, sí que volíem 
remarcar, per exemple, en les baixes per anul·lació del centre cultural d’activitats, que suposem que serà el centre de 
convivència, o és el Molí?. Tant siga un o siga l’altre, llevant-li dènou mil tres-cents un euros del capítol per al dos 
mil dotze va a deixar la situació del Molí en una situació precària. Després per exemple les altres dos partides, que 
són activitats esportives i escoles municipals esportives, li llevem deu mil euros a cadascuna, amb  la qual cosa anem 
a tindre problemes enguany tant en unes activitats com en l’escola municipal esportiva, llavors, el que déiem abans, 
estes coses s'han de preveure, nosaltres sabem per exemple, i en el seu dia en la Comissió d’Urbanisme, varem estar 
d’acord, en la rectificació de les obres de Miguel Hernández-Calle Major ,perquè era un carrer que només tenia una 
direcció i s’ha obert i nosaltres consideràvem que això era interessantment, però estes coses han d'eixir de la seua 
partida d’urbanisme i no han d’eixir per exemple de cultura o d’esports o d'escoles esportives.

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

El expediente  de modificación  de  crédito  lo  vamos a  votar  en  contra,  porque  nos  parece  que es  una  cantidad 
importante la que se retira de actividades del centro cultural del Molí, y de actividades deportivas y de las escuelas  
deportivas municipales, porque son treinta y ocho mil seiscientos euros, pero aún así también entendemos que si hay 
una inversión urgente en la vía pública, trabajos en el Colegio Colón, que hay cinco mil euros o inversión en el  
polideportivo municipal que se tienen que afrontar, a veces son  imprevistos que pueden surgir a lo largo de la  
legislatura.
Ahora bien, inicialmente en lo que fue la rectificación de Miguel Hernández, en la Calle Ramón y Cajal y en las  
esquinas con la Calle Mayor no éramos partidarios de hacerlo, porque se acababan de hacer esas aceras con sus  
rebajes y pensamos que si no había dinero no se tenían que a ver abordado porque son  siete mil  ochocientos  
cuarenta y siete euros, ni tampoco las obras de trabajo caravista en el cementerio municipal. Ustedes han decidido  
que se  haga un  caravista,  que  no tenía  el  proyecto  inicial  y  lleva  otro  coste  que  ahora  tenemos que rectificar 
tocándolo de deportes o de cultura. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

El cementerio tradicionalmente se ha hecho con caravista, y alguien decidió aquí, por parte de vuestro equipo de 
gobierno, que se hiciera sin caravista, con lo cual hubiera quedado no sé cómo decirlo, no sé qué calificativo ponerle,  
si es una metedura de pata o cómo decirlo, por intentar ahorrar con un caravista. Ahora se puede decir que no, y se  
viene al Pleno y se dice hay que no votáis a favor de esto, pero es que el problema lo habéis hecho vosotros.

Nosotros planteamos que vamos a dejar el cementerio exactamente igual que como se ha hecho toda la vida, porque  
la caravista en el cementerio es tradicional y a alguien se le ocurrió:” no, vamos a quitar la caravista y vamos hacerlo 
como llanito, y nos ahorramos ahí eso”.
Por otra parte, la Calle Ramón y Cajal, hacer la calle en dos sentidos es lo que ha habido toda la vida y cuando estaba 
el anterior equipo de gobierno alguien decidió que era para un sentido, y queda demostrado que funciona mucho 
mejor con dos sentidos. Pues bien, tampoco entendemos muy bien ¿por qué se cambian las cosas? si el cementerio 
tradicionalmente  tenía  ladrillo  caravista,  y  ahora  lo  cambiamos,  y  nosotros  hemos  tenido  que  decidir  y  hacer  
especialmente eso para que continúe exactamente igual.

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

Luís, cuando dices “ alguien decidió”, no es que se levantara alguien en ese momento del equipo de gobierno y dijera 
“ vamos a poner una calle de una dirección” o a quitar el ladrillo caravista, había unos técnicos que además lo vimos 
en la Comisión, que valoraban tan positivamente la única dirección como las dos, en los informes de Policía Local, y 
la Corporación decidirá, con lo cual fue una decisión de ese momento de los técnicos competentes que estaban 
llevando el proyecto de alcantarillado de reacción de aceras. Nosotros pensamos que era así correcto, vosotros habéis 
llegado y habéis cambiado, no pasa nada, es una decisión, por supuesto, el problema es que si no hay esos ocho mil 
euros se podía haber hecho cuando estuvieran y no venir ahora a hacer una modificación de crédito.
En cuanto al cementerio, la decisión también fue de los técnicos, consensuada con la Corporación de ese momento, 
mejor dicho, con el equipo de gobierno. Tenemos un problema en el cementerio de Benetússer, es que cada día nos 
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queda menos espacio, los nichos cada vez nos cuestan más dinero de ejecutar, el ladrillo caravista en muchas 
ocasiones con las lápidas totalmente se tapa, entonces se buscó una solución más económica, porque además los 
planes provinciales también venían reducidos de capital, cosa que este año ni los tenemos, porque parece ser que el 
gobierno central los ha quitado, pero esa es la realidad, entonces lo que intentamos hacer fue reducir costes. Vosotros 
habéis querido volverlos a poner, que también es totalmente correcto, seguramente son más bonitos así, que es como 
se ha hecho toda la vida, por supuesto, pero son diecinueve mil euros más, que ahora tenemos que rascar de otras 
partidas y que vamos a afectar a deportes y a cultura, esa es nuestra queja  y es por lo que votamos en contra, no por 
lo resto. La idea y la decisión puede ser correctísima y además quedara precioso. Gracias.

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Hay ciento cincuenta nichos hechos, y eso cuesta como año y medio de cubrir, y se queda como está. Aparte de eso,  
hemos sacado los diecinueve mil euros, tenemos un convenio con el SARC, que es lo que hemos quitado de cultura, 
que hemos quitado quince mil euros ahí, o sea que no simplemente lo hemos hecho y no lo hemos cambiado así por 
cambiar, sino que hemos sacado dinero de otras partes, que nos lo da la Diputación, y tú lo sabes muy bien. Vosotros  
decidisteis que el cementerio tenía que estar sin el caravista y nosotros hemos decidido que sí, porque es lo que este  
Ayuntamiento  decidió  en  su  día,  o  sea  nosotros  no  hemos cambiado,  hemos  seguido  lo  que  vosotros  estabais 
haciendo, lo que lo habéis cambiado habéis sido vosotros. Nosotros hemos continuado con lo mismo y hemos sacado  
el dinero de dos partidas, pero para que el cementerio siga estando como estaba, el cambio lo habéis hecho vosotros,  
nosotros no, hemos continuado con lo mismo. Y lo que no se puede mantener es unos nichos completamente vacíos,  
por ahorrar  un dinero,  que  al  final  los  nichos se  repercuten en  el  Ayuntamiento,  nosotros  hemos quitado unas 
partidas de donde nos dan quince mil euros del SARC que lo hemos contratado con la Diputación y lo hemos sacado  
de ahí.

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

Pero habéis afectado a cultura y a una serie de actos, para hacer nichos. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Ese dinero lo  hemos sacado de ahí,  ¿tú que quieres?,  si  vosotros manteníais  el  ladrillo  caravista  ¿y ahora que  
queréis?. 

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

Nosotros lo quitamos en la última ocasión, pero vosotros lo ponéis y ya está, que no hay problema. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Nosotros lo hemos hecho así porque pensábamos que es, mira es lo mismo, continuar con lo que vosotros estábais 
haciendo, y ahora venís y decís que no, fíjate cómo es la cosa. 

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

Nosotros lo hicimos hace un año, cuando cambiamos esto. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Vale

Previ dictamen favorable de la Comissió d’Interior, sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, 
amb 8 vots a favor( 7 PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José 
García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón) i ,1 CDL (José Enrique 
Aguar Vila))  6 vots en contra ( PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant Antonio Alarcón 
Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 2 abstenció ( EU (Josep 
Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve), ACORDA: 
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Primer. Aprovar inicialment  la  modificació  de crèdits  núm.7/2012 del  pressupost  vigent,  consistent  en 
crèdit extraordinari (expedient 31-023/2012) del pressupost municipal per a l'exercici 2012.

Segon. Exposar  al  públic  l'anomenat  expedient  durant  un  termini  de  15  dies,  mitjançant  la  publicació 
d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Tercer. Aprovar,  amb  caràcter  definitiu,  la  referida  modificació  de  crèdits  si  contra  la  mateixa  no  es 
presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa a nivell de capítols al tauler 
municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia.

2.7 Expedient 33-265/2012. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la instal·lació de llocs i 
barraques. 

Vist  l'expedient  33-265/2012, tramitat  al  departament de Gestió  Tributària,  resulta  procedent adoptar  el 
següent acord en base als següents: 

ANTECEDENTS

1. La providència d'Alcaldia amb data 13 d'abril de 2012, ordena iniciar procediment administratiu, instruint el  
corresponent expedient d'ofici amb incorporació dels informes preceptius, per a sotmetre a l'aprovació del Ple de la  
Corporació, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa d'Interior, una proposta de modificació de l'article  
6, relatiu a la quota tributària, de l'anomenada tasa, de manera que la tarifa tercera, “llocs de venda en fires. Per m2 i  
dia… 0,38 €”, passe a tributar de la següent manera: “llocs de venda en fires. Per m2 i día… 0,15 €”.

2. Vist l'informe d'intervenció i l'estudi tècnic-econòmic, amb data 17 d'abril de 2012.

FUNDAMENTS JURÍDICS

A. La Taxa  per  ocupació de terrenys d'ús públic local per l'instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o recreació, situats en terrenys d'ús públic local, així como indústries dels carrers i ambulants 
i rodatge cinematogràfic, és un tribut que els Ajuntaments poden establir, ordenar i exigir d'acord amb allò disposat 
en l'article 20 apartats 1 i 3 n), del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, per el que s'aprova el Text Refós de  
la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL, d'ara en avant); tot allò en els termes que les habilita l'article 57 del 
TRLRHL i amb arregle a les normes bàsiques contingudes en el Títol I, Capítol III, Secció 3ª, del anomenat text 
legal. 

B. Conforme disposa l'article 15.1 del TRLRHL, excepte en els supòsits previstos en l'art. 59.1 del mateix text 
normatiu,  les  Entitats  Locals  hauran  d'acordar  la  imposició  i  supressió  dels  seus  tributs  propis  i  aprovar  les  
corresponents ordenances fiscals, el que, en relació amb allò disposat en l'article 16.1 de l'anomenat Text Refós, es  
tradueix en la necessitat de que siguen les Ordenances fiscals les que determinen, entre altres extrems, els elements 
determinants de la quota tributària, així com les dates d'aprovació i del començament de la seua aplicació.

C. La modificació que es proposa consisteix en una reducció de la tarifa tercera de l'art.6 de l'ordenança fiscal 
reguladora, quota tributària.

D. L'article  25  del  TRLRHL estableix  que  els  acords  d'establiment  de  taxes  per  la  utilització  privativa  o 
l'aprofitament especial del domini públic, o per a financiar total o parcialment els nous servicis, deurà adoptar-se a la 
vista d'informes tecnicoeconòmics en els que es pose de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost 
d'aquells, respectivament”.

 L'informe tecnicoeconòmic forma part  de l'expedient  (Informe d'Intervenció amb data 17 d'abril  de 2012),  
devent ajustar-se al mateix les tarifes que es proposen.

La tarifa proposada es troba dins dels màrgens proposats en l'estudi econòmic.

E. La vigent ordenança fiscal regula la quota tributària al seu art.6.
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F. En l'ordre procedimental i competencial, resulten d'aplicació els articles 111, 49 i 47 de la Llei 7/1985, de 2  
d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en relació amb els articles 16 i 17 del TRLRHL, en virtut dels  
quals, els tràmits a seguir comprenen:

- Acord provisional adoptat pel Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa 
d'Economia i Hisenda, amb el vot favorable de la majoria simple.

- Exposició pública de l'Acord provisional al Tauler d'Anuncis de la Corporació durant trenta dies, como a 
mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i, en el seu cas, presentar dins del referit  
termini,  les  reclamacions  que  estimen oportunes  davant  l'Ajuntament  Ple.  De aquest  tràmit  d'exposició 
pública s'insertarà anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València i en un dels diaris de major 
difusió de la mateixa.

- Finalitzat el termini d'exposició pública, l'Ajuntament Ple adoptarà l'Acord definitiu que procedisca, resolent 
les reclamacions que s'hagueren presentat, aprovant simultàniament la redacció definitiva de l'ordenança 
fiscal o, en el seu cas, la derogació o modificació de la mateixa a què es referisca l'Acord provisional.  En el  
cas de que no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'Acord, fins aleshores  
provisional, sense necessitat de nou Acord del Ple.

- En tot cas, els Acords definitius, tant si són adoptats expressament pel Ple, como si ho són automàticament 
per absència  de reclamacions,  així com el text  íntegre de les  ordenances o de les seues modificacions,  
hauran  de  ser  publicats  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  entrant  en  vigor  una  vegada  realitzada  
l'anomenada publicació. 

Intervencions: 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Primer dir-li, Sra. Alcaldessa, que en punts com este no fa falta que el Sr. Secretari ens llisca tot el punt, a més ha 
passat per comissió. 
Vaig a votar a favor, perquè com dia Manolo anteriorment, per part d’Esquerra Unida, fem normes que després les 
ha de reparar la Intervenció perquè no les complim, açò regula una situació que no estava complint el propi 
Ajuntament que és el tema de les fires. Nosaltres muntem una fira en festes, que paguem una quantitat però 
l’Ordenança deia que havíem de pagar una altra. El que fa esta ordenança, en definitiva, és regular el que estem 
cobrant o que s’ha de cobrar, és de veres que es canvia l’ordenança fa uns anys i els càlculs que es feren pels servicis 
tècnics  van ser incorrectes, perquè també en l’ocupació de les obres dels carrers també van haver-hi problemes i en 
definitiva el que fem es això, baixar als feriants els llocs a regular allò que estem cobrant en estos moments i 
almenys evitem la reparació de la interventora perquè no complim l’ordenança municipal. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Nosaltres també anem a votar a favor, entre altres coses perquè com ja s’ha explicat és arrimar-se o apropar-se a allò 
que és la realitat, i això s’ha de fer, nosaltres sempre hem dit, que a més a més de fer els pressupostos o fer els 
càlculs, sempre hauria d’examinar si això que s’ha aprovat després té l’eficàcia que es volia, o si no, per a poder 
canviar, ho ferem per exemple quan, com s’ha comentat, el tema d’ocupació per obres, i la varem modificar,  i 
pensem que s'hauria de tornar a mirar i si és precis tornar-la a modificar. No hi ha cap problema a modificar les 
coses, el que n'hi ha que fer és estudiar-ho i dur un seguiment de tots aquells acords que se duguen a terme, i moltes 
vegades açò no s’ha fet i es continua sense fer, però evidentment nosaltres anem a votar a favor, entre altres coses, 
perquè pensem, que evidentment, a la gent de fires i festes i coses aixina, en la situació en la que estem, els haurà 
rebaixat també els seus ingressos i que no està mal que des de l’Ajuntament, encara que tenim problemes grossos de 
finançament, no podem  repercutir en els de sempre. 

La Sra. Eva Angela Sanz Portero (PSPV-PSOE): 

Nosotros queríamos solicitar a la Alcaldía que dejara el punto encima de la mesa, porque aunque en principio en el 
fondo estemos de acuerdo la Ordenanza, regula también los puestos que se ubican en lugares de la vía pública que se 
dedican para el mercado ambulante. El mercado ambulante de Benetússer viene dos días a la semana y en vez de a 
0,15, está a 0,51 el m2 y día, entonces nos gustaría que ya que se toca la Ordenanza que se pudiera revisar también 
esa parte, a los vendedores ambulantes que vienen todas las semanas a Benetússer, y que está mucho más alta que la 
de los feriantes en este caso.
Por eso nos gustaría que lo dejarais encima de la mesa.
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La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Els tècnics han fet tot el treball a nivell d’estudis econòmics i de més, passem en davant i no hi ha cap problema en 
mirar els altres punts de l’ordenança. 

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

¿Entonces lo tendréis en cuenta para un futuro?. 

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

No hi ha problema. 
Com deien els companys , és de veres que al final esta modificació a l’ordenança és simplement per a donar una 
cobertura legal a un fet que s’estava produint contínuament en cada muntatge de casetes de fira i que era que al final 
s’estava cobrant una cosa que era irreal segons l’ordenança vigent, i en este canvi l’únic que estem fem és això, 
donar una  cobertura legal a la pràctica habitual.
També dir Enrique, el tema de llegir cada punt integre es simplement que ja ens va passar en els primers Plens que 
ens exigien llegir tots els punts i Alcaldia no té cap problema a llegir-ho tot transparentment.

Previ dictamen favorable de la Comissió d’Interior, sotmés a votació pel Ple de l’Ajuntament de Benetússer, 
per unanimitat, ( 7 PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José 
García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón), 6 PSPV-PSOE( Eva 
A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juant Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i 
Vicente Jesús Arroyo Chover), 2 EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 1 CDL (José Enrique 
Aguar Vila)) ACORDA: 

Primer. Aprovar provisionalment, i definitivament per al supòsit de què durant el període d'exposició pública no 
es presenten reclamacions ni al·legacions, la següent modificació de la vigent  Ordenança Fiscal Reguladora de la 
Taxa per la instalació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o recreació, situats en terreny d'ús  
públic local, així com indústries dels carrers i ambulants i rodatge cinematogràfic:

Uno. Es modifica l'article 6 “Quota tributària”, tarifa tercera:, que queda redactat com segueix:
…
3.- Llocs de venda en fires. Per m2 i dia ………………0,15 €”.

Dos. S'introdueix la següent disposició final.
“Disposició final.  Aprovació i entrada en vigor. La modificació de la present Ordenança fiscal, aprovada 

per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el xx de xxxxx de 2012, entrarà en vigor i serà d'aplicació el dia de la seua  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província”.

Segon. Exposar al públic aquest Acord provisional en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament durant un termini  
mínim de trenta dies, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i,  en el seu cas, presentar les  
reclamacions que estimen oportunes. D'aquest tràmit d'exposició pública s'insertarà anunci en el Butlletí Oficial de la  
Província de València i en un dels diaris de major difusió de la mateixa.

Tercer. Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  en el  supòsit  de que no es presentaren al·legacions  o  
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'Acord fins aleshores provisional, sense necessitat de nou Acord 
Plenari. En el supòsit de que durant el referit termini es presentaren al·legacions o reclamacions, l'Ajuntament Ple  
adoptarà l'Acord definitiu que procedisca, resolent les que s'hagueren presentat.

En cas, l'Acord definitiu, tant si és adoptat expressament pel Ple, como si ho és automàticament per absència 
de reclamacions,  així com el text íntegre de l'ordenança o de les seues modificacions, hauràn de ser publicats en el  
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada realitzada l'anomenada publicació.

El present acord, una vegada siga definitiu i de conformitat amb allò establit en  l'article 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, posa fi a la vía administrativa i amb el mateix podrà interposar-se davant el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana recurs contenciós administratiu en el termini de 
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dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació de l'acord definitiu en el Butlletí Oficial de la Província 
de València; tot això sense perjuí d'exercir qualsevol altra acció o recurs que s'estime convenient.

3. PUNTS EXTRAORDINARIS.

No s’inclouen punts extraordinaris. 

4. CONTROL DELS ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 

A) Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

Es dona compte des de el Decret 1594/2011 fins el Decret 499/2012. ( de data 04 d'abril de 2012). 

B) Donar compte dels acords de les sessions de la Junta de Govern Local de:

12/01/2012.
26/01/2012.
09/02/2012.
23/02/2012.
28/02/2012.
15/03/2012.
29/03/2012.

C) Precs i Preguntes.

El Sr. Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 

Bé, jo no vaig a llegir totes les fulles perquè damunt ja les he llegides en quasi tots els Plens ordinaris, simplement  
com  sempre  reiterar  les  demandes  que  hem sol·licitat  d’informació  per  registre  d’entrada,  i  m’agradaria  que  
s’anotaren l’equip govern les dades per a què comprovaren i pogueren donar resposta a quasi tots els escrits. Alguna 
en concret sí que ha contestat María José com a Regidora de servicis socials, altres encara falten, però hi havien  
sol·licituds de canvis de funcionaris en departaments, còpia del llistat de les nòmines del personal de l’Ajuntament,  
on no volíem el nom de les persones, però sí el lloc treball, informació de les despeses dels actes de la programació  
del 9 d’octubre, del 12 d’octubre, el llistat detallat d’ingressos pendents i subvencions sol·licitades per l’Ajuntament  
de  Benetússer  per  part  d’altres  Administracions  Públiques,  informació  respecte  al  Decret  número  1095/2011, 
1150/2011,  1382/2011,1489/2011,  1490/2011,  açò  estem parlant  encara  de  desembre  de  2011 quan  ho  vàrem 
sol·licitar, informació per escrit de personal del Museu municipal, les funcions de la tècnica del museu, funcions de 
l’auxiliar i indicació del seu treball, en el seu lloc de treball, dedicació, pressupost destinat a restauració de peces  
etc. Hi ha algun com el de 7 de setembre que les he tornades a enviar un mes després, fins i tot una comissió d’àrees  
socials, sol·licitada pels tres grups polítics, EU, CDL, PSOE , demanant informació de les actes de les distintes  
visites de Sanitat en relació a l’activitat horaris així com el numero de persones que ho utilitzen i l’activitat en 
concret que hi ha en llistat d’espera, referit al centre dels jubilats i la informació a la comissió per part de la regidora  
respecte al trasllat de l’associació dels jubilats, còpia del contracte del servici de cafeteria etc.Hi ha un registre que 
està presentat, este és recent del 18 d’abril a nivell de departament d’intervenció, amb una sèrie de punts, que sí que 
és veritat que el senyor Luis em va comentar que estaria prompte però encara no ho està. Hi ha algun escrit del 14  
d’octubre de 2011,sí que m’agradaria vore si això s’agilitza i a vore si és veritat perquè en l’últim Ple ordinari anava  
amb les mateixes preguntes, i les mateixes, i no hem tingut resposta.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Per la part que em compet, només és un escrit del tema de patrimoni, em vaig reunir amb la regidora que el  firmava 
i li vaig explicar el que hi havia per a rehabilitacions, li vaig passar els plànols de la rehabilitació, li vaig comentar el  
tema de la tècnic, que tenim un recurs, i crec que quan demaneu alguna cosa si te la contem de paraula, crec que val  
la contestació. 
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El Sr. Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 

Sí. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

No fa falta fer l’escrit, almenys sí que m’he reunit amb ella i he intentar explicar-ho. 

La Sra. Josefa Ferriols Raga (PSPV-PSOE): 

Dimarts passat va estar amb nosaltres el delegat de la Generalitat, Don Rafael Soler, i entre altres coses s’ha estat  
veient la situació de la residència, voldriem saber com es va resoldre això, si s’obri, què es pensa fer, sabem que hi  
ha una assignació pressupostària des de la Conselleria per a obrir-la, i la veritat és que no sabem què va a pasar ahí, i  
també dir que nomes pugau ens ho digau a nosaltres i al resto del poble.

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Fina, simplement aclarir a la resta dels veïns. que òbviament, vam estar en eixa reunió de treball amb el delegat de 
Govern, perquè no hi ha ningú motiu per a no aclarir els temes. Si no tenim informació, perquè no s’ha avançat , no 
podem donar cap informació nova, simplement això, esteu donant també  informació, amb les dades que ha donat 
Oscar si no ho he entés malament, amb això que estàs diguent de la residència, són mocions que heu presentat i que 
han quedat sobre la taula per al pròxim Ple.
Simplement les tractarem en el seu moment. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Només comentar-vos que el tema de les mocions que ho varem comentar ja en la Comissió, que evidentment n'hi ha 
moltíssimes mocions, que han passat moltes d’elles fins i tot  la seua vigència és més que dubtosa. Llavors ha de 
quedar clar també que esta forma de funcionar no és massa efectiva, perquè si estem presentat unes mocions el mes 
de gener i estem acabant el mes d’abril, jo sé que evidentment hi han hagut moltes coses, sé que està tot el Decret 
que ha portat de cap als servicis tècnics de l’ajuntament, però tot així  jo crec que s'hauria d’haver accelerat, 
s’haurien d’haver ficat més Plens  o el que fora per a poder-ho debatre ,  segurament en estos moments hi han dotze 
mocions aproximadament, no sé el número exacte però sé que hi ha moltes i que algunes d’elles, ja dic, haurà 
prescrit la seua vigència.

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Com bé dius Manolo, sí que és de veres que ha  passat moltes coses, entre elles la primera, es que la data del Ple 
ordinari que tocava era el 29 de març i per la vostra mateixa petició se va respectar el dret a la vaga dels treballadors 
i es va posposar, la fecha que estava preparada desgraciadament va ser la mateixa setmana que faltà el nostre regidor 
i no tinguerem més remei que posposar este Ple i fins que hem arribat a la data de hui.

El Sr. Vicente Jesús Arroyo Chover (PSPV-PSOE): 

Des de que se inaugurà el centre cultural el Molí, i com a mida de recolzament a les entitats del poble de Benetússer , 
sempre han disfrutat gratuïtament de les instal·lacions del mateix, sempre  i quan  no han tret un benefici econòmic a 
canvi. Una altra cosa són les Ordenances que regulen també el sistema de lloguer del mateix local i diuen 
explícitament que es cobrarà sempre una certa quantitat per hora de lloguer , l’article 6 diu: 
“La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por la aplicación de las siguientes tarifas, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 3, del 5 de Enero de 2011 , la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa de utilización del Centro Cultural el Molí y dado que en el plazo de 30 días no se han presentado 
alegaciones,el acuerdo provisional se ha elevado a definitivo. El artículo modificado es el siguiente:
Artículo 6.  La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por la liquidación de las siguientes tarifas. Por 
cada hora de utilización privativa o aprovechamiento especial de las actividades, tipo A, 100 euros, por cada hora o 
utilización privativa o aprovechamiento especial de las actividades tipo B, 150 euros, por cada hora o utilización 
privativa o aprovechamiento especial  de las actividades tipo C, 217,64 euros, las actividades objeto de autorización 
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pueden ser las siguientes: tipo A, actividades de carácter benéfico, social, político y cultural, tipo B, actividades de 
carácter ludico-festiu y tipo C, actividades de carácter lucrativo.”
Val, la meua pregunta és la següent: És cert que s’ha deixat gratuïtament el Molí a les falles d’Alfafar per a fer les 
presentacions el exercici passat ? I la següent,  és cert que el termini per a fer les presentacions gratuïtament de les 
falles d’Alfafar encara esta vigent i continuarà vigent fins a desembre de 2012?.Si no teniu la informació ara, no 
passa res, les passeu per escrit i ja m’ho digueu.

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Contestarem en el pròxim Ple o bé  per escrit perquè ara no tenim les dades, no tenim constància. Val, donem per 
conclós el Ple, ja passem a les preguntes del públic. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les 22:00 de tot això, com a  
secretari, done fe.

La presidenta,  El secretari

Laura Chulià Serra            Ramon López Sales 

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