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Nomenclàtor: PO 10/2012 de (data:26/07)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Ordinària.                                             

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

ASSISTENTS:

En el  municipi  de  Benetússer,  a  les  vint-i-una hores  del  dia 
vint-i-sis de juliol  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 els 
punts  inclosos  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: 
Lluís M. Vicent Adell.
Miguel A. Madrero Tarancón.
Mª José García Pascual.
José Vicente Vidal Selvi. 
Encarna Prieto Llácer. 

Regidors: 
Ambrosio Andreu Villalón. 
Lorena Morillo Olmedilla.
Eva A. Sanz Portero.
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 
Ana Mª Martín Valero.
Josefa Ferriols Raga.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 
Josep Manuel Albiol i Roso.
Montserrat Payá Esteve.
José E. Aguar Vila. 

Interventora: 
Mª Dolores Miralles Rico. 

Secretari: 
Ramon López Sales
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1. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Molt bona nit i benvinguts al Ple ordinari de 26 de juliol,a les nou, en la Casa Consistorial. 
En l’ordre del dia, el primer punt són les actes de les sessions anteriors. 
En concret les actes de fetxa vint-i-set i trenta de març de dos mil dotze. 
Alguna intervenció?

1.1. Acta de sessió de fetxa 27-03-2012. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Una xicoteta cosa, en la pàgina número tres, hi ha una intervenció d’Eva Sanz Portero, en el tercer paràgraf,  
diu “y que es desde el 2009, supone más de ochocientos mil millones de euros”, jo crec que ahí deu de sobrar 
el mil, això serà un error, no crec que diguera això, eixa quantitat de zeros és una barbaritat.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Molt bé, moltes gràcies. 
Recollim la modificació. 

El Sr. Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
A nivell de les actes nosaltres les anem a aprovar pel tema del contingut, encara que considerem que s’hauria  
de revisar el tema del trasllat de les actes a paper, perquè potser es vol fer tan exhaustiu que hi ha vegades que  
no sé, també es suma el tema de les faltes d’ortografia, no sols en valencià perquè no em diguen que sempre  
estic amb el mateix tema, també en castellà. En la convocatòria de hui, convocatòria només hi ha deu faltes  
d’ortografia i després, bo, perquè no siga una cosa tan crítica, perquè hi ha molts temes molt més importants,  
simplement considere que açò és una cosa que després s’enquadernen i en un futur les noves generacions van a 
vore les actes i les convocatòries d’este Ple, i hi ha algunes cosetes que s’haurien de revisar i a més un poc amb  
serietat. 

Perquè no siga tot tan seriós perquè si comentar que almenys, a mi m’han dit de tot amb el meu cognom, dóna  
molt joc, no és Óscar Llavis, és Óscar Labiós, llavors que es corregisca l’acta, la primera crec que és. 

La Sra. Laura Chulià Serra(PP): 
Molt bé, moltes gràcies. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 
El meu nom s'escriu amb t, que sempre el fiqueu sense t, és Montserrat per favor.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP).
Gràcies Montse. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 
De res Laura. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Vos agrairia  que quan vos referiu  a  les  modificacions  de les  actes  ho feu directament  al  departament  de  
Secretaria que és el responsable de fer açò, nosaltres agafem les actes iguals que les agafeu vosaltres. 
Però pareix que ho digueu atacant-nos a nosaltres, quan és un treball que és des de Secretaria on s’ha de revisar  
i ja està.
De totes les maneres, gràcies per les aportacions. 

Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, per unanimitat (8 PP(Laura Chulià Serra, Lluís 
M. Vicent  Adell,  Miguel  Ángel  Madrero Tarancón,  María  José García  Pascual,  José  Vicente  Vidal  Selvi,  
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Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla), 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), 2 EU(Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 1 CDL(José 
Enrique Aguar Vila)) ACORDA aprovar l'acta , però es susbstituix “Óscar Llavis” per “Óscar Labiós”.

1.2. Acta de sessió de fetxa 30-03-2012. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
En la pàgina número 9, en el punt número dos, en l’última línia diu “ serà com a màxim de deu anys, amb dos  
anys  de carència d’amortització de capital  i  prevista un tipus d’interés  del  set per cent”.  Si jo  no recorde  
malament, al final no era el set per cent, els interessos que hem de pagar del deute, si no recorde malament era  
el cinc coma nou. 
Si això era perquè no es tenia clar, hauria de posar alguna cosa que diguera, o aproximadament, o pensem tal,  
però que no ho donen per sentat que l’interés que hem de pagar és el set per cent com està en l’acta.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Molt bé, alguna altra intervenció sobre l’acta del trenta de març?
Vots a favor?

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Però recolliu això, no?

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Sí, sí, pren nota el Secretari. 

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
Açò era una intervenció?

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Açò no es cap intervenció. Es queda com una afirmació el interés del set per cent. 

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
El que passa és que jo no sé eixe dia la proposta es va dur a Ple, quin contingut tenia. Inclús pot estar mal feta, 
i podríem després fer una correcció d’error si fa falta. Si es va dur eixe dia set per cent en la proposta que se va  
dur d’Alcaldia i Intervenció hauríem de ficar ací set per cent.
Qüestió distinta és que si ha hagut un error, dugam un acord corregint-lo. Parlaré amb la Interventora, si veiem 
després que és una incorrecció, es duria  un acord de Ple, de correcció d’error d’eixe punt. 

Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, per unanimitat (8 PP(Laura Chulià Serra, Lluís 
M. Vicent  Adell,  Miguel  Ángel  Madrero Tarancón,  María  José García  Pascual,  José  Vicente  Vidal  Selvi,  
Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla), 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), 2 EU(Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 1 CDL(José 
Enrique Aguar Vila)) ACORDA aprovar l'acta . 

2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. Dació de compte de Decrets sobre organització municipal.

Es dóna compte dels Decrets d'Alcaldia 783, 784 i 785 de 29 de maig de 2012, d'organització.

A banda, es dóna compte d'escrits del Grup Municipal Socialista (R.Entrada nº2988 de 29 de maig de 2012) i  
Grup Municipal  Popular  (R.Entrada nº3032 de 31 de maig de 2012),  sobre  assignació dels  regidors a les 
Comissions Informatives, on s'indica que els suplents ho són de forma indistinta. 
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2.2. Dació de compte de Decret d'Alcaldia de 9 de julio de 2012 de liquidació de pressupost 2011. 

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
Es dóna compte de la resolució d’Alcaldia 972/2012, de 9 de juliol, sobre liquidació del pressupost de 2011.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Açò és una qüestió històrica, cada any que es fa açò sempre dic el mateix, ací per exemple 691.500,09€, això  
que vol dir, en positiu, que tenim eixos diners. A l’hora de la veritat sabem que açò és una qüestió comptable  
que s’ha de fer aixina i que jo no dubte, tècnicament, però es una qüestió que no ens servix. Acabem de pagar 
quatre milions als proveïdors amb un crèdit que hem demanat, i no ix que cada any  tingam únicament dos-
cents mil o tres-cents mil euros de dèficit. Açò és una qüestió merament comptable, que es fiquen ahí els diners  
que se sap que no es van a cobrar i a l’hora de la veritat apareixen dels calaixos factures. En l’any 2009 varem  
fer  un  préstec  d’aproximadament  dos  milions  d’euros  i  ara  fem  un  altre,  que  havem  d’estar  pagant,  
evidentment, amb els seus interessos i ara hem fet un altre de quatre milions. Com era possible això si cada  
dació de comptes del pressupost del deu, nou, del huit, sempre hi havien, aproximadament, dos-cents o tres-
cents mil euros de dèficit?. Llavors, sempre dic el mateix cada vegada que arriba la liquidació del pressupost  
des de que estic ací  en l’Ajuntament  que és un ajust  comptable i  evidentment res que dir,  és una qüestió  
tècnica, però això no reflectix mai la realitat econòmica de l’Ajuntament, i s’ha vist històricament. I en eixe  
sentit, evidentment, açò no s’ha de votar, perquè és una qüestió de dació de comptes, però vull fer constar que 
vull assabentar-me exactament de com estan les coses, no una mera qüestió comptable. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Simplemente  nosotros  nos  damos por  enterados  y cuando  esté  la  cuenta  general  que  es  la  que  hay que  votar  
abriremos el debate si es necesario. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

2.3.  Correció d'errades d'acord plenari de 26 d'abril de 2012 de crèdit extraordinari 7/2012. 

Vist que el dia 26 d'abril de 2012 es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament de Benetússer expedient d'aprovació 
inicial de crèdit extraordinari 7/2012.

Vist que el citat expedient ha estat exposat al públic i que no han hagut reclamacions; comprovat per la 
Intervenció Municipal ha hagut una errada i a l'Estat de Gastos en l'aplicació pressupostària 16100.63900 
l'import hauria de ser de 4.960,68€ i no de 4.022,73€, i al finançament a la partida 341.22611 hauria de figurar 
l'import de 10.388,64€ en lloc de 9.650,69€. 

D'acord amb allò assenyalat a l'art. 105.2 de la LRJ-PAC “ Les Administracions Públiques podran, així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o 
aritmètiques, existents als seus actes”.,

El Ple de l'Ajuntament de Benetússer ACORDA: 

Primer.- Corregir l'acord del Ple de 26 d'abril de 2012, modificació de crèdit 7/2012 crèdit extraordinari amb la 
modificació que a continuació es transcriu a les partides anteriorment citades: 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

ESTAT DE GASTOS
Concepte Aplicació Pressupostària Import

Honoraris obra millora 
clavegueram, calçades i voreres.

161.63900 4.960,68€
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FINANÇAMENT (Baixes per anul·lació). 
Concepte Aplicació Pressupostària Import

Activitats esportives 341.22611 10.388,64€

Segon.- Publicar la citada correcció d'errades. 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, amb 11 vots a favor ( 8 PP(Laura Chulià Serra, 
Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, María José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi,  
Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla), 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 
abstencions(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)) ACORDA aprovar el punt. 

2.4. Transfèrencia de crèdit 38/2012. 

Con el fin de atender gastos para los que no existe suficiente consignación en el Presupuesto Municipal del  
Ayuntamiento de Benetússer de 2012 esta Alcaldía conforme con lo previsto en la Base 10 de Ejecución del  
Presupuesto Municipal de 2012, y con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de las 
Haciendas Locales y, en los artículos 40,41 y 42 del RD 500/90, de 20 de abril, estima oportuna la siguiente  
transferencia de crédito de partidas de gastos:

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 31-038/2012. 

A) Augment en gastos: 

Partida Denominació Import

231.48000 Ajudes Econòmiques Individualitzades 20.000,00

338.22610 Festejos Populars 25.000,00

Total 45.000,00

B) Disminució en gastos: 

Partida Denominació Import

450.22791 Conservació semàfors i senyals 12.000,00

920.22699 Altres gastos diversos 8.000,00

920.22000 Material d'oficina 10.000,00

920.22200 Telèfons 15.000,00

Total 45.000,00

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
Hi ha una proposta que diu: “Amb el fi d'atendre gastos per als que no existix prou consignació al Pressupost  
Municipal  de l'Ajuntament de Benetússer de 2012, esta Alcaldia, conforme amb allò previst  a la Base 10  
d'Execució del Pressupost Municipal de 2012, i amb allò disposat  als articles 179 i 180 del Text Refòs de les  
Hisendes  Locals  i,  als  articles  40,41  i  42  del  RD  500/90,  de  20  d'abril,  estima  oportuna  la  següent  
transferència de crèdit de partides de gastos: 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 31-038/2012. 

A) Augment en gastos: 
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Partida  Denominació        Import  
231.48000 Ajudes Econòmiques Individualitzades 20.000,00
338.22610 Festejos Populars 25.000,00

Total 45.000,00

B) Disminució en gastos: 

Partida  Denominació        Import  
450.22791 Conservació semàfors i senyals 12.000,00
920.22699 Altres gastos diversos 8.000,00
920.22000 Material d'oficina 10.000,00
920.22200 Telèfons 15.000,00

Total 45.000,00

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Ho vaig dir ja en la Comissió. 
Estes partides de les que s’agafa diners estan pressupostades en una quantitat que es gastà l’any passat i anem a  
tindre, quan s’acabe este, una altra vegada el dèficit. Una cosa és que, evidentment, sorgisca alguna qüestió  
que sempre pot sorgir, però cada dos per tres estem fent modificacions de crèdits i és perquè els pressupostos  
no es fan amb rigor. 
En eixa línia, per exemple, la partida de semàfors estava pressupostada per a enguany en trenta mil euros, l’any 
passat se'n gastaren vint mil i llavors no podem disminuir-li dotze mil perquè si no enguany anem a estar una  
altra vegada amb el mateix, es van a quedar en dotze mil i aixina en totes les partides.
La partida de “Despeses diverses”, estava pressupostada en deu mil, es volen reduir huit mil i l’any passat es  
gastaren quinze mil. Això no es pot fer així, d’ací a quatre dies estarem igual, com es va a agafar d’una partida  
que l’any passat es gastaren quasi cinc mil euros més dels que hi havien pressupostats, i ara encara volen reduir  
huit mil? És un impossible. 
Si aixina duguem els comptes no m’estranya que després passe el que passa. 

La Sra. Eva. A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Nosotros en la comisión preguntamos si efectivamente iba a sobrar dinero de esos capítulos, de esas partidas  
semafóricas y de señales, y del gasto de teléfonos y se nos comentó que sí,  que se iba a hacer un ahorro 
ajustado en ellas para poder retirar crédito de esas partidas e incrementar las otras, con ajuste de un nuevo 
contrato con el operador telefónico. Preguntamos si íbamos a tener acceso a esta documentación para saber que  
efectivamente se efectuaba un ahorro, nos dijeron que sí, y en principio les decimos que no nos parece bien  
que se reduzcan otras partidas, para ir concretamente a fiestas y menos desconociendo a qué facturas de fiesta  
va destinado este incremento, y además, si de las que se quita sobra efectivamente  o no capital, que a fecha de  
hoy  todavía  desconocemos,  pero  hemos  quedado  en  pedirlo  por  Registro  de  Entrada  para  que  nos  lo 
clarifiquen. 
Aun así, pensando en que lo que sí son necesarias son las ayudas económicas individuales a servicios sociales  
y a los más necesitados de nuestro municipio, no vamos a votar en contra de este punto, sino que vamos a votar  
una abstención y quedamos a la espera de que se nos facilite esa información.

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
Yo no dije que hubiera un nuevo contrato, si lo dije lo dije mal, porque no hemos negociado ningún nuevo  
contrato con Vodafone, pero lo que estamos haciendo es una reducción drástica en todas las partidas, en esas  
partidas hemos previsto una reducción de ese dinero y ese dinero lo destinamos a fiestas y a servicios sociales.
¿Y por qué tenemos ese déficit?. Lo tenemos para que paguemos facturas del año pasado antes de que viniera  
el Decreto Ley que nos permitió pagar todas las facturas que estaban pendientes. Por eso esa partida se nos ha  
descompensado, no porque nosotros hayamos gastado más, sino porque estas partidas estaban descompensadas  
ya  que se  pagaron gastos  del  año anterior,  y lo  que  hemos  hecho que es  una cosa habitual  en todos  los  
Ayuntamientos, en todos los estamentos de la Administración que se hacen modificaciones de crédito porque  
son necesarias. Hacer un presupuesto exacto con lo que hay es imposible y eso vosotros que habéis gobernado  
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lo sabéis exactamente igual que nosotros y nunca hemos dicho que no a una modificación de crédito, igual que 
vosotros ahora os abstenéis y nos parece correcto.
Sin embargo, para que se sepa, con nueve millones y pico de euros siempre habrá modificaciones de crédito,  
seguramente  en  septiembre  o  en  octubre  traeremos  otra  modificación  de  crédito  para  ajustar  todo  el  
presupuesto, para conseguir que lleguemos a final de año con déficit cero. Es una labor de gobernar, y nuestra  
obligación es intentar ajustarnos al presupuesto lo más posible, en unas partidas con la reducción de gasto que 
estamos haciendo sobrará  dinero y en otros faltará,  pero en estas  concretamente  ha faltado dinero porque  
hemos  pagado  cosas  del  año  anterior  hasta  que  vino  el  Decreto.  Porque  les  quiero  recordar  que  este  
Ayuntamiento tenía cuatro millones y medio de facturas sin pagar y quiero que a nadie se le olvide eso.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Primer quatre milions en factures, no de factures.
Després, ací el tema és que tot el que estàs diguent ha de ser qüestió de fe, perquè papers i això no veiem cap,  
enguany  duem  tot  el  que  duem  d’any,  per  exemple,  demanant  que  es  fera  el  balanç  que  s’ha  de  fer 
preceptivament cada tres mesos.

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
S'ha fet. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Sí, sí, s’ha fet però faltaven un grapat de coses de ficar ahí, o no?
En el primer trimestre ja varem dir, tots els diners que s’han cobrat de guals i d’impostos sobre vehicles no  
estaven en el primer, i en el segon tampoc, ni l’IBI. Hem vist la quantitat de diners que s’ha cobrat de l’IBI?,  
enguany no s’ha pogut dur un seguiment, estem rebaixant, doncs si tu ho dius veritat serà, hem de posar un poc 
de fe en el tema, m’ho creuré, però necessitem vore els papers, necessitem vore com va l’assumpte, i ja ho vaig  
comentar en una Comissió i en el Ple passat.
Si una funcionaria es retira, té tot el dret del món evidentment, que si una altra funcionaria està de baixa, jo ho  
comprenc, però estem en un any en què econòmicament la situació esta mal i si no estem darrere del pressupost  
quan se'ns vinguem a donar compte ens trobarem en el mes de setembre i serà més que difícil de corregir. La  
nostra funció com a grups d’oposició és estar darrere d’eixes coses però no està la informació. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Molt bé, moltes gràcies.
Passem a votació. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 9 vots a favor ( 8 PP (Laura Chulià Serra, 
Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, María José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi,  
Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla) i 1 CDL ( José Enrique Aguar 
Vila)),  2 vots en contra (EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve)) i 6 abstencions ( 
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)) ACORDA aprovar el punt. 

2.5. Modificació ordenança bodes civils. 

Vist  l'expedient  33-415/2012,  tramitat  al  departament  de  Gestió  Tributària,  resulta  procedent  adoptar  el  
següent acord en base als següents: 

ANTECEDENTS

1. La Providència d'Alcaldia amb data 1 de juny de 2012, ordena la incoació d'expedient administratiu per a  
sotmetre a la decisió del Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa d'Interior, 
una proposta d'Acord de modificació de la vigent Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del  
servici de celebració de bodes civils, en els següents termes:
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Realitzar estudi de costos i modificar, en el seu cas, les tarifes en els següents termes: 
La celebració de matrimonis civils en horari laboral de dilluns a divendres: 150,00 €.
Celebració de matrimonis civils fora del supòsit anterior: 150,00 €.

Modificar l'art.4 “Exempcions”, assenyalant que estaran exemptes del pagament de la taxa les celebracions  
realitzades  en  horari  laboral  de  dilluns  a  divendres,  en  les  que  al  menys  un  dels  contraents  estiguera  
empadronat a Benetússer a la data de l'inici de l'expedient municipal tramitat per a la celebració de la boda.

2. Vist l'informe d'Intervenció amb data 6 de juny de 2012 i l'estudi tecnicoeconòmic o de costos elaborat per 
la Tresoreria municipal, amb data 13 de setembre de 2011.

FUNDAMENTS JURÍDICS

A. La Taxa per la prestació del servici de celebració de bodes civils, és un tribut que els Ajuntaments poden  
establir, ordenar i exigir d'acord amb allò disposat en l'article 20, apartats 1 i 3, del Reial Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de Març, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL, en  
avant);  tot  allò  als  termes  que els  habilita  l'article  57 del  TRLRHL i  d'acord amb a les  normes  bàsiques  
contingudes al Títol I, Capítol III, Secció 3ª, del citat text legal. 

B. Conforme disposa l'article 15.1 del TRLRHL, excepte als supòsits  previstos a 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 del citat Text Refòs, es  
traduix 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. D'acord amb allò establit a l'article 24.2 del TRLRHL, en general, i d'acord amb allò previst al paràgraf 
següent, l'import de les taxes per la prestació d'un servici o per la realització d'una activitat no podrà excedir, al  
seu conjunt, del cost real o previsible del servici o activitat de que es trate o, si no n'hi ha, del valor de la  
prestació rebuda.
Per a la determinació d'aquest import es prendran en consideració els costos directes i indirectes, inclusivament  
els  de  caràcter  financer,  amortització  de  l'immobilitzat  i,  en  el  seu  cas,  els  necessaris  per  a  garantir  el  
manteniment i un desenvolupament raonable del servici o activitat per quina prestació o realització s'exigix la  
taxa.

D. L'article  25  del  TRLRHL establix  que  els  acords  d'establiment  de  taxes  per  la  utilització  privativa  o  
l'aprofitament especial  del domini  públic, o per a finançar totalment o parcialment els nous servicis,  haurà  
d'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 de aquells, respectivament”.
L'informe tecnicoeconòmic o de costos forma part de l'expedient. 

E. La vigent ordenança fiscal regula la quota tributària i establix les normes de gestió als seus articles 6 i 8.

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 les Bases del Règim Local, en relació amb els articles 16 i 17 del TRLRHL, en virtut  
dels quals, els tràmits a seguir comprenen:

d) 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.

e) 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.  D'aquest  tràmit  d'exposició  
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pública s'insertarà anunci al Butlletí Oficial de la Província de València i en un dels diaris de major difusió  
de la mateixa.

f) Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  l'Ajuntament  Plen  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  que  es  refer  l'Acord  
provisional.   En el cas de que no s'hagueren presentat  reclamacions,  s'entendrà definitivament  adoptat  
l'Acord, fins eixe moment provisional, sense necessitat de nou Acord del Ple.

g) 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 publicades al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada realitzada aquesta  
publicació. 

G. En  conseqüència  amb  allò  anterior  procedix  i  amb  l'esmena  presentada,  el  Ple  de  l'Ajuntament  de 
Benetússer ACORDA:

Primer. Aprovar provisionalment, i definitivament per al supòsit que durant el termini d'exposició pública no 
es presenten reclamacions ni al·legacions, la següent modificació de la vigent Ordenança Fiscal reguladora de  
la Taxa per la prestació del servici de celebració de bodes civils:

U. Es modifica l'article 4 “Exempcions”, que queda redactat como seguix:
Art. 4. Exenciones.

Estarán  exentas  del  pago de la  tasa  las  celebraciones  que  se  realicen  en horario  laboral  de  lunes  
aviernes, en las que al menos uno de los contrayentes estuviera empadronado en Benetússer a la fecha de inicio 
del expediente municipal tramitado para la celebración de la boda.

Dos. Es modifica l'article 5 “Quota tributària”, que queda redactat com seguix:
Art. 5. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en la aplicación de las siguientes tarifas:

a) Celebración de matrimonio civil en horario laboral de lunes a viernes: 150,00 €. 
b) Celebración de matrimonio civil fuera del horario laboral: 150,00 €.

2.Se considera horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Tres. Es modifica la Disposició Transitòria de l'Ordenança, que queda redactada com seguix:
La modificación de los artículos 4 y 5 de la Ordenanza aprobada provisionalmente por acuerdo plenario de 26 
de julio de 2012 no serán de aplicación en aquellos supuestos en que la solicitud de celebración de la boda se 
haya presentado antes de la entrada en vigor de la modificación.

Segon. Exposar al públic este Acord provisional al 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 s'estimen oportunes. D'aquest tràmit d'exposició pública s'insertarà anunci al 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 el moment provisional, sense necessitat de nou  
Acord  Plenari.  En  el  supòsit  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 tot cas, l'Acord definitiu, tant si és adoptat expressament pel Ple, como si ho és autoàticament per 
absència de reclamacions,  així com el text íntegre de l'ordenança o de les seues modificacions, hauran de ser 
publicades al Butlletí Oficial de la Provincia, entrant en vigor una vegada realitzada aquesta publicació.

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

De conformitat amb l'esmena “in voce” presentada pel senyor Aguar en la Comissió Informativa d'Interior, s'ha 
afegit a la proposta una Disposició Transitòria. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
El motiu d'esta modificació es perquè en Benetússer no es pagava, i pert tant tota la gent de fora de poble se'n  venia  
a casar ací. Ara, els que estan empadronats en Benetússer no paguen un duro i els que no ho estan han de pagar cent  
cinquanta euros. 
Per altra banda, si hem de fer una boda dissabte o diumenge,  els regidors han de vindre i estos senyors han de pagar  
cent cinquanta euros.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Por la intervención que ha hecho el teniente alcalde de que en Benetússer antes no se pagaba. En la anterior  
legislatura  en Benetússer  pagaba todo aquel  que no era  de Benetússer,  aquel  que estaba  empadronado no  
abonaba, se modificó la ordenanza, la modificasteis vosotros, la trajisteis a Pleno y entonces el de Benetússer  
pagaba. Y entonces, yo lo que me alegro es de que seis meses después vuelva la ordenanza y rectifiquemos  
para que los vecinos de Benetússer ya no paguen. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Molt bé. 
Passem a votació. 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, per unanimitat (8 PP(Laura Chulià Serra, Lluís 
M. Vicent  Adell,  Miguel  Ángel  Madrero Tarancón,  María  José  García  Pascual,  José  Vicente  Vidal  Selvi,  
Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla ), 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), 2 EU(Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 1 CDL(José 
Enrique Aguar Vila)) ACORDA aprovar el punt. 

2.6. Recurs de reposició d'Álvaro Chavarría Panadero front a les bases del concurs ordinari del 
lloc de treball d'Intervenció. 

1) La Resolució de 15 de maig de 2012 de la Direcció General d'Administració Local dóna publicitat a les  
bases  del  concurs  ordinari  i  convocatòries  específiques  per  a  la  provisió  de  llocs  de  treball  reservats  a  
funcionaris  d'habilitació  amb  caràcter  estatal  en  la  Comunitat  Valenciana  (Diari  Oficial  de  la  Comunitat  
Valenciana número 6789 de 5 de juny de 2012). 

   En la part de què ens ocupem, un dels llocs ofertats és el de la Intervenció de l'Ajuntament de Benetússer, les  
bases per a la previsió del qual fóren aprovades per Decret d'Alcaldia de 9 de febrer de 2012. Les mateixes  
contenen un barem de mèrits específics aprovats pel Ple el dia 8 de febrer de 2012, en els termes de l'article 17  
del  Reial  Decret  1732/1994  de  29  de  juliol,  sobre  provisió  de  llocs  de  treball  reservats  a  funcionaris  
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

2) El senyor  Álvaro Chavarría Panadero ha presentat  recurs de reposició front a les bases, centrat  en este  
barem específic (presentat en Correus de València-Sucursal 5, a 19 de juny de 2012). 

   En relació al recurs de reposició es fan les següents

CONSIDERACIONS
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1) El recurrent indica que el barem és “el resultado de una interpretación torticera de la normativa con el  
objeto de restringir lo máximo posible la competencia en el concurso,  adecuando el perfil  exigido al que  
puedan presentar un número muy reducido de personas, sin que el perfil específico tenga relación alguna con  
las características objetivas de la plaza. Los méritos específicos que se valoran tienen un carácter subjetivo  
(favorecen a determinadas personas) y no objetivo (relacionados con la plaza, como experiencia en puestos  
en ayuntamientos similares)”. 

   Després, es referix en concret a alguns dels mèrits. En relació als mateixos, vistos per separat, s'indica: 

a) En relació a les publicaciones, no entén la seua relació amb les característiques del lloc, ja que indica que  
“no implica una mejor aptitud para el desempeño de sus funciones”. Hem de patir de què tota base, pel fet de 
marcar  uns  mèrits,  fa  una  discriminació  (no  diem que necessàriament  correcta),  però  no podem més  que 
discrepar amb això que indica, ja que el fet de què es demanen publicacions sí té a vore amb la idoneïtat per al  
desenvolupament del lloc de treball, per la mahor formació que implica el fet de crear estos textes. Per eixe  
motiu,  és un mèrit  estatal  el  fet  de ser  doctor (article  1.C.1 de l'Ordre de 10 d'agost  de 1994) i  un mèrit  
autonòmic el tindre publicacions (article 3.D del Decret 8/1995, de 10 de gener del Consell). 

  Critica el recurrent que no es faça un desglossament pel contingut o extensió de la publicació, o que siguen 
diversos els autors. Certament, podien haver-ho fet, però tampocfa esta distinció la norma autonòmica, i el fet  
que no siguen les bases més concretes no és motiu per a revocar-les en este específic punt. 

b)  En relació a haver superat  la totalitat  d'exercicis  de les proves selectives de la subescala  de secretaría-
intervenció, en primer lloc qüestiona la correlació del mèrit amb les característiques del lloc. Al respecte s'ha  
d'indicar que la superació d'exercicis d'una oposició d'un mateix àmbit és un mèrit previst a diversos concursos. 

   Critica  a  continuació  que,  en  la  seua  opinió,  només  se  valoren  les  puntuacions  dels  tribunals  de  la  
corresponent Comunitat Autònoma (no estatals) i no als del Ministeri, i que no es valore el tindre la condició  
de funcionari d'esta subescala. Tingam en compte que és dubtós que esta interpretació de les bases siga la  
correcta, ja que sense entrar en la decisió del tribunal de valoració, creiem possible interpretar com a “tribunal  
de la correspondiente Comunidad Autónoma” el tribunal descentralitzat al temps en què la selecció era duta  
per l'Institut  Nacional  d'Administració Pública,  ja  que de fet  la gestió  del  procés  es feia per la respectiva 
Administració  autonòmica.  D'altra  banda,  és  lògic  entendre  que  per  regla  general  els  funcionaris  de  la 
subescala de secretaria-intervenció sí han superat els exercicis corresponents

c) Quant a les activitats docents, de nou reiterem allò indicat abans sobre el fet de què tota base, per marcar uns  
mèrits, ja fa una discriminació. S'ha d'indicar que de no haver error nostre, les homologacions són fetes a la  
Comunitat Valenciana per l'Institut Valencià d'Administració Pública, no per altre òrgan de la Generalitat. A  
més, el fet que s'excloguen homologacions d'altres Instituts  és molt discutible que siga causa de revocació de 
les bases, ja que també el barems aprovats per cada Comunitat Autònoma contemplen valorar especialitats  
pròpies de cada d'elles. 

2) Més enllà de la concreció dels mèrits, el recurrent fa una afirmació genèrica que s'ha d'analitzar. Indica que  
s'ha  fet  una  “interpretación  torticera”  i  que  els  mèrits  tenen  un  caràcter  subjetiu  per  a  “ favorecer  a  
determinadas personas”. No aporta major prova. 

   S'ha de recordar al respecte que l'article 63.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les  
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú declara anul·lades els actes dets en desviació 
de poder. Este concepte es dóna a l'article 70.2 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  
contenciós-administrativa,  com  a  exercici  de  potestats  administratives  per  a  fins  distints  als  fixats  a  
l'ordenament jurídic. És a dir, més enllà de l'extrínseca correcció formal de l'acte, este pot ser anul·lat per açò. 

   La desviació de poder té com a dificultat major la prova de la divergència de fins que constituïx la seua  
essència, i per eixe motiu els òrgans jurisdiccionals han acceptat que la prova de la mateixa no siga plena, sinò  
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que és bastant la convicció moral del jutjador. Però esta s'ha de vore a la llum dels fets que en cada cas resulten  
provats, perquè no hi ha prou amb meres presumpcions de l'acte per l'autoritat. Diu la jurisprudència que degut  
a la dificultat de la prova directa, s'accepten les presumcions, sempre que s'acrediten degudament els fets dels  
que partix la inferència, i entre esta i aquells existisca un enllaç lògic acord amb el criteri humà. 

   Al respecte, s'ha de destacar que el recurs de reposició es referix de forma implítica a la desviació de poder,  
però no aporta cap prova ni indici al respecte. Es limita a indicar que les bases es fan per a “ favorecer a 
determinadas personas”, però no les anomena ni aportar més dades. Tampoc pot l'Administració a un recurs de 
reposició anar més enllà del que s'indica al text del mateix. Els indicis necessaris no s'han aportat. 

3) Es demana també al recurs de reposició la suspensió del concurs. Però el recurs de reposició només pot ser  
suspés  en  cas  de  nul·litat  de  ple  Dret  (i  no  es  considera  que  es  dóne  esta  situació)  o  per  existir  perjuís  
d'imposible o difícil reparació, pero al present cas no s'observen els mateixos, ja que un eventual canvi futur 
quant a la persona que ocupa un lloc no dóna lloc a este conseqüències. 

   La mateixa sort ha de córrer la sol·licitud de cobrir el lloc només amb mèrits generals i autonòmics en cas de  
necessitat peremptòria. La provisió temporal dels llocs de treballs de funcionaris d'Administració local amb  
habilitació de caràcter estatal té els seus concrets camins als articles 30 i següents del Reial Decret 1732/1994  
de 29 de juliol.

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
Bé, ha hagut un recurs de reposició presentat per un funcionari d'habilitació de caràcter estatal respecte a les bases  
del concurs de mèrits per la plaça de la intervenció. 
Hi ha un informe i se proposa desestimar el recurs. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Alguna intervenció?

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
En la Comissió em vaig abstenir perquè no tenia massa coneixement del tema, després mirant en el DOGV del cinc  
de juny, la Resolució de quinze de maig de dos mil dotze de la Direcció General d’Administració local per on es  
publiquen les bases per al concurs ordinari, jo no entre ni isc, perquè em recorde que quan aprovem això nosaltres, el 
nostre grup, diguerem que votàvem en contra perquè estava el tema del valencià, de no ficar com a requisit, però en  
les altres qüestions no  varem incidir. Vista la relació de pobles i els mèrits que hi ha, l’al·legació que fa esta persona  
ni em pareix bé ni em pareix malament, és possible, perquè ahí evidentment en eixa relació n'hi ha poble que ha ficat 
cada mèrit que és per a morir-se. Així doncs el nostre grup ens anem a abstindre. Jo no dic ni que tinga raó el Sr.  
Chavarría, ni nosaltres, ni que estiga ben interpretada la llei per part de servicis jurídics d’ací de l’Ajuntament, com 
nosaltres no varem participar en l’elaboració d’eixos mèrits, que l’única cosa que se’ns va donar és a votar, i ja dic  
votarem en contra, en esta ocasió  ens abstindrem. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Molt bé, moltes gràcies Manolo. 
Alguna altra intervenció?

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
Només una coseta, només una cosa, nosaltres el que no anem a ficar en dubte és el treball que fan els empleats d’esta  
casa. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Passem a votació.

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, amb 15 vots a favor( 8PP (Laura Chulià Serra, 
Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, María José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi,  
Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla ), 6 PSPV-PSOE(Eva A. Sanz 
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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)),  cap  vot  en  contra  i  2 
abstencions( EU(Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve)) ACORDA aprovar el punt. 

2.7. Creació societat mercantil municipal. 

ANTECEDENTS DE FET:

I.- Per Decret de l'Alcaldia núm. 1394/2011, de 7 de novembre, es va acordar la creació de la comissió d'estudi 
encarregada de valorar la posible creació i viabilitat del projecte de creació d'una Societat Municipal per a la  
prestació de determinats servicis de titularitat municipal.

II. Consta a l'expedient informe de l'agent de desenvolupament local de data 24 de febrer de 2012.

III.  En data 2 de març de 2012 es presenta per la comissió d'estudi el text  de la memòria justificativa de  
constitució  de  la  Societat  Municipal  i  del  projecte  esborrany  d'Estatuts,  per  al  seu  debat  i  votació  per  
l'Ajuntament Ple.

IV. Consta a l'expedient informe de la secretària municipal, de data 5 de març de 2012.

V. Consta a l'expedient informe de la interventora municipal, de data 5 de març de 2012.

VI. Per Acord del Ple, amb data 13 de març de 2012, es va prendre en consideració la memòria justificativa  
relativa a l'exercici, per part de l'Ajuntament, de l'activitat econòmica d'una Societat de capital íntegrament  
municipal per a la gestió i explotació de servicis municipals, junt amb el projecte esborrany d'Estatuts de la  
Societat Mercantil, acordant-se el seu sotmetiment a informació pública durant el termini d'un mes, per al seu  
examen i observació i, en el seu cas, presentació de reclamacions i al·legacions.

VII. Aquest acord plenari s'ha publicat al diari “Las Provincias” de data 17 de març de 2012, al Butlletí Oficial  
de la Provincia núm. 73, de data 26 de març de 2012, i  al  tauler  d'edictes municipals,  a l'efecte que pels  
particulars i entitats es pogueren efectuar quantes observacions s'estimaren pertinents.

VIII. Dins del termini d'informació pública, s'han rebut al·legacions, tal i com consta debudament diligenciat a  
l'expedient, per part de:

#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV (FSP-UGT-PV).
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
#*****#, con DNI #*****#.
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#*****#, con DNI #*****#.
Agrupació Local “Coalició Compromís per Benetússer”

IX. Consta a l'expedient informe jurídic sobre resolució de les al·legacions presentades, de data 17 de juny de 
2012.

X. Consta a l'expedient informe de la Intervenció Municipal, de data 29 de juny de 2012.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

PRIMER.- La legislació aplicable ve essencialment determinada pels següents preceptes:

- Decret de 17 de juny de 1955, pel que s'aprova el Reglament de Servicis de les Corporacions Locals. 
- Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial Decret-Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refòs de les Disposicions Legals  

Vigents en Matèria de Règim Local.
- Reial  Decret  2568/86,  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  

Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals.
- Reial  Decret-Legislatiu  1/95,  de  24  de  març,  pel  que  s'aprova  el  Text  Refòs  de  l'Estatut  dels  

Treballadors.
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la que s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
- Reial Decret-Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de Societats de  

Capital.
- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública  

Valenciana.
- Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.
- Reial  Decret-Legislatiu  3/2011,  de 14 de novembre,  pel  que s'aprova el  Text  Refòs  de la  Llei  de 

Contractes del Sector Públic.

SEGON- Als efectes de resolució de les al·legacions presentades, s'ha emés informe jurídic en data 17 de juny  
de 2012, on es fa constar:

“(…) Antes de proceder al examen de las alegaciones presentadas, se ha de subrayar  que las mismas han  
sido agrupadas- a los efectos de su resolución- de la siguiente forma:

2.1. Relativas al personal de la sociedad municipal:

         Distinguiéndose:

2.1.1. Sobre la expresa referencia a la subrogación del personal contratado por las actuales empresas  
prestatarias de los servicios de limpieza viaria y de dependencias municipales en la sociedad municipal de  
nueva creación.

2.1.2. Sobre la selección del personal a contratar.

2.2. Relativas a la configuración estatutaria de los órganos sociales: 

        Distinguiéndose:

2.2.1. Sobre la periodicidad y carácter de las sesiones de la Junta General.

2.2.2. Sobre los miembros del Consejo de Administración, distinguiéndose:
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2.2.2.1.  Representación  de  todos  los  partidos  políticos  electos  en  el  Consejo  de  
Administración.

2.2.2.2. Determinación del número de consejeros.

2.2.2.3.  Necesidad  de  que  los  consejeros  cuenten  con  los  conocimientos  y  experiencia  
adecuados al cargo.

2.2.2.4. Necesidad de que los consejeros cesen cuando sean imputados judicialmente o por  
incompatibilidad.

2.3. Relativas a los costes de  explotación:

       Distinguiéndose:

2.3.1. Sobre la supresión de los gastos de la asesoría encargada de los trámites y administración de la  
Sociedad Mercantil y propuesta de que los mismos sean asumidos por personal del Ayuntamiento.

2.3.2. Sobre la no referencia entre los costes de explotación de los costes del personal de jardinería.

2.4. Relativas a la vigencia de las disposiciones legales mencionadas en los estatutos.

Igualmente, interesa puntualizar que el presente informe se emite- por el momento procedimental en que nos  
encontramos- a los efectos de resolución de las alegaciones planteadas al acuerdo plenario de fecha 13 de  
marzo de 2012, constando en el expediente los informes de secretaría e intervención- ambos de fecha 5 de  
marzo de 2012-, emitidos con carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la sociedad  
municipal. No se intenta, por lo tanto, un análisis completo de la documentación obrante en el expediente,  
sino únicamente de aquellos aspectos puestos de manifiesto durante el periodo de información pública.

Analicemos, pues, cada una de ellas:

2.1. Sobre el personal de la sociedad municipal.

2.1.1.  Sobre  la  expresa  referencia  a  la  subrogación  del  personal  contratado  por  las  actuales  empresas  
prestatarias de los servicios de limpieza viaria y de dependencias municipales en la sociedad municipal de  
nueva creación:

Con carácter previo al examen de esta cuestión, se ha de señalar que han presentado alegaciones en relación  
a la misma todas las personas referenciadas en el apartado VII de los antecedentes de hecho de este informe.

Para  la  resolución  de  la  alegación  planteada,  interesa  destacar  que  no  corresponde  clarificar-  en  este  
momento procedimental de la creación de la sociedad municipal- si el personal contratado por las actuales  
empresas prestatarias de los servicios de limpieza viaria y de dependencias municipales tienen o no derecho a  
subrogarse en aquélla, y ello porque esta cuestión resulta ser ajena a la procedencia/improcedencia de la  
creación de una sociedad municipal para la prestación de servicios públicos, al tratarse de un derecho de  
contenido netamente laboral, que deberá hacerse valer, en su caso, ante la jurisdicción laboral para el caso  
de que, constituida la sociedad mercantil y teniendo- en su caso- el trabajador derecho a la subrogación, ésta  
no se produzca. Avala esta tesis la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y así las sentencias de 9 y 10 de abril  
de 1999, de 3 de mayo de 1999 y de 18 de diciembre de 2001. Esta última aborda la cuestión en los siguientes  
términos: “(…) De acuerdo con una reiterada doctrina de esta Sala (como ya hemos señalado en sentencias  
de 9 (RJ 1999, 3741) y 10 de abril  (RJ 1999, 3745) y 3 de mayo de 1999 (RJ 1999, 4299),  la Directiva  
77/187/CEE,  de  14  de  febrero  (LCEur  1977,  67),  relativa  a la  aproximación  de las  legislaciones  de los  
Estados miembros sobre mantenimiento e los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas,  
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de centros de actividad o de partes de empresas en la redacción de la Directiva 98/50/ce del Consejo de 29 de  
junio (LCEUR 1998,  2285)  y los derechos reconocidos a los trabajadores por la Directiva 77/187/CEE,  
adaptada a nuestro ordenamiento por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a cuyo texto debemos  
sujetarnos, son unos derechos de contenido netamente laboral, que forman parte del status del trabajador y  
deben hacerse valer ante los órganos del orden  jurisdiccional social, según lo establecido en el artículo 1 del  
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de  
abril, (RCL 1995, 1144 Y 1563), (…)”.

Más recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2005 se pronuncia de la siguiente  
forma: “(…) De este modo resulta de la consideración conjunta o armónica de los distintos preceptos que  
integran la norma sobre sucesión de empresa: artículos 44, 49.1.g y 51.11 del Estatuto de los Trabajadores y  
disposiciones concordantes de la Directiva comunitaria 77/1987, de 14 de febrero, que el supuesto de hecho  
de la misma está integrado por los dos requisitos constitutivos a los que ya hemos aludido y los derechos  
reconocidos a los trabajadores por la Directiva 77/187/CEE, d 14 de febrero, (…)
Por ello, tratándose de un derecho de contenido netamente laboral, que forma parte del status del trabajador,  
debe hacerse valer ante los órganos del orden jurisdiccional social, según lo establecido en el artículo 1 del  
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de  
abril, para constatar, en su caso, la aplicabilidad del precepto. (…)”

En consecuencia, se concluye que procede desestimar, por los motivos expuestos, las alegaciones relativas a  
la cuestión de la subrogación del personal; sin embargo, se propone la modificación de la memoria- por lo  
que respecta a la selección del personal- en el sentido que se señala en el apartado siguiente. Ello no obsta a  
que, en su momento, se compruebe por la Sociedad Municipal si procede o no, y para cada caso concreto, la  
pretendida subrogación.

2.1.2. Sobre la selección del personal a contratar:

En relación  a  esta  cuestión,  se  ha  de  señalar  que  se  han presentado  alegaciones  por  la  Federación  de  
Servicios Públicos UGT-PV- y por la agrupación local “Coalició Compromís per Benetússer”.

En concreto, el primero de ellos alega que en la memoria “se determina que la idea fundamental es la de  
contratar directamente personal de la localidad para intentar solucionar el problema de desempleo local,  
idea que confronta con la Constitución Española y el derecho, sin discriminación, de todos a un empleo”.

Por su parte,  la agrupación local   “Coalició Compromís per Benetússer”,  alega que la oferta de empleo  
público y los criterios de baremación para la contratación del personal han de hacerse públicos y accesibles  
en beneficio de la transparencia.

Dichas alegaciones proceden ser estimadas, sobre la base de los siguientes argumentos:

1º -La Ley 7/2007,  de 12 de abril,  del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP),  en su Disposición  
Adicional Primera- ámbito específico de aplicación-, determina que los principios contenidos en los artículos  
52 a 55 y 59 serán de aplicación a las entidades del sector público que no estén incluidas en el artículo 2 (en  
el que se delimita la aplicación de la norma a las Administraciones Públicas y sus entidades de derecho  
público dependientes).

En particular, el artículo 55 del EBEP, establece:

“Artículo 55 Principios rectores  

1. Todos  los  ciudadanos  tienen  derecho  al  acceso  al  empleo  público  de  acuerdo  con  los  principios  
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el  
resto del ordenamiento jurídico.
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2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto  
seleccionarán a su personal  funcionario  y  laboral  mediante  procedimientos  en los  que se  garanticen  los  
principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

b) Transparencia. 

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. ”

2º.  Más recientemente,  la  Ley 10/2010,  de 9 de julio,  de  de la  Generalitat  Valenciana,  de Ordenación y  
Gestión de la Función Pública Valenciana- LOGFPV- , también ha recogido esta vinculación en su artículo  
4.4, en los siguientes términos:

“Artículo 4

(…)4. Las previsiones de esta ley referentes al código de conducta, los principios de selección y el acceso al  
empleo público de las personas con discapacidad, serán de aplicación, en cualquier caso, al personal de las  
entidades del sector público autonómico y local que no estén incluidas en el artículo 3. (…)”

Dicho artículo 3 establece:

“Artículo 3 Ámbito de aplicación 

1. La presente ley se aplica al personal funcionario que presta sus servicios en las siguientes administraciones  
públicas:

a) La administración de la Generalitat, en los términos del artículo siguiente. 

b) Las  universidades  públicas  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  desempeña  funciones  de  

administración o servicios en las mismas. 

c) Las administraciones locales situadas en el territorio de la Comunitat Valenciana a que se refiere  

el artículo 5, con las especificidades previstas en la disposición adicional séptima de esta ley.

2. El personal laboral de las administraciones citadas en el apartado anterior se regirá, además de por la  
legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico  
del Empleado Público y por los de la presente ley que así lo dispongan expresamente.

3. El personal laboral de las empresas públicas que adopten la forma de sociedad mercantil se regirá por su  
normativa específica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, de la presente ley. (…)”

Los principios de selección se regulan en el artículo 51 de la LOGFPV, en los siguientes términos:

“Artículo 51 Principios de la selección 
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Todas las  ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a acceder  al  empleo público de conformidad con los  
siguientes principios:

a) Mérito, capacidad e igualdad. 

b) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

c) Transparencia. 

d) Imparcialidad y profesionalidad de las personas que formen parte de los órganos de selección. 

e) Independencia,  confidencialidad  y  discrecionalidad  técnica  en la  actuación  de  los  órganos  de  

selección. 

f) Adecuación del contenido de las pruebas que forman parte de los procedimientos selectivos a las  

funciones a asumir y las tareas a desarrollar. 

g) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procedimientos de selección. 

h) Eficacia y eficiencia. 

i) Igualdad de oportunidades entre ambos sexos.”

Por otra parte, la Federación de Servicios Públicos- UGT-PV, solicita que se introduzca en los estatutos de la  
sociedad un artículo referente al personal de la misma. Dicha alegación procede ser desestimada, pues no  
existe precepto en la legislación aplicable que establezca que la regulación del personal deba necesariamente  
incluirse en los estatutos societarios.

No obstante, y por todo lo expuesto, se propone suprimir la referencia en el punto 4.1 de la memoria, párrafo  
cuarto, “a la contratación de personal de la localidad de forma directa”, proponiéndose el texto del mismo  
con la siguiente redacción:

“La  idea  fundamental  es  que  esta  empresa  contrate  personal  para  intentar  solucionar  el  problema  del  
desempleo local, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable”

Por  lo  que  respecta  a  la  alegación  presentada  por  la  agrupación  local  “Coalició  Compromís  per  
Benetússer”, en relación a la referencia a la comisión de contratación creada por el Consejo Económico y  
Social  en sesión celebrada el  día 17 de abril  de 2012,  para la contratación del  personal  de la sociedad  
municipal, interesa señalar que, examinada el acta de la referida sesión, en la misma no se adoptó acuerdo  
alguno en relación a este asunto; correspondiendo al Consejo de Administración las actuaciones referentes al  
personal de la Sociedad Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.7 de los  estatutos;  en  
consecuencia, procede ser desestimada.

2. Sobre la configuración estatutaria de los órganos sociales  .

En  relación  a  esta  cuestión,  la  agrupación  local  “Coalició  Compromís  per  Benetússer”  presenta  las  
siguientes alegaciones:

3. Sobre la periodicidad y carácter de las sesiones de la Junta General:  

El artículo 85 ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su apartado  
tercero, establece que los Estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta  
General.  Consecuentemente  con  este  precepto,  el  artículo  9  de  los  estatutos  de  la  Sociedad  municipal,  
establece:

“Artículo 9º.- Régimen de sesiones
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Las  sesiones  de  la  Junta  General  podrán  ser  ordinarias  o  extraordinarias.  El  funcionamiento  de  la  
Corporación  constituida  en  Junta  General  se  acomodará  a  la  normativa  que  rige  el  procedimiento  y  la  
adopción de acuerdos de los Plenos. El Pleno se reunirá como mínimo una sesión en los seis primeros meses  
del año para censurar la gestión social e impulsar el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad, en  
concreto aprobar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio anterior y otra en los últimos cuatro meses  
del año, para conocer un avance del año, y fijar el presupuesto para el año siguiente. Podrá reunirse en  
sesión extraordinaria siempre que lo disponga la Presidencia de la Sociedad o lo soliciten la cuarta parte de  
los miembros que componen el Consejo de Administración, para tratar asuntos exclusivos de la Sociedad”

No obstante, la agrupación local “Coalició Compromís per Benetússer” propone que las sesiones de la Junta  
General sean trimestrales y en sesión ordinaria. 

Sobre esta cuestión, se ha de señalar que la periodicidad y carácter de las sesiones del Pleno, en su condición  
de Junta General, viene regulada por la ley de régimen local. 

En consecuencia,  al tratarse de una cuestión regulada por la normativa aplicable,  procede desestimar la  
propuesta presentada, correspondiendo a la Junta General decidir, dentro de lo dispuesto en la normativa  
expuesta, la periodicidad y carácter de sus sesiones.

4. Sobre los miembros del Consejo de Administración:  

Se  alega  por  la  agrupación  local  “Coalición  Compromís  per  Benetússer”  que  en  el  Consejo  de  
Administración deberían estar representados todos los partidos políticos electos; así como que se debería de  
especificarse el número de vocales y que los mismos deberán tener los conocimientos y experiencia adecuados  
a la función de su cargo, debiendo cesar cuando sean imputados judicialmente o por incompatibilidad.

Analicemos, pues, cada una de ellas:

2.2.2.1. Representación de todos los partidos políticos electos en el Consejo de Administración.

Sobre la necesidad de que en el Consejo de Administración estén representados todos los partidos políticos,  
de  modo que se  guarde  la  misma proporcionalidad política  que en el  Pleno,  a modo de las  Comisiones  
Informativas, conviene traer a colación la STSJ de Canarias de 18 de julio de 1997, que se pronunció en el  
siguiente sentido:

“(…) TERCERO. En cuanto al fondo el recurso no puede acogerse según entiende la Sala. En efecto, éste se  
basa en que el Consejo de Administración ha de guardar la proporcionalidad política del Pleno, y ello por  
analogía con la proporcionalidad que es exigible constitucionalmente en las comisiones informativas que se  
formen en la Corporación,  como consecuencia de las facultades integradas en el  derecho fundamental  al  
ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad (artículo 23 CE…).
Sin embargo, no existe la identidad de razón que es preciso para aplicar a la composición del Consejo de  
Administración  de  una sociedad  mercantil  de  capital  público  municipal  la  proporcionalidad  política  del  
Pleno, y ello porque no cabe asimilar una sociedad mercantil, aunque sea de capital exclusivamente público y  
constituida para la gestión directa de un servicio público, a los órganos administrativos que componen el  
Ayuntamiento,  ni  desde luego,  cabe equiparar a los Concejales  a los accionistas  de una sociedad,  y ello  
aunque aquello forme parte de la Junta General como miembros de la Corporación, pues en las sociedades  
públicas  municipales  el  accionista  es  la  entidad local  correspondiente  y  no los  Concejales;  esa falta  de  
identidad de razón se deriva además de la propia naturaleza de las sociedades mercantiles públicas como  
personas jurídicas  distintas  de la entidad local,  sociedades que integran entes de naturaleza privada que  
actúan en el tráfico jurídico equiparadas a sujetos privados y regidos por el Derecho civil y mercantil; no  
hay,  en el  caso de las sociedades mercantiles  de capital  público municipal,  personificación pública y no  
gozan, por tanto, del carácter de Administración pública. Siendo ello así en modo alguno cabe aplicarle un  
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régimen, en cuanto a la composición de su Consejo de Administración, que está expresamente contemplando o  
admitido para unos órganos administrativos y públicos (las Comisiones Informativas).

En consecuencia con lo expuesto, procede desestimar esta alegación.

2.2.2.2. Determinación del número de consejeros.

El artículo 85 ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su apartado  
tercero, establece que los Estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento del Consejo de  
Administración. Consecuentemente con este precepto, el artículo 12 de los estatutos de la Sociedad municipal,  
establece:

“Artículo 12. Disposición general.
La  sociedad  será  gestionada,  administrada  y  representada  en  juicio  o  fuera  de  él  y  en  todos  los  actos  
comprendidos  en  el  objeto  social  por  un  Consejo  de  Administración  constituido  por  un  número  de  tres  
consejeros  como  mínimo  y  de  siete  como  máximo,  que  actuará  colegiadamente,  sin  perjuicio  de  las  
delegaciones y apoderamientos que pueda conferir. Los miembros del Consejo deberán ser miembros electos  
de la Corporación.
La  determinación  del  número  de  consejeros,  su  nombramiento  y  separación  en  cualquier  momento  es  
competencia del Pleno, aunque no conste en el correspondiente Orden del día.
El consejo nombrará, de entre sus miembros, un Presidente, un Vicepresidente y …..Vocales.”

Por su parte, el artículo 211 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por  
Real  Decreto-Legislativo  1/2010,  de 2  de julio,  establece  en relación  a la  determinación  del  número de  
administradores  que  cuando  los  estatutos  establezcan  el  mínimo  y  el  máximo,  corresponderá  a  la  Junta  
General la determinación del número exacto, sin más límites que los establecidos por la ley. 

En consecuencia, se propone la supresión de la última frase de dicho artículo, al ser reproducción de lo ya  
dispuesto en el artículo 19.1º de los estatutos de la Sociedad Mercantil municipal e inducir a confusión. 

Por lo expuesto, procede desestimar esta alegación.

2.2.2.3. Necesidad de que los consejeros cuenten con los conocimientos y experiencias adecuados a su cargo. 

En  relación  a  la  necesidad  de  que  los  miembros  del  Consejo  de  Administración  cuenten  con  unos  
conocimientos  y experiencias  adecuados a su cargo,  interesa señalar  que ninguna exigencia legal  hay al  
respecto en la normativa aplicable. Así, no se exige una determinada titulación o tener experiencia previa.

Sin embargo, y dado que los miembros del Consejo de Administración están sujetos a responsabilidad por el  
ejercicio no diligente de su cargo o por los actos contrarios a las leyes o estatutos, en los términos previstos  
en los preceptos de la legislación societaria que se reproducen, resulta más que aconsejable que los mismos  
cuenten con una capacitación profesional o especial idoneidad para el ejercicio del cargo. 

La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles será la establecida, con carácter  
general, por la legislación societaria, actualmente la regulada en los artículos 236 y siguientes del TRLSC.
Como es  sabido:  “1.   Los  administradores  de  derecho  o  de  hecho  como tales,  responderán  frente  a  la  
sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones,  
contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del  
cargo. 
2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido  
adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.” (articulo 236 TRLSC).
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Concretamente,  y  por  lo  que  respecta  al  deber  de  diligente  administración,  el  artículo  225  del  TRLSC,  
establece:

“Artículo 225. Deber de diligente administración.

1. Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario.

2. Cada uno de los administradores deberá informarse diligentemente de la marcha de la sociedad.”

Recuérdese, asimismo, que la legislación concursal prevé que el concurso se califique de culpable cuando en  
la  generación  o  agravación  del  estado  de  insolvencia  hubiera  mediado  dolo  o  culpa  grave  de  los  
administradores de una persona jurídica.

En consecuencia con lo expuesto, procede desestimar esta alegación.

2.2.2.4. Necesidad de que los consejeros cesen cuando sean imputados judicialmente o por incompatibilidad.

La legislación societaria se refiere al cese de los administradores en los siguientes términos:

“Artículo 223. Cese de los administradores.

1. Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta general aun  
cuando la separación no conste en el orden del día. (…)”

“Artículo 224. Supuestos especiales de cese de administradores de sociedad anónima.

1.  Los  administradores  que  estuviesen  incursos  en  cualquiera  de  las  prohibiciones  legales  deberán  ser  
inmediatamente destituidos, a solicitud de cualquier accionista, sin perjuicio de la responsabilidad en que  
puedan incurrir por su conducta desleal.

2. Los administradores y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad  
cesarán en su cargo a solicitud de cualquier socio por acuerdo de la junta general.”

Por lo demás, ningún precepto legal obliga al cese del consejero para el supuesto de que fuere imputado  
judicialmente.

Por lo que respecta a la incompatibilidad, señalar que el artículo 213 del TRLSC, establece:

“Artículo 213. Prohibiciones.

1. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmene incapacitados, las  
personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal, mientras no halla concluido el período de inhabilitación  
fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el  
patrimonio o contra el  orden socioeconómico,  contra la seguridad colectiva,  contra la Administración de  
Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el  
comercio.
2.  Tampoco  podrán  ser  administradores  los  funcionarios  al  servicio  de  la  Administración  pública  con  
funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los  
jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.”

Al ser la totalidad de miembros del  Consejo de Administración concejales,  les afectarán,  igualmente,  las  
incompatibilidades e incapacidades previstas en la normativa aplicable para los concejales.
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En consecuencia, procede desestimar esta alegación.

2.3. Sobre los costes de explotación.

Analicemos cada una de ellas:

2.3.1.  Sobre  la  supresión  de los  gastos  de la  asesoría  encargada de los  trámites  y  administración  de la  
Sociedad Mercantil y propuesta de que los mismos sean asumidos por personal del Ayuntamiento.

En relación a que la propuesta de que los trámites y administración de la Sociedad Mercantil sean asumidos  
por el personal del Ayuntamiento se puede hacer las siguientes consideraciones:

1º. El personal al servicio de este tipo de sociedades ha de ser exclusivamente personal laboral, ya que dichas  
Sociedades no son Administración Pública.

2º. En consecuencia, los funcionarios que pasasen a una sociedad de estas características deberían quedar en  
situación de excedencia voluntaria, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente (artículo 129.3  
de la Ley 10/2010,  de 9 de julio,  de la Generalitat  Valenciana,  de Ordenación  y Gestión de la Función  
Pública Valenciana).

3º.  Pero  es  más,  el  personal,  laboral  o  funcionario  de  la  Administración  Pública  está  sujeto  a  las  
incompatibilidades  previstas  en la Ley 53/84,  de  26 de diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  
Servicio de las Administraciones Públicas que prohíbe el desempeño de dos puestos de trabajo en el sector  
público,  salvo  supuestos  tasados,  así  como la  percepción  de  más  de  una remuneración  con cargo  a  los  
presupuestos de las Administraciones Públicas y de las empresas de ellos dependientes.

En consecuencia, procede ser desestimada.

2.3.2. Sobre la no referencia entre los costes de explotación de los costes del personal de jardinería.

En relación a esta segunda alegación- no referencia a los costes del personal de jardinería- se ha de señalar  
que la misma ha sido informada por el ingeniero municipal en fecha 6 de junio de 2012- , en los siguientes  
términos:

“En contestación a las alegaciones realizadas por la Agrupación “Compromís per Benetusser” en referencia  
a la partida de presupuesto destinada a Jardinería se transcribe de mi informe sobre los costes y viabilidad de  
la empresa publica el párrafo donde se especifica dia partida:

Para  los  trabajos  de  Jardinería  se  dotara  de  una  cantidad,  16.500  Euros/año   que  se  usara  para  la  
contratación de operarios que apoyaran a los Servicios Municipales, en función de las necesidades y cargas  
de trabajo en cada una de las estaciones de año.

Por lo tanto procede desestimar la alegación.”

En consecuencia, y de conformidad con el mismo, procede desestimarla.

2.4.  Sobre la vigencia de las disposiciones legales mencionadas en los estatutos.
Alega, por último, la Federación de Servicios Públicos UGT-PV, que la legislación aplicable en materia de  
contratación referenciada en los estatutos está derogada. 

En relación  a  esta  cuestión,  conviene  señalar  que,  efectivamente,  la  Ley  30/2007,  de  30 de  octubre,  de  
Contratos del Sector Público ha sido derogada por el Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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En consecuencia, procede que la misma sea estimada, y que la referencia en los estatutos a la legislación  
contractual lo sea en relación al Real Decreto-Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y no a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  
Sector Público (…)”.

A  la  vista  del  resultat  del  termini  d'informació  pública  i  de  l'anàlisi  de  les  al·legacions  presentades,  
l'Alcaldessa-Presidenta proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent ACORD:

Es proposa al Ple de l'Ajuntament de Benetússer  que ACORDE:

PRIMER.- Resoldre, en relació a les al·legacions presentades dins de termini, l'acord de l'Ajuntament Ple de 
data 13 de març de 2012 d'aprovació inicial de la memòria justificativa i projecte-esborrany d'estatuts elaborats  
per la comissió especial d'estudi per a la creació d'una Societat Mercantil de capital íntegrament municipal, en 
el sentit de l'informe jurídic de data 17 de juny de 2012 trascrit en la part expositiva del present acord i que  
servix de motivació al mateix, en els següents termes:

- Desestimar les al·legacions presentades referents a la questió de la subrogació del personal en la Societat  
Municipal de nova creació, pels motius exposats a l'apartat 2.1.1. del mateix.

- Estimar les al·legacions presentades sobre la selecció del personal, pel que respecta a la discriminació  
que suposa la contractació directa de personal de la localitat  i a la publicitat i transparència de l'oferta  
d'ocupació i criteris de baremació per a la contractació del personal, pels motius exposats a l'apartat 2.1.2  
del mateix.

- Desestimar les al·legacions presentades sobre la selecció del personal pel que respecta a la introducció 
d'un article relatiu  al personal  als  estatuts i  a la regulació de la comissió de contractació,  pels motius  
exposats a l'apartat 2.1.2 del mateix.

- Desestimar les al·legacions presentades sobre la configuració estatutària dels òrgans socials pels motius  
exposats a l'apartat 2.2 del mateix. 

- Desestimar les al·legacions presentades sobre els costos d'explotació, pels motius exposats a l'apartat 2.3 
del mateix.

- Estimar les al·legacions presentades sobre la vigència de les disposicions legals mencionades als estatuts,  
pels motius exposats a l'apartat 2.4 del mateix.

SEGON.-  Aprovar  la  Memòria  justificativa  per  a  l'exercici  per  l'Ajuntament  de  Benetússer  de  l'activitat  
econòmica de gestió de servicis propis en l'àrea de neteja viària, de dependències municipals i de jardineria,  
mitjançant una Societat Mercantil de capital íntegrament municipal, amb les següents modificacions:

-  Se  suprimix  la  referència  que al  punt  4.1,  paràgraf  quart,  es  fa  a  “la contratación  de personal  de  la  
localidad de forma directa”, resultant el text modificat amb la següent redacció:

“La  idea  fundamental  es  que  esta  empresa  contrate  personal  para  intentar  solucionar  el  problema  del  
desempleo local, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.”

TERCER.-  Exercir  per  l'Ajuntament  l'activitat  econòmica  de gestió  de servicis  propis  en l'àrea  de neteja  
viària, de dependències municipals i de jardineria, mitjançant la constitució d'una Societat Mercantil de capital  
íntegrament municipal, la denominació de la qual serà “BENESERV S.A.”.
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QUART.- Als efectes d'allò previst a l'article 24.6 i 4.1.n) del text refòs de la Llei de Contractes del Sector  
públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, considerar la societat constituïda com 
mig propi i servici tècnic del propi municipi.

CINQUÉ.- Aprovar  els  estatuts  de  la  Societat  Municipal  amb  el  caràcter  de  societat  anònima,  amb  les 
modificacions que se senyalen per als articles 1 i 12. En conseqüència, el nou text legal serà el següent:
“Artículo 1º- Denominación.
La  sociedad  se  denomina  “BENESERV S.A.”  y  se  regirá  por  los  presentes  estatutos,  así  como  por  las  
disposiciones legales que le sean aplicables en cada momento.
La citada sociedad mercantil tiene la consideración de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de  
Benetússer de conformidad con el artículo 24.6 del Real Decreto- Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por  
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación de servicios  
por parte del Ayuntamiento a esta sociedad se realizará en los términos previstos en el artículo 4.1.n) del  
citado texto legal.”

“Artículo 12º. Disposición general.
La  sociedad  será  gestionada,  administrada  y  representada  en  juicio  o  fuera  de  él  y  en  todos  los  actos  
comprendidos  en  el  objeto  social  por  un  Consejo  de  Administración  constituido  por  un  número  de  tres  
consejeros como mínimo y siete como máximo, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones  
y  apoderamientos  que  pueda  conferir.  Los  miembros  del  Consejo  deberán  ser  miembros  electos  de  la  
Corporación.
La  determinación  del  número  de  consejeros,  su  nombramiento  y  separación  en  cualquier  momento  es  
competencia del Pleno, aunque no conste en el correspondiente Orden del día.”

A l'expedient haurà de constar una còpia diligenciada dels mateixos.

SISÉ.- Elevar a escriptura pública e inscriure la Societat Mercantil al Registre Mercantil.

SÉTÉ.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a quants actes resulten precisos en orde a l'efectivitat del present  
acord i especialment per a l'atorgament de quants documents públics es precisen i tràmits siguen necessaris fins  
el moment de constitució i adquisició de la plena personalitat jurídica per la Societat Municipal.

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
El Partit Popular se va comprometre a crear una empresa i el fi de l’empresa tots sabeu el que és, ja hem hagut  
de contestar a un muntó d’al·legacions, s’han contestat totes i ara ja ve el moment de dir que el Ple d’este  
Ajuntament autoritza que se cree l’empresa.
Açò només  és crear-la,  ara  després  hi  ha unes  quantes  coses  més que fer,  però hui,  si  s’aprova,  crearem  
l’empresa municipal de servicis. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Molt bé, alguna intervenció?

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
No anava a intervindre, però ho faig al parlar el senyor regidor. No se crea hui, perquè açò ha de portar uns  
passos. Esta setmana mateixa ha eixit en el mitjans de comunicació, en el periòdic Llevant que la Generalitat  
diu que vol dissoldre les que estan ja creades, i eixien Benetússer i Torrent, com a pobles que volien crear una i  
que igual ens la dissolien.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Jo  en  este  punt  em ratifique  en  el  que  varem plantejar.  Ací  estan  les  al·legacions  que  han  fet.  Nosaltres  
plantejarem, o l’Ajuntament va plantejar la creació de la empresa municipal, hi havia un mes perquè la gent  
al·legara i evidentment havien moltes al·legacions, bàsicament o la majoria de les persones que han al·legat per  
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tots, de forma individual, més les dos formacions de forma col·lectiva que han al·legat, una de les qüestions era  
la subrogació dels llocs de treball dels treballadors, és el que més preocupa.
Des de la Secretaria se’ls diu, correctament, que no és el moment i nosaltres coincidim, no és el moment ara de  
fer eixes al·legacions de la subrogació, açò vindrà després.
Però com nosaltres veiem quina és la trajectòria i quina és la voluntat, encara que va en contra dels principis  
del vostre partit, perquè el que està dient de tancar empreses públiques o empreses tal és el Partit Popular, i ho  
està dient a nivell d’estat i a nivell autonòmic, però a vegades passa que no s’acaben d’assabentar o no seguiu  
les directrius no se, això és un problema vostre. Però de fet els que estan posant problemes a la creació de  
noves empreses i estan dient d’eliminar eixes empreses perquè s’ha demostrat, que moltes d’elles han sigut, ahí  
està el cas d’EMARSA i està el cas de les altres empreses que han sigut pous sense fons per a endur-se els  
diners públics. Llavors en eixa línia i sobretot pensant en la majoria d’al·legacions o de la problemàtica que  
presenta la gent que és la subrogació dels llocs de treball nosaltres anem des de ja, estem en contra d’això, si  
s’haguera plantejat d’una altra manera, tal vegada sí. Però si es respecten els drets dels treballadors nosaltres  
radicalment en contra, i després també una observació, una xicoteta cosa, en la mateixa documentació, o és  
que, jo tenia el mateix i en els costos, depén del document que agafe, tinc un document, els dos són del dènou  
de  desembre,  evidentment  no  estan  signats  bueno  no  passa  res  tampoc,  però  en  un  fica  en  les  despeces 
“gerència empresa  pública  vint-i-set  mil  cinc-cents  trenta-dos  euros”  i  en  l’altre  paper,  evidentment  són 
fotocòpies jo no tinc perquè tindre els originals, en l’altre paper el mateix epígraf diu : “encarregat  gerent  
trenta-quatre mil dos-cents vint-i-dos euros amb cinquanta”, ¿ Quina de les dos és la bona?. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP):
Què mal intencionat!

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso(EU): 
Doncs el tema és eixe, en un esta això i en l’altre està ahí, este és més fotocòpia que este però no sé. Eixe és el  
tema i ja et dic d’entrada al que anàvem, el tema és de votar a favor o en contra de la creació de l’empresa i  
evidentment jo sóc molt mal intencionat però vosaltres també, en eixa línia votarem en contra de la creació de  
l’empresa. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Desde el Grupo Socialista en este punto entendemos que primero que nada resolvemos todo lo que han sido las 
alegaciones que se han presentado según lo que se nos informó jurídicamente en la Comisión. Entendemos el  
planteamiento que a nosotros también nos preocupó y así lo manifestamos en la Comisión de que el Gobierno  
de España e incluso la Generalitat Valenciana estaba anulando o deshaciendo las empresas públicas y nosotros  
íbamos a crear una, pero también se nos informó en ese momento, en la Comisión, que en este momento no  
tenemos ninguna contraindicación frente a que se cree esa empresa, y con lo cual resueltas las alegaciones,  
viene a Pleno, damos por creada la empresa, se lleva a escritura pública y se faculta a la Alcaldía para que siga  
adelante con los trámites que aún serán largos en el tiempo.
Bien, nosotros de todo ello sólo queremos destacar que aunque entendemos que jurídicamente la resolución de 
desestimar la problemática de la subrogación de los trabajadores, es la que es y la asumimos como tal, creemos  
que solamente se ha aplazado el problema a otro tiempo posterior que será el futuro, y desde luego lo que  
queremos manifestar es que seguimos mostrando todo nuestro apoyo a los actuales trabajadores de la limpieza 
viaria en Benetússer y que estaremos a su lado también en ese futuro para alegar en la nueva empresa o en  
donde tengan que llegar para consolidar sus derechos con esa subrogación, aún así insistimos en lo que dijimos  
en el Pleno que se votó por primera vez la creación de esta sociedad mercantil, en el que veíamos positivo ese  
ahorro económico y veíamos también positiva la mejora para el municipio de Benetússer y por tanto vamos a  
continuar con el voto a favor. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Moltes gràcies. 
Passem a votació.
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Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, amb 15 vots a favor(8PP(Laura Chulià Serra, 
Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, María José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi,  
Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla ), 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 1CDL(José Enrique Aguar Vila)), 2 vots en contra (EU (Josep Manuel Albiol 
i Roso i Montserrat Payà i Esteve)) i cap abstenció, ACORDA aprovar el punt. 

2.8. Moció EU-IBI Esglèsia Catòlica. 

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

MOCIÓ MUNICIPAL PER A SOL·LICITAR QUE L’ESGLÉSIA CATÒLICA PAGUE L’IBI

En/Na. Josep Manuel Albiol i Roso, Portaveu del Grup Municipal d’ EUPV en el Ajuntament de Benetússer 
en nom i representació del mateix, i a l'empar del que estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència,  
eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011 de mesures  
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit  públic. Les principals  
mesures en matèria tributària adoptades és l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) i és una de les  
“mesures temporals i progressives” del govern de Rajoy.

L’article  62 del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  que  s’aprova el  text  refós  de la  Llei  
Reguladora de las Hisendes Locals, parla de les exempcions de l’IBI. I en el punt c diu que estaran exempts  
“Els de l’església
Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de  
1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes
en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d’allò dispost en  l’article 16 de la Constitució.” 
Aquesta exempció total i permanent de la contribució territorial urbana afecta a temples i capelles, residències  
de bisbes i retors, oficines, seminaris i convents.

L’església catòlica probablement siga el més important propietari immobiliari  del país, més, fins i tot, que  
algunes empreses del sector de la construcció. Així que mentre l’augment d’aquest impost va a afectar a tota la  
ciutadania, al major propietari de béns immobles no li afectarà perquè disposen d’aquest privilegi.
Es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d’euros.

Des d’EUPV reivindiquem l’efectiva separació entre l’Església i  l’Estat.  D'acord amb això, se sotmet a la  
consideració del Ple l'aprovació dels següents:

ACORDS

1.  Que  s'elabore  un  cens,  en  aquest  municipi,  dels  béns  immobles  rústics  i  urbans  que  estan  censats  i/o  
registrats a nom de l'església catòlica i d'altres confessions religioses, fundacions i qualsevol titular contemplat  
en qualsevol dels supòsits de l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, és a dir, que estiguen exempts de  
pagar l’IBI.

2.  Instar  al  Congrés  a  que  es  modifique  l’article  62  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004  i  se  suprimisca  
l’exempció de l’IBI en els béns immobles propietat de l’església catòlica.

3. Donar trasllat als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern.

P.26

M.Il.ltre.. Ajuntament  de Benetússer.  Ajuntament Ple de data 26 de juliol de 2012                             (Exc. 10/2012)



  

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)    Telèfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     NIF: P 4605400 C

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso(EU):
Bé, ací una de les coses que se demanava era que se fera un inventari del que tenim en la nostra població i  
nosaltres passarem per Registre d’Entrada i evidentment es va contestar. La qüestió és que hi ha ací una sèrie  
d’edificis que són de l’Església, propietat  de l’Església Catòlica, i  que sumant totes les quantitats suma la  
quantitat  de  setze  mil  cinc-cents  huitanta-nou  euros  amb  quaranta-nou  cèntims,  això  únicament  els  de  
l’Església catòlica , setze mil  euros en Benetússer,  se’ls perdona. I nosaltres el que plantegem és, si la tia  
Encarna, que viu en els grups i paga cent trenta euros d’IBI enguany perquè l’Església catòlica que té una  
quantitat  immensa  de patrimoni  s’ha  de lliurar  d’eixos  setze  mil  cinc-cents  només  ací  en Benetússer?.  El 
problema no és únicament la quantitat de béns immobles que té sinó l’increment exponencial de cada any i  
això ho podem vore les universitats catòliques ací, com estan comprant i creant edificis, només hem d'asomar-
se a Torrent, en València està tot ple. Llavors, amb diners de tots, per a mi l’Església pot fer el que vullga amb  
els seus diners, no tinc res contra l’Església, és contra el dret, ells estan obligats de la mateixa manera que dic  
que la tia Encarna està obligada a pagar, i potser la pensió que té és de tres-cents euros i està obligada a pagar  
cent trenta euros. Estos que tenen tant no estan obligats?Per què? Quin privilegi és este?Això ha de continuar  
encara en el segle vint-i-u?, és una cosa medieval, de quan anaven conquerrint territoris i anaven repartint-
se’ls, hui en dia s’ha acabat això o s'hauria d’haver acabat, i en eixa línia, és el plantejament i demanem un  
poquet de coherència i que paguen igual que tots, ni més ni menys, igual que tots, igual que tots els que estem 
assentats ací i ací dalt paguem els nostres impostos que l’Església catòlica pague el que li correspon. A més  
que ací hi ha un altre hi ha una altra Església, l’evangèlica, però que evidentment les quantitats són irrisòries i  
el tema és de que és una qüestió que si evidentment l’Església catòlica està exempta perquè els altres han 
d’estar exempts.
El plantejament és, ací tots som o hauríem de ser iguals i si a un li toca pagar a l’altre també.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
En els estatuts del meu partit diu que som un partit aconfessional, diu que qui vullga tindre religió o qui vullga  
estar dins d’un organisme religiós que se’l pague ell, ho diu aixina en els estatuts i no obstant respecten molt la  
individualitat, cada un individualment, jo per exemple a Cáritas tots els mesos li faig una aportació i ho faig 
personalment,  però com és una qüestió,  que com molt  bé  deia  Manolo,  és  una qüestió  de privilegis  i  de 
ciutadania i una qüestió que pareix que siga d’altres temps més que dels temps que estem ara, no obstant ho 
varem portar a una assemblea, tots els militants varem reunir-nos  i varem votar i varem decidir que aplicaren  
el que diu el partit, i en definitiva doncs que l’Església pague com a paga tot el món, llavors estem totalment  
d’acord amb la moció que presenta Esquerra Unida, encara que creguem, creguem no estem segurs que és una  
qüestió de dir-ho ací, perquè no és competència d’este Ple, açò ho aprova l’Estat i el Govern, però almenys la  
nostra voluntat com a municipi s'ha de demostrar,  i la nostra voluntat com partit  és que l’Església catòlica  
pague els seus tributs com paga, com deia molt bé Manolo, la senyora Carmen dels grups. Moltes gràcies. 

El Sr. Óscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
El nostre grup votarà a favor també esta moció, pensem que ja és hora de trencar tota relació establida entre  
Estat  i  Església,  esta  vinculació  històrica,  que  no  és  una  excusa  per  a  seguir  mantenint  una  relació  
d'afavoriment cap en concret l’Església catòlica, amb les seues actituds de poder que moltes vegades s’estan  
donant, en molts aspectes de la societat i més hui en dia no tenen cap sentit, tampoc té el fet que la institució  
eclesiàstica estiga exempta del pagament d’impostos com l’IBI per les seues propietats, sabem que és la segona 
institució amb més propietats després de l’Estat, i abans de que ho diguen ho diem nosaltres, que ja sabem que  
ens diran que el nostre partit ha estat governant durant molts anys i no ho ha fet, és cert eixe Concordat, altres  
temps, volem que quede molt clar respecte d’això que almenys els regidors socialistes de Benetússer no estem 
d’acord en eixe sentit de com s'han fet les coses respecte a este tema a nivell estatal, s'hauria d’haver fet abans,  
molt abans encara que sí que hi havia una comissió amb membres socialistes portant en davant este punt, no se  
va dur a terme i en eixe sentit diguem que no estem d’acord, que s’hauria d’haver fet molt abans i que es  
podria haver posat accelerat el tema i haver-ho impost molts, molts, molts anys abans.
Aspectes com el valor, la democràcia, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte, la justícia, són els  
camins que demanem a la ciutadania i més en èpoques actuals si cal, i l’Església precisament en molts aspectes  
que hem dit socials manca  mitjançant de les seues declaracions i accions, algunes d’estes virtuts, és per això 
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que aquestes maneres són més que criticables ho és encara el fet de que no paguen impostos que paguem tots  
els ciutadans pels nostres béns, els diners que es podria recaptar, per dir una xifra, cobriríem tot allò que s’ha  
retallat en educació. Nosaltres respectem i respectarem les creences de les diferents religions, reconeguem,  
recolzem i defenem les tradicions religiós-culturals, prova d’això en el setanta-nou va començar a governar el  
Partit  Socialista  en Benetússer  va impulsar  la  recuperació  de la  Setmana  Santa  tractant-la  amb el  mateix  
respecte i dignitat que les entitats laiques, i no sols ho fem de paraula sinó amb la nostra presència en totes les  
manifestacions que representen les tradicions religioses historico-culturals , ahí estem  i ahí ens trobaran, això 
sí,  no  estem  d’acord  amb  el  sistema  econòmic-administratiu  que  la  jerarquia  eclesiàstica  ha  establert  
històricament  mitjançant  Concordats  que  la  beneficien  en  aspectes  totalment  terrenals  sense  passar  per  
Registre ni Hisenda, en estos moments de crisis els únics ciutadans que necessitarien estar exempts de pagar  
l’IBI  són  aquells  que  per  falta  de  recursos  no  poden  pagar  les  seues  hipoteques,  sol·licitem,  la  moció  
l’aprovarem lògicament, i que s’elimine el Concordat a nivell estatal, i són per estes raons que votarem a favor  
de la moció . 
Fer el matís que hi ha gent que aprofitant que l’aprovació va ser en època socialista marca, doncs ells no  
paguen l’IBI de la seu socialista, dir clarament que el Partit Socialista paga l’IBI espere que com la resta de  
partits polítics.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Des del  Partit  Popular,  he volgut  agarrar  jo  la  paraula  i  crec  que represente  a  tots  els  regidors  del  Partit  
Popular, i el primer, establir Manolo que  un assumpte de competència encara ja ho ha comentat Enrique, la  
qual cosa s’està portant ací amb el tema de l’IBI de l’Església catòlica, independentment de que tingues o no  
tingues fe, el que s’està portant ací no és més que l’Ajuntament de Benetússer inste el Govern de la Nació a  
modificar un Tractat internacional, perquè encara que siga un Concordat i no tinga res a vore recordar que la  
Santa Seu, l’Estat del Vaticà, és un Estat i no és un acord ací entre dos pobles veïns, és un acord entre dos  
Estats, això no és ninguna tonteria de modificar, però no passa res, si vosaltres creieu que l’Ajuntament de 
Benetússer té competència per a això. Vosaltres teniu tota la llibertat del món per a presentar-ho i m’agrada  
que ho hages presentat, sobretot per una cosa, baix el meu punt de vista es molt bonic dir, com has dit fa un  
moment Manolo, que tots hem de ser iguals i no obstant això en el segon paràgraf, que està ben escrit, que si  
ho lliges amb tranquil·litat ho pots entendre però ho has de llegir dos vegades, perquè en la primera llegida  
pareix que digues que és únicament l’Església com anomenes l’article 62 al final dius: “ esta exempció total i  
permanent  de  la  contribució  territorial  urbana  afecta  temples  i  capelles,  residències  de  bisbes  i  retors,  
seminaris, comerços, oficines, la veritat és que com jo sóc catòlica perquè la veritat no sé les altres confessions  
com funcionen però jo directament identifique els bisbes , els retors i les mongetes en l’Església catòlica per  
això vull fer referència, que esta bé escrit perquè és això el que diu l’article però realment també l’onze dels  
acords del noranta-dos de la FEREDE el que establix és exactament el mateix per a les altres confessions  
religioses, exactament el mateix no és que siguen les cases dels retorts, jo no sé les altres confessions com  
funcionen però tenen exactament els mateix privilegis que l’Església catòlica.
En altre punt, em va sorprendre molt també, i per això torne a dir el tema de la igualtat i tots ací, tots iguals, ací  
arròs per a tots, però no obstant això en els acords instes en primer lloc a elaborar un cens en el municipi, un  
inventari dels béns patrimonials de totes les confessions, em pareix molt bé això és igualtat, no obstant això, en 
el  següent  punt  dius  no,  però fotrem només a l’Església  catòlica,  perquè l’Estat  és aconfessional  i  volem 
separar església d’Estat, em pareix molt bé, l’Estat és aconfessional però això no vol dir que no respecte la  
confessionalitat de les tres quartes parts de la població de la nació, això són enquestes i resultats del CIS, les  
tres quartes parts de la nació es declara catòlica però pareix que l’Estat a tu l’article setze de la Constitució que  
anomenes ací hi ha no et servix, la llibertat religiosa que hi ha no et servix perquè només cal arrear a l’Església 
catòlica. Si em pareix molt bé que tu no tingues fe però això no vol dir que els milions d’espanyols que tenen 
fe  no els  haja  de donar  a  cap  cobertura,  cap,  dóna  igual  que  siga  Església  catòlica,  que  evangèlica,  que  
islàmica, dóna igual, però això sí, només anem a arrear a l’Església catòlica perquè com no m’agrada i com  
pareix  que  té  més  que  ningú,  bo,  tindrà  el  que  tindrà  però  al  final  la  llei  està  feta  igual  per  a  totes  les 
confessions, que per tradició l’Església sempre ha estat en el mateix camí de l’Estat, per això té un patrimoni,  
però juga en les mateixes prerrogatives que totes les  confessions religioses, ni més ni menys, llavors ací la  
igualtat sincerament jo no la veig, respecte i valore que tu no tingues fe però deixa que els demés la tinguem i a  
partir d’ahí, bo, simplement m’agrada que hages tret els càlculs de l’IBI  de l’Església, jo també els he tret, és  
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de veres al voltant de dèsset mil euros però el que has de tindre en compte quan llances estos missatges és que 
l’Església catòlica no és res més la poderosa dels bisbes i retorts que són molt roïns, l’Església catòlica encara  
que tu no la seguisques, que hi ha milions d’espanyols que sí que la seguixen, instaura uns valors en la societat  
des de fa segles, que tu no els compartixes i que jo respecte, però és eixa mateixa Església catòlica la que  
promou uns valors de solidaritat que al final són el germen de fundacions i associacions com a Mans Unides,  
com Cáritas, que a tu no te pareixen bé, me pareix molt bé, al final resulta que de dèsset mil euros, que és de  
veres que no se’l cobren d’IBI en concret a l’Església catòlica de Benetússer, no estem parlant d’Espanya, ara  
de Benetússer, parleu-me de Benetússer doncs també és de veritat que Cáritas Parroquial de Benetússer no més 
menys que en l’any dos mil onze a repartit més de vint-i-dos mil set-cents noranta-tres euros entre els habitants 
de la població de Benetússer, d’eixos vint-i-dos mil set-cents noranta-tres euros que casualitat que dèsset mil  
han sigut per a aliments, estem dient que al final el que no hem recaptat d’IBI l’Església a través de Cáritas ho  
ha repartit en aliments a la població, que no entrem en la fe, que tu pots seguir-ho o no, però açò és una realitat  
també i és una cosa que se queda en la gent de Benetússer, independentment d’això, Cáritas resulta que en dos 
mil  onze  va  atendre  a   un  total  de  setanta-dos  famílies  de  les  quals,  trenta-huit  espanyoles,  díhuit  sud-
americanes, huit d’Europa de l’est i set africanes, no vol dir per això que Cáritas vaja fent taula rasa per a tot el  
món, ho compartiràs o no ho compartiràs però és una realitat i a banda també podem tindre en compte, igual  
que havies tret també el tema de l’educació, si que és de veres que hi han molts centres d’educació catòlics que  
, si no m’equivoque amb les dades que porte, crec que és al voltant d’un milió d’estudiants en les universitats  
catòliques, en els centres catòlics i al final són vora d’un milió d’estudiants que no assumix l’Estat directament  
el cost de la seua formació, te pareixerà bé o no, però ¿ al final hi ha una realitat o no?, una realitat i a partir  
d’ahí. També és de veres que estàvem parlant fa un moment d’això de les bodes, això de les bodes, les taxes de 
les bodes, vosaltres sabeu que quan vam fer eixa taxa, eixa modificació, eixa ordenança es va fer un estudi de  
costos si el teu agafes el valor mitjà del que ens costa a l’Ajuntament fer una boda i ho trasllades a les bodes  
que se fan des de l’Església i que no fa l’Ajuntament però que es dona eixe servici als habitants, al final també 
esta suposant un estalvi per a l’Ajuntament, per tant al final no es tracta de tindre fe o no, es tracta de uns  
valors, els compartiràs o no els compartiràs, me pareix molt bé la teua opinió, me pareix molt bé la teua moció,  
el qué discrepe completament, a banda que jo sí que tinc fe i no la puc aprovar ni donar suport per suposat,  
però discrepe sobretot en què digues igualtat per a tots però que fastidien només a l’Església catòlica, per això  
no  anem a recolzar-la.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Jo m’hauré explicat molt malament perquè no has entés res del que jo he dit. El tema és nosaltres no estem en  
contra de què les persones tinguen fe cada un la que vullga, nosaltres ací només estem ficant en qüestió una  
cosa i és que “por ser vos quien sois bondad infinita” i tota la sèrie de les coses que seguixen ací no paguen  
IBI, per un acord,  evidentment fet entre dos Estats,  però els acords es fan i  es desfan i  si  en un moment  
determinat, en l’any setanta-nou s’arriba a eixe acord això ja és història, ara estem en una altra realitat històrica  
i la realitat  històrica és que des del setanta-nou l’Església catòlica no ha parat d’incrementar el seu capital  
immobiliari, no ha parat i eixe és el tema amb diners de l’Estat, no vaig a entrar per exemple ja en com van 
molts estudiants a la Universitat Catòlica, no vaig a entrar perquè entre altres maneres, entre altres formes, per 
exemple en medicina i tots els que seguim un poquet la premsa ho sabem, en medicina el tall estava molt alt de 
la nota soles havien tres-centes places i clar la Universitat Catòlica creà en contra de les mateixes universitats  
que se negaven a això, però clar s’oferien a la gent, que va passar que els ha passat dos o tres anys, ací estaven 
els xavals i les xavales matriculats i haver-hi qui era el guapo que deia que eixa carrera no valia que la titulació 
de la Universitat Catòlica no valia.
Els valors evidentment, el no mataràs, el no robaràs , tota una sèrie, no fornicaràs, tots eixos valors i vosaltres  
ho sabeu, ací ja som grandets, es paren en eixos en el sext i en el nové que jo encara em recorde, es paren més  
que en els altres, però bé, el tema és que eixos valors són valors universals que els defenen els musulmans, que  
els defenen els catòlics, que els defenen els testimonis de Jehovà, els agnòstics i els ateus, tot el món eixos  
valors els fiquem ahí i cada un que faça “de su capa un sayo” i que estiga on vullga estar, ara, l’Administració  
no té perquè augmentar el patrimoni de l’Església catòlica i evidentment per comparació primer es feu eixe 
Concordat i després evidentment l’Estat no pot dir l’Església catòlica tot pagat i ara la teua que eres adventista,  
o que eres evangelista, o que eres testimoni de Jehovà tu res i va d'haver d’acceptar això, i donar posteriorment  
les mateixes subvencions en proporció, en proporció a estes altres confessions val, llavors està més clar que 
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l’aigua i ací evidentment nosaltres estem perquè es lleve a tots però la desproporció és tremenda de la mateixa  
manera que la desproporció a nivell d’estat és tremenda, ací per exemple l’Església que estàvem comentant  
evangelista té tres-cents i pic euros d’IBI i la quantitat de l’Església catòlica són setze mil cinc-cents euros, la  
diferència és abismal, evidentment que si se li lleva a un se li lleva a l’altre.
El tema de Cáritas és que eixe és de llibre, l’aportació extraordinària que fa la Conferència Episcopal a Cáritas  
és aproximadament d’un dos per cent, dels diners que té Cáritas, evidentment jo sabia que anaveu a traure el  
tema de Cáritas, perquè el mateix que quan déiem en la reunió passada que per exemple quan ficavem davant  
de la pancarta demanant aigua, a qui anaven a ficar? Al tio Batiste que no podia regar les carxofes no anaven a 
ficar a un de Bankia o a un de Bancaixa que volia l’aigua per a fer més edificis, evidentment que no, això en la 
foto no ix bé, la foto és agafar els quatre llauradors i que isquen ahí. En el tema de l’Església catòlica està  
Cáritas, clar que sí Cáritas i els cristians de base jo he treballat molts anys amb ells, amb els cristians de base  
que la mateixa jerarquia se’ls ha carregat i els ha llevat de tots els llocs, a eixos cristians de base i Cáritas tres  
quarts del mateix, a Cáritas la Conferència Episcopal li el dos per cent del pressupost.  El dos per cent del 
pressupost que té Cáritas és d’ahí, del total per exemple també de Cáritas del total de seixanta-quatre mil tres-
cents seixanta membres que té Cáritas associats i que fan tota eixa encomiable i que jo les salude llavors, igual  
que salude a tots eixos cristians de base que van lluitar per les seues creences però era gent treballadora i que  
la  mateixa  Conferència  se’ls  ha  llevat  de  damunt,  en  Amèrica  del  Sud  i  ací  en  l’Estat  espanyol,  ací  a  
Benetússer i ací hi ha gent que sap molt bé de què parle, altres per raons d’edat o d’altres qüestions no saben ni  
el que estic dient, però bo això està ací, del total de seixanta-quatre mil tres-cents seixanta membres el setanta-
set  per  cent  de eixa  quantitat  són persones  laiques   i  sols  un quatre  coma tres  per  cent  són  sacerdots  o  
religiosos,  un quatre  coma tres  per cent,  o siga que les  persones  que volen que Cáritas  funcione  i  la  fan  
funcionar ho fan de dos formes, una ficant-se ahí treballant i donant els diners directament o marcant en la  
renda la creueta en organitzacions socials ahí, perquè dels diners que se passen a l’Església el dos per cent va a  
Cáritas i va a entitats d’este tipus. I això qui ho diu? doncs això ho diu el president de Cáritas de Barcelona,  
Jordi Rogla, que quan isque este tema i evidentment ara entrem a la qüestió d’ací, la majoria de mocions, la  
majoria de mocions moltes vegades les que presentem uns partits o altres no tenen que vore amb la realitat del  
poble no tenen que vore, perquè les lleis desgraciadament  no les fem ací, la majoria de lleis es fan fora, o bé es  
fan en la Generalitat Valenciana, o en el Congrés dels Diputats i nosaltres les apliquem com podem i ja està,  
però la majoria de mocions van en eixa línia.
El tema ací no és un tema de discriminar a ningú, ací no és un tema ideològic o religiós sinó que és un tema  
d’igualtat front a la llei eh!, de pagar, estem parlant d’impostos i no estem parlant dels béns de Cáritas estem  
parlant dels béns que té l’Església catòlica i que ja hem dit és el segon després de l’Estat, el segon propietari,  
l’Estat en teoria l’Estat som tots, a mi em toca de les propietats que té l’Estat em toca un poquet també, però  
l’Església ja no som tots, l’Església catòlica són els de l’Església catòlica va i resulta que estan exempts i  
evidentment és el que dic, és una qüestió de proporcions, evidentment si això s’eliminara i se creara, molts  
Ajuntaments de l’Estat espanyol anaren dient açò doncs al final s’hauria de debatre este tema a altres nivells,  
als nivells que toquen, als que poden decidir i nosaltres estem per a això, que  almenys s’escolte, perquè en la 
moció es diu que es presente açò al Congrés dels Diputats, perquè escolten que un poble xicotet, evidentment,  
de quinze mil i pic habitants, però estan plantejant-se que no hi ha dret a què l’Església Catòlica i les altres  
confessions estiguen exemptes de l’IBI. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
Jo agrair-li a Manolo la intervenció final que ha fet, perquè ha reposat la cosa on tocava. Ací no estem votant si  
religió no o religió sí ni estem parlant de “lo divino”, estem parlant de terrenal. Com bé deia Manolo, estem 
parlant de l’IBI, de la contribució i jo agrairia que no mesclàrem el que són Cáritas i altres coses, perquè en 
definitiva el que estem parlant és que hi ha uns col·legis, unes universitats i perquè pertanyen a un paguen  
contribució i entenem que tot el món en este país ha de pagar contribució, el meu fill va a escola Catòlica a  
Torrent i el meu fill paga tots els mesos cinc-cents euros de quota en el col·legi, perquè si paga cinc-cents  
euros d’ahí que aparten per a la contribució com tot el món paga la contribució. Hui estem parlant si es paga la  
contribució o no i ja està, i el que estem votant és contribució sí o contribució no, no entrem a mesclar allò  
altre  perquè  crec  que  no  era  el  debat  ni  és  la  moció.  La  moció  no  parla  res  d’això,  només  parla  de  la  
contribució i res més. El meu vot serà a favor que l’Església pague la contribució com paga tot el món.
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La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
No ho vaig a fer  més  llarg,  crec  que la postura  nostra  ja  ha quedat  clara,  igual  que la  de tots  els  altres,  
simplement tornar a reiterar perquè  també ho acabes de dir tu Enrique, la igualtat davant de la llei per a tots  
menys per a l’Església, encara que siga un tema de proporcionalitat, totes les confessions religioses voleu que  
estiguen exemptes excepte l’Església, per un tema de proporcionalitat. És el que fica en la moció, és el que fica 
en la moció i ho he explicat ja abans. 

En el punt dos diu: 
“Instar  al  Congrés  a  què  es  modifique  l’article  62  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  i  se  suprimisca  
l’exempció de l’IBI  en els béns immobles propietat de l’Església Catòlica”. 
No es diu res de totes les confessions, és l’única cosa que dic, que em pareix molt bé que no créieu però al  
final no esteu parlant d’igualtat davant de la llei perquè la moció que esteu presentant se la bota per totes les  
bandes. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Cap problema en ficar això, excloses de pagar l'IBI totes les confessions.

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
Serà una esmena que es fa, per part d'EU, on  s’afegix a totes les confessions. 

Sotmés a votació el Ple  de l'Ajuntament de Benetússer,  amb 9 vots a favor (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), 2 EU(Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 1 CDL(José 
Enrique Aguar Vila)), 8 vots en contra (PP(Laura Chulià Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero 
Tarancón,  María José García  Pascual,  José  Vicente  Vidal  Selvi,  Encarna Prieto Llàcer,  Ambrosio Andreu  
Villalón i Lorena Morillo Olmedilla)) i cap abstenció, ACORDA aprovar el punt amb una esmena al punt 
segon, es sustituïx “ de l'Església catòlica” per “ de totes les confesions”. 

2.9. Moció EU-Referèndum Monarquia. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Des de Benetússer no podem despatxar a la Monarquia, ho sabem, som conscients d’això. Sí que ens agradaria  
poder fer això, però si no pot ser no pot ser, nosaltres a pesar d’això fem la moció. 

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
MOCIÓ REFERÈNDUM

En/Na: Josep Manuel Albio i Roso, com portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià, 
davant del Ple de l’Ajuntament de Benetússer.

EXPOSA:

En una societat democràtica totes les institucions s'haurien d'elegir per voluntat popular i estar sotmeses al  
control i a la possibilitat  de revocació. Aquest és un principi bàsic de les societats basades en la sobirania  
popular, on la font última de tot poder i autoritat és exclusivament la ciutadania, i per aquest motiu no pot  
existir cap autoritat ni cap poder per damunt d’ella, fent així especial referència al principi bàsic d’igualtat  
davant la llei de tothom. 

La Constitució Espanyola vigent estableix una monarquia parlamentària, en la que totes les institucions de  
l'Estat són elegides -directament o indirectament per sufragi universal, a excepció del cap d'Estat, que ho és per  
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raons dinàstiques. Açò constitueix una anomalia i un anacronisme, compartit amb altres països europeus però  
que suposa un fenomen absolutament minoritari tant a la Unió Europea com a nivell mundial.

La Constitució Espanyola de 1978 va ser aprovada en referèndum, però no deixava opció a elegir la forma 
d'Estat entre monarquia o república, sinó que es tractava de ratificar o no una Constitució que restablia les 
llibertats  democràtiques  després de 40 anys  de dictadura repressora.  Lògicament,  la  immensa majoria dels  
espanyols i espanyoles en aquell moment van votar a favor de la Constitució, però això no pot ser interpretat  
com un suport majoritari a la institució monàrquica, que mai s'ha sotmès al sufragi popular.

Trenta-quatre anys després, la majoria de la població no va votar en aquell referèndum, ja que tots els que avui  
tenen menys  de 52 anys  no havien complit  la  majoria  d'edat  i  molts  ni  tan sols havien nascut.  A més,  el  
recolzament  de la ciutadania  a la institució monàrquica ha anat  reduint-se segons es manifesta  en tots  els  
estudis d'opinió -inclosos els del Centre d’Investigacions Sociològiques procés que s'ha accelerat en l'últim any 
en conèixer l'opinió pública diversos fets presumptament delictius i altres de dubtosa ètica política pels quals el  
propi monarca ha hagut de demanar exemplaritat o disculpes.

Ha arribat el moment que el poble espanyol decidisca lliure i democràticament la seua forma d'Estat, i per això  
presentem la següent

ACORDS:
L’Ajuntament de Benetússer:

•Insta al govern de l'Estat a convocar un referèndum, d'acord amb allò establert a l'article 92 de la Constitució  
Espanyola, per a que la ciutadania decidisca entre monarquia i república.

•Insta a Les Corts Generals a que, si en el referèndum guanya democràticament l'opció republicana, posen en 
marxa el procediment de reforma constitucional establert en l'article 168 de la Constitució Espanyola.

El Sr. Josep Manuel Albio i Roso (EU): 
Això és el que diu la moció, ara ja de la meua collita. 
El tema, evidentment, crec que és un poc patètic que estiguem sofrint una Monarquia amb la què està caient,  
per exemple el pressupost de la Casa Reial és igual que el pressupost de tot Benetússer, nou milions i pic,  
aproximadament, d’euros, però després el manteniment de la residència en Mallorca són huit-cents mil euros a  
l’any, a pagar també entre tots, el que déiem, és patrimoni d’Estat, ho paguem entre tots, després per exemple  
d’algunes incongruències, ja no pel privilegi sinó que està encara instaurada la Llei Sàlica per la qual les dones 
que estan per davant, les dos Infantes que són majors que el Príncep perquè passen darrere d’ell, evidentment  
hi ha està un altre dels punts dels privilegis o mantindre una cosa completament fora de lloc en el segle XXI, si  
parlem de la  igualtat  entre  els  uns  i  els  altres  i  la  màxima institució  de  l’Estat  no  respecta  esta  situació  
d’igualtat, perquè si tots som iguals davant de la llei la princesa Elena aniria davant del Príncep Felip, i la  
princesa Cristina també, però bo, aixina estan les coses.
Després, per exemple, qüestions del tipus que els senyors “per ser vós qui sou” també estan ocupant llocs en  
empreses que són privades hui, com és Telefónica, però estan els dos com són el Príncep i la Princesa és que  
els pobrets no tenen prou amb això, d’estar  en el Consell  d’Administració, que damunt estan implicats en  
processos penals per haver intentat  robar els diners dels seus súbdits,  i en totes eixes coses i  moltes més,  
perquè el tema està en que la Casa Reial ha mantingut un secret, hi ha un pacte total de silenci de les coses que  
se fan o les coses que apareixen en eixa casa, que s’està d’alguna forma trencant. El bac allà en  Bostwana 
caçant elefants ha sigut, no podia ja amagar-ho més, una cosa massa grossa, si no ho hagueren amagat perquè  
de bacs s’ha pegat a punta de pala. En eixe sentit nosaltres, ja sabem que no és una qüestió de Benetússer ni de  
bon tros,  però  podríem incidir  de  la  mateixa  manera  que abans,  demanar  un poble  menut  que se  fique  a  
referèndum una  cosa  que  perquè  no  s’ha  de  ficar,  si  la  majoria  del  poble  espanyol  vol  mantindre  a  la  
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monarquia que la mantinga, que la regale, eixa vida regalada, que la mantinga, però si no, si hi ha una majoria  
que no vol, bon vent i barca nova. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
Això de la Llei Sàlica no és una qüestió que siga de la Constitució, perquè quan s’anava a fer l’última reforma  
de la Constitució crec que van estar a punt d’incloure-ho per a adaptar-ho i és una qüestió que no cal portar a la  
Casa Reial, perquè això el Consell de Ministres o crec que els Diputats poden votar i canviar-ho directament.  
Però jo em vaig a reduir a una paraula, açò ho votem també en el partit i em recorde que una companya va  
dir:“ I ara amb la que cau, en l’Ajuntament no teniu una altra faena que fer que parlar d’això”, això  és el que 
va dir  una  companya  allí.  Llavors  ho  votem,  i  jo  respectuosament,  nosaltres  no  teníem una  definició  de 
republicans o monàrquics, el que varem decidir la majoria és que s'abstinguérem en este Ple i jo el que faig és  
traslladar l’abstenció, la meua decisió personal pot ser més agradar més a una banda que a una altra, però la  
meua decisió personal ací no se’n va a votar i anem a abstindre’ns. El que sí que em crida l’atenció és que no  
crec que ara siga temps per a estar ací discutint açò, perquè hi ha coses molt més importants en Benetússer i  en 
Espanya, la que està caient per a parlar d’açò, moltes gràcies. 

El Sr. Juan Antonio Alarcón Giner (PSPV-PSOE): 
Nosotros, tal cual anunciamos ya en Comisión, vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida. 
Lo que queremos hacer constar es que la Monarquía ha prestado y prestará un gran servicio a la democracia, a pesar  
de la polémica que generó el viaje del Rey Don Juan Carlos a Bostwana, nosotros como partido demócrata lo  
respetamos pero muchos de sus criterios no los compartimos, los hechos que últimamente han saltado a la palestra en  
torno a los miembros de la Casa Real, como la Infanta Cristina y el Duque de Palma, en el caso Nóos,en el cual está  
imputado y ya veremos como sale, nos obliga a pedir transparencia y más aún tratándose del Jefe del Estado y de  
toda su familia. 
Es palpable que en la calle hay un malestar de gran parte de la ciudadanía y creemos que este es el momento que se  
podría pronunciar, con lo cual compartimos y entendemos la moción de Izquierda Unida y creemos que ahora sería  
un mejor momento de hacer un referéndum sobre este tema, con lo cual damos apoyo a la moción de Izquierda 
Unida, gracias. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
La veritat és que quasi quasi no podríeu haver triat un altre millor moment per a presentar esta moció, amb cinc  
milions de parats, amb tot el país fet un desastre. Realment és el moment oportú de presentar una moció d’este 
tipus, hi ha interés, es nota que hi ha interés, val jo no vull fer-ho llarg. 
Nosaltres anem a votar que no a esta moció i, evidentment perquè nosaltres no creiem que és el moment de  
modificar la Constitució, i a més d’això esta Constitució se votà en el seu moment, porta trenta anys, està 
funcionant molt bé i els arguments que tu estàs donant, que sempre és majoritàriament, baix el teu punt de  
vista.
Després al·legues els costos de la Monarquia, si tinguérem una república i un president ens costaria exactament  
el mateix. 
Primer,  no considerem que siga el  moment  de presentar  açò,  tampoc  considerem que siga una qüestió  de 
l’Ajuntament de Benetússer, açò és una qüestió que s’ha de discutir a Madrid, llavors el que ha de fer Esquerra  
Unida, baix el meu punt de vista, és presentar açò el seu grup en Madrid i que es discutisca allí, perquè en  
Benetússer  no  portarà  res,  crec  que  ens  interessen  més  els  problemes  que  tenim a  Benetússer,  com els  
problemes d’ara mateix es deixem o llevem al Rei, o si fem un referèndum, amb la que està caient, la veritat és  
què no entenc massa bé perquè se presenta esta moció. El Partit Popular va votar en contra d’esta moció.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Nosaltres respectem que no vos parega el moment adequat, nosaltres sí creiem que és un moment, qualsevol  
moment és bo per a proposar açò. Sabem per exemple que  la Constitució, i això ho està dient, va ser aprovada  
en el seu dia, evidentment, les circumstàncies eren les que eren i en aquell moment moltíssima gent no va  
tindre més remei que tragar-se-la i aguantar la Monarquia i altres coses en vista a poder tirar endavant, no 
anem a fer ara un anàlisi històric perquè no és el moment, però el que sí que està més clar que l’aigua és que  
qualsevol moment és bo i pel que dius de la quantitat de diners, nou milions i mig d’euros a l’any més moltes  
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coses que van també com he dit, per exemple el tema de Miravent i altres qüestions, eixos diners podria servir  
per a eixa rebaixa que heu fet als aturats del 60% al 50%, a lo millor amb això els ajudava i amb eixos diners  
pagàveu i manteníeu el diners que teníeu per a pagar als aturats, en volta de mantindre una institució totalment 
obsoletament i totalment fora de lloc. 

Sotmés a votació el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 8 vots a favor (PP (Laura Chulià Serra, Lluís M. 
Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, María José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi, Encarna  
Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena Morillo Olmedilla)), 8 vots en contra ( 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 2 EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve)) i 1 
abstenció  (CDL (José  Enrique  Aguar  Vila)),  es  repetix la  votació,  amb el  mateix  resultat,  amb el  vot de 
qualitat de l'Alcaldessa, ACORDA aprovar el punt. 

2.10. Moció PSPV-PSOE- Derogació del Reial Decret Llei 16/2012. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
No voy a hacer una lectura de toda la moción en sí, porque creo que está bastante clara y que todos habéis  
podido  leerla,  simplemente  comentar  que  lo  que  solicitamos  tampoco  es  de  ámbito  local,  es  de  ámbito  
nacional, pero entendemos que la presentación sistemática de este tipo de mociones en los municipios y que  
luego lleguen donde   tienen que llegar es la importancia para hacer una fuerza y que se tenga en cuenta el  
sentir también de los municipios que son tan importantes para representar a la ciudadanía. 
Lo que pedimos es la derogación del RDL 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del  
sistema nacional de salud  y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que es como se llama este  
Decreto. 
En la exposición de motivos hacemos referencia a: 

Como el sistema nacional de salud, que se creó por la Ley General de Sanidad en el año 86, es una conquista  
de toda la sociedad española.
Una llave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público y que radica en su 
carácter de sistema ampliamente descentralizado, que ha permitido a las comunidades autónomas desarrollar  
servicios regionales de salud que han dado respuesta de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la  
población.

Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han encontrado en el ámbito municipal un espacio además  
de colaboración y de cooperación institucional con las autoridades sanitarias en actividades e iniciativas de  
diversa  índole  que van desde  la  construcción  y mantenimiento  de centros  sanitarios  a  la  colaboración  en  
programas preventivos, asistenciales o de promoción de la salud, pongo por ejemplo cuando Benetússer cedió  
los terrenos para el actual centro de salud o bien cuando Benetússer creó un gabinete de atención a las mujeres  
embarazadas, de planificación familiar que no me salía la palabra y que a lo largo del tiempo lo asumió la  
propia Conselleria.

Los ciudadanos han apreciado ese desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a  
las necesidades  sociosanitarias;  de hecho la sanidad pública  ha sido tradicionalmente  uno de los servicios  
mejor valorados por la ciudadanía. Ahora desde el gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, se ha tocado 
elementos que son esenciales de ese modelo al acabar, primero que nada, con la universalización de la sanidad  
por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento atado a la Seguridad Social, es decir, a  
los ciudadanos y ciudadanas ya no universalmente accedemos a la seguridad social si no que somos asegurados  
del sistema de Seguridad Social y luego hay otro modelo que es el que llaman de las personas que no entran  
dentro del aseguramiento que es algo similar a una beneficencia, un modelo en el que quien no esté incluido,  
como decía, deberá demostrar no disponer de ingresos suficientes para adquirir esa condición. 
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Por tanto la sanidad, entendemos, que deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se  
convierte en una sanidad sólo para esos asegurados y para la beneficencia,esta modificación entendemos que 
retrotrae el sistema sanitario a un modelo de aseguramiento semejante al que existía ya en este país en los años  
setenta y principios de los ochenta, antes de la aprobación de aquella Ley General de Sanidad, junto a eso, la  
decisión  que  se  ha  tomado  también  en  este  Decreto,  romper  la  cartera  de  prestaciones  con  carteras  
complementarias abre la llave al copago de muchas prestaciones por las que ahora no hacía falta pagar, por  
primera vez los pensionistas van a tener que pagar un diez por ciento por los medicamentos que necesitan y las  
personas en activo también incrementan el coste que tienen que abonar por los medicamentos. Concretamente  
el otro día calculábamos un ejemplo de un pensionista que tuviera artrosis, una cardiopatía, un poco de exceso  
de peso, etc, eso le suponía que mensualmente ese pensionista tenía que abonar veinticuatro coma tres euros 
mensuales de copago por sus recetas farmacéuticas, lo que supone alrededor de un cuatro por ciento de su  
pensión, ¡que no es poca cosa!, pero también es cierto que según impone este nuevo modo de prestación de  
estas carteras, la comunidad autónoma es la que tiene que devolver esa cantidad al pensionista que solamente  
debería de haber pagado ocho euros, si hoy por hoy tenemos la problemática que tenemos con las farmacias  
para que la Generalitat les pague imaginemos nuestros pensionistas para recuperar esa parte.

Muchos  ciudadanos  que hasta  ahora  no  debían  de pagar  el  transporte  sanitario  en  urgente  ahora  también 
deberán pagarlo y así se abre la llave de nuevos copagos sanitarios con este cambio normativo.

Por último, el pasado veintisiete de abril, el Gobierno Valenciano anunció la posibilidad de la privatización de 
los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, lo cual también es un cambio de modelo sustancial de  
nuestra  sanidad,  una  sanidad  pública  de  calidad  es  un  bien  que  creemos  irrenunciable  y  una  política  
fundamental la equidad y la cohesión. 

MODELO DE MOCIÓN PARA SOLICITAR LA DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 16/2012, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. 

MOCIÓN

Óscar Labiós Vendrell, miembro del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benetússer al amparo 
de aquello establecido por la Ley 7/0985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Local y artículo 97.3 del  
Reglamento  de  organización,  Funcionamiento  y  regimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  presenta  la 
siguiente moción Al Pleno para su debate y aprobación

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad 
española.

El modelo de sanidad creado a partir de entonces, ha basado su desarrollo en los principios de universalidad,  
equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud, habiendo conseguido avances sanitarios  
de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado. 

Una llave relevante que explica el enorme avance de nustro sistema sanitario público radica en su carácter de  
sistema ampliamente  descentralizado,  que ha permitido a las comunidades autónomas desarrollar  servicios  
regionales de salud que han dado respuesta de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población.  

El  Sistema  Nacional  de  Salud  español  dispone  de  profesionales  sanitarios  altamente  calificados  y sin  su 
implicación  e  involucración  con los  objetivos  sanitarios  no hubiera  sido posible  conseguir  los  niveles  de  
calidad conseguidos en la Sanidad durante estos años. 

P.35

M.Il.ltre.. Ajuntament  de Benetússer.  Ajuntament Ple de data 26 de juliol de 2012                             (Exc. 10/2012)



  

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)    Telèfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     NIF: P 4605400 C

Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han encontrado en el ámbito municipal un espacio de  
colaboración  y  de  cooperación  institucional  con  las  autoridades  sanitarias  en  actividades  e  iniciativas  de 
diversa índole  que van desde la construcción y mantenimiento de centros  sanitarios,  a la colaboración en  
programas preventivos, asistenciales o de promoción de la salud. 

Esta cooperación, desde los munipios, forma parte también de los elementos que han permitido avanzar en  
relación a la salud de los ciudadanos. 

Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a  
sus  necesidades  sociosanitarios;  de  hecho,  la  sanidad  pública  ha sido  tradicionalmente  el  servicio público  
mejor valorado por la ciudadanía. 

La  caída  de  ingresos  en  todas  las  administracioens,  a  causa  de  la  crisis  económica,  ha  condicionado  la  
adopción  de  medidas  de  control  del  gasto  y  de  austeridad  que  permitan  contribuir  a  la  sostenibilidad 
económica de nuestra sanidad pública.

Entre 2010 y 2011, El Gobierno socialista adoptó, junto a las comunidades autónomas, un paquete de accioens  
que permitieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaran ni a la calidad  
de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía. 

Fueron medidas de control de los gastos farmaceúticos, medidas de gestión centralizada de compras, medidas  
de coordinación institucional y otros que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni calidad. 

No obstante, el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de la confianza de  
la población española sobre la sanidad pública y la aparición de la sanidad como problema que preocupa a la  
ciudadanía.

El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no 
es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud, que ha tocado elementos esenciales del  
modelo al acabar con la universalizacaión de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de  
aseguramiento atado a la seguridad social.  Un modelo en que quien no esté incluido,  deberá demostrar  no 
disponer de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado. 

La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad 
solo para los asegurados y la beneficencia. 

Esta modificación retrotrae el sistema sanitario a un modelo de aseguramiento semejante al vigente en los años 
setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad, de 1986. 

Se vuelve a una situación semejante al sistema insolidario que existía en España en los años 70. 

Junto a eso, la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias, abre la lleva al  
copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no hacía falta pagar. 

Por primera vez, los pensionistas van a tener que pagar un 10% por los medicamentos que necesitan y las  
personas en activo pagaran también, por lo menos, un 25% más que ahora, pasando del 40% al 50% del precio. 

Muchos ciudadanos que hasta ahora no debían pagar por el transporte sanitario no urgente, ahora deberán  
pagarlo. 

Y así, se abre la lleva a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el Gobierno ha realizado  
publicando el Real Decreto Ley 16/2002 lo que supone un auténtico "Decretazo" aprobado unilateralmente sin 
diálogo ni consenso. 
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Asimismo, el Gobierno Valenciano, después de la reunión del Consejo del 27 de abril de 2012, anunció la  
posibilidad de la privatización de la gestión de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, lo cual es  
un cambio de modelo de nuestra Sanidad y por lo tanto con graves repercusiones, tanto sobre los trabajadores  
como sobre los ciudadanos, como usuarios del Sistema Sanitario Público; modelo que hasta ahora era universal  
y equitativo. 

El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar retales en las prestaciones, sin menguar la calidad  
y sin implantar el copago sanitario. 

Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental para la la equidad y la  
cohesión. 

Por todo lo que hemos expuesto anteriormente, se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS: 

1. Solicitar la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgnetes para garantizar la sostenibilidad  
del Sistema Nacional de Salud, y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

2.  Instar  al  Gobierno  a  dialogar  con  las  fuerzas  políticas,  agentes  sociales,  comunidades  autónomas  y 
Federación Española de Municipios por conseguir un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del  
Sistema Nacionalde Salud manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986. 

3. Derogar las medidas adoptadas en la reunión del Pleno de Consell del pasado 27 de abril de 2012, sobre la  
posibilidad de privatizar la gestión de los centros sanitarios públicos de nuestra Comunidad. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
Estar totalmente de acuerdo con las propuestas del acuerdo que hace Eva, lo voy a votar a favor, pero si una 
exposición hay que también decir alguna cosa, no puede estar ahora uno siempre diciendo que no recorten  
porque en definitiva y también hay que reconocerlo, y en el programa de Sanidad que nos pasan del partido así  
lo decía, en estos momentos la situación que nos encontramos es por una situación de los desmanes y de la  
mala gestión que ha habido en la sanidad.

La  sanidad  creemos  que  no  hay  que  recortarla  pero  también  hay  que  controlarla,  hay  que  gestionarla  
correctamente y esa desgestión que ha habido y ese descontrol  que todos sabemos,  de abrir  hospitales, de  
privatizar y ponerlo todo al pie de los caballos y en definitiva que toda la ciudadanía utilizara como quisiera.  
Todos sabemos como muchas veces se utilizaban desde los centros de salud, como se sacaban las medicinas la  
gente mayor, etc, ahora nos vemos con la situación que nos encontramos, en definitiva no estamos de acuerdo 
en que se recorte  nada pero las cosas hay que gestionarlas mejor, hay que gestionarlas mejor desde los que  
están y desde los que han estado, así decía nuestro informe sanitario, España es un país que puede mantener y  
era ejemplo para Estados Unidos hasta hace cuatro días, Obama quería aplicar la gestión sanitaria española.
España lo puede mantener pero gestionandolo bien y el problema es que no se ha gestionado bien, en estos  
momentos, esa mala gestión, alguien ha llegado con las tijeras y ha pegado el recorte, pero si las cosas se  
hubieran gestionado bien y se hubieran aplicado bien podríamos tener una sanidad universal  como la que 
teníamos hasta ahora y como la que en esta moción, el Partido Socialista, está reclamando y apoyamos ese 
reclamo que hace.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Nosaltres també anem a recolzar, estem a favor de tot allò que siga públic, evidentment que n'hi ha gestionar  
millor, evidentment per a nosaltres no és garantia d’èxit la privatització que és el que s’ha fet històricament.  
Ahí està, per exemple, un grapat d’empreses com són Telefònica que ja són privades, ja poden tindre el jornal  
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que  els  de  la  gana en els  càrrecs  d’administració,  tots  sabem la  pluralitat  d’oportunitats  que tenim en  la  
telefonia, el que diu en la telefonia diu en totes les altres qüestions.
El monopoli continua, s’ha privatitzat i se continuen gestionant, no vaig a dir igual, pitjor, el qué passa  és que 
legalment, perquè per exemple de jornals en Consells d’Administració  de Telefónica de dos milions a l’any hi 
han un grapat, des del mateix Zaplana, això és vox populi i en la premsa està, des del mateix Zaplana que està  
de Conseller Delegat en el Consell d’Administració de Telefónica. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
Estem parlant de sanitat. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Dóna igual que estiguem parlant d’això, estem parlant de gestionar bé les coses, la qual cosa no es pot agafar i  
és per quatre qüestions, per quatre persones que fan un mal ús que puguen ser el que  tu has comentat i dur-se 
les medicines per al nebot o per altre amb la cartilla del iaio, per quatre coses d’eixes. El problema de la sanitat  
no està ahí, el problema de la sanitat està en altres llocs, en altres desficacis, en altres quantitats que s’han fet  
hospitals, que s’han fet no sé què que alguns cobren per a què l’empresa que és del meu cosi tinga faena i per a 
no sé què i per a no sé quantes i ara anem a culpar al jubilat?, val, val, exacte. 
El tema està en què els desmans van per unes altres línies, el qué no se pot fer és el que s’està fent i ho dic  
perquè és que va en la línia general, ara va i resulta que la crisi tenim tots la culpa, potser sí, però uns més que 
altres, tots ens hem hipotecat, doncs no!, hi ha gent que sí i hi ha gent que no, però el problema de les grans  
hipoteques són les grans obres que se duen una quantitat de milions i han estat tirats i no vaig a repetir una  
altra vegada allò de l’aeroport de Castelló, llavors igual que eixa hi han cinquanta mil històries i ara va i resulta  
que tots  tenim la  culpa,  tots  tenim la  culpa?,  sí,  però  uns molts  més  que altres,  en eixa  línia  totes  estes  
retallades als únics que afavorixen és als mateixos, als de sempre, als de sempre, que és el que estàvem dient i  
Lluís diu: “és que estem parlant d’açò”, però què passa amb educació?, doncs el mateix que ací.
Si la sanitat pública era un exemple i funcionava ningú es va a pagar una mútua, ningú es va a pagar no sé què,  
què n'hi ha fer?, una regla de tres, que la sanitat pública no funciona i tots se n’aniran a pagar una assegurança  
particular, que l’educació pública no funcione i tots aniran a la privada, eixe és el tema. Què és el que s’està  
fent actualment?, doncs això estem a expenses dels especuladors que volen continuar, que volen quedar-se amb  
tot i en eixa línia hi ha grups que els ajuden. Com els ajuden?, com anem a conseguir que la gent se pague  
plans de pensions?, retallant les pensions públiques, fent més difícil arribar a una pensió pública de qualitat i  
així qualsevol persona quan tinga cinquanta anys anirà pensant que ha de fer-se un pla de pensions.
Com afavorim la sanitat privada?, molt fàcil carregant-se la pública, retallant-la i el que puga començarà a  
pagar-se una assegurança per a poder anar quan estiga malalt a la sanitat privada perquè les llistes d’espera  
estan augmentant, però d’una forma tremenda, el que puga se’l pagarà i el que no puga passarà com als Estats  
Units, es morirà perquè als Estats Units, i això volia Obama, copiar la seguretat social d’ací, la majoria de la  
gent si no té diners no pot fer res, es mor com un gos i ja està. I en educació i en tots els llocs, és tot el mateix,  
el tema és el mateix i potser no ho fem des d’ací però ací estem deixant que passen estes coses. 
Hi  ha partits  que ho  sustenten,  que  ocurrisquem estes  coses,  que es  retalle  la  sanitat  per  a  què?,  perquè  
augmente la privada, que es retalle l’educació per a què?, que se faça més difícil la jubilació per a què?, perquè  
tots facen plans de pensions que després quebren i es queden els iaios quan van a cobrar-la s'han quedat sense  
res, i la culpa no era de Benetússer, nosaltres des de Benetússer no podem fer res d’açò, no podem ajudar a que  
açò canvie perquè ho té que fer no se qui, que no ho farà.
En eixa línia nosaltres anem a recolzar i sabem en esta com en les altres mocions que no podem fer res, que és  
el  dret  al  pataleo,  com nosaltres estem instalats  en eixe dret,  tenim dret  almenys  a protestar,  fareu el que 
vullgueu però nosaltres ho direm i protestarem, i eixe és el tema, nosaltres recolzarem esta moció.

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
Nosaltres anem a dir que no a la moció, però jo m’agradaria fer una xicoteta reflexió.
Algú d’ací  se pensa que arriba un Govern i  empren a retallar,  apujar  l’IBI, l’IVA, apujar açò i  és perquè  
simplement s’ha alçat eixe matí i diu: “ Ha mira, vaig agarrar, vaig a ficar i que paguen açò”, que s'alçat eixe  
matí  i s’ha il·luminat i ha dit va que paguen?.
Vosaltres penseu realment el que esteu dient?.
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Si se fa és perquè se vol mantindre, cosa que altres governs han sigut capaços de tirar-ho per terra. Quin és el  
problema que tenim?, tenim un problema que tenim cinc milions de parats, eixos cinc milions de parats no  
cotitzen a la Seguretat Social, eixe és el problema que tenim i res més. Ací no arriba un Govern i s’alça al matí  
i diu: “ hoy ruina”, no, no i no passa res. El que se tracta és de mantindre el que tenim  i si en estos moments  
cal fer això.
La pregunta és perquè hem d'arribar a això?, perquè el Partit Socialista, ara mateixa, jo entenc molt bé que diga 
que estem fatal però que pensen perquè estem fatal, que pensen perquè estem fatal, perquè hem arribat a esta  
situació?. Ara és molt bonico agafar i presentar una moció i dir no, no, si jo no he sigut, és que açò ha vingut  
així. No, no, ací hem de  apechugar tots amb tot el que hi ha, i si en estos moments es prenen decisions de  
govern que abans no es prenien, eixe el problema que n'hi ha, que abans venien “los brotes verdes”, venien els 
no sé què i “los pajaritos” i no es prenia cap decisió, ara se prenen decisions i el primer que critica és el Partit  
Socialista, vaja home curiosament.
Ací el quid de la qüestió és este, jo entenc molt bé que el Partit  Socialista ara vullga aprofitar-se en estos  
moments de com estem en la situació econòmica, val, se presenta una moció el Partit Popular per descomptat  
no la recolzarà perquè el Partit Popular el que fa és recolzar el seu Govern, cosa que hauria de fer el Partit  
Socialista recolzar les decisions que s’estan prenent, moltes gràcies. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Medidas improvisadas que creemos que además son injustas e ineficaces por eso presentamos esta moción.  
Son injustas porque castigan a los más débiles, más vulnerables y a los pensionistas, y no somos lo mismo  
señor Adell, por mucho que usted lo diga, no somos lo mismo. Nosotros intentamos recomponer toda esta 
situación que viene de gobiernos incluso anteriores, podemos remontarnos al señor Aznar con toda aquella  
burbuja inmobiliaria, saliendo de la crisis sin afectar a los más débiles y no a base de recesión. Lo que estamos 
consiguiendo es más recesión y más paro no otra cosa, son además para nuestros compañeros que están en el  
Congreso de los Diputados, medidas ineficientes e improvisadas. Improvisadas porque se han presentado en el  
Congreso sin ninguna memoria económica que las avale, ni cifras ni nada que cuadre por ningún lado y porque 
lo único que van a provocar estos recortes va a ser empeorar la salud de los españoles y por tanto vamos a tener  
que atenderles e incrementar entonces el gasto.
Todos estos recortes suponen un cambio cualitativo enorme, enorme en magnitud, en el modelo sanitario tanto 
para acceder a las medicinas como a los servicios y en general es una injusticia social y desigualdad entre los 
ciudadanos. Se puede ahorrar sin copagos ni recortes? seguramente sí, porque eso fueron políticas que hizo el 
Partido Socialista cuando gobernaba que no lo dejó todo tan mal, que es lo que les gusta decir, que siempre 
tiene la culpa el que venía de antes, con las medidas que se tomaron con el anterior gobierno del Partido 
Socialista el coste total del sistema sanitario se redujo de setenta mil a cincuenta y tres mil millones de euros 
sin afectar al modelo de la Ley General de Sanidad del ochenta y seis ni a la cartera de prestaciones y además 
las facturas de farmacia se redujo cerca de seis mil millones con el medicamento genérico, pero se redujo. Por 
eso, lo que el Partido Socialista siempre le está pidiendo al Gobierno es que reflexione y rectifique, y como 
también decía el señor Aguar de algún sitio hay que recortar, pero para eso que se negocie y se consensúe, que 
es otra de las cosas que no han hecho.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Jo per al·lusions, diu, no penseu, home, segurament els únics que penseu sou vosaltres, penseu tant que per 
exemple esteu governant amb el programa contrari al què vareu presentar-vos, perquè vareu presentar una sèrie  
de qüestions que esteu incomplint-les totalment, des de no pujar els tributs i no vaig a tocar ahí la retafila  
d’impostos, des de no tocar els impostos, la retafila d’impostos que s’han pujat. Això ho déiem nosaltres, pujar  
els impostos, nosaltres a qui?, als de sempre que tenen més. El que passa és que ací n'hi ha un joc, els diners hi  
ha el que hi ha i no hi ha més, o se’ls repartixen uns o se’ls repartixen els altres  i ací la política que està duen  
el vostre grup és donar-los avantatges als poderosos, als que tenen més i retallar per on?, pels que tenen menys,  
els pensionistes, els aturats,  els jubilats,  que diu que no, però si esteu ficant més difícil  arribar a l’edat de  
jubilació, com no esteu retallant també les pensions?, els càlculs, ho heu fet tot, tot al contrari al que diguéreu. 
Ni “brotes verdes”, ni “brotes naranjas”, i evidentment quan un es troba en una situació ha de “apechugar” 
però si eixes pressions, que moltes vegades, que si els mercats, que si no sé què no se quants, si una persona  
està governant i per estar governant ha d’estar al dictat del que li diuen els altres el més honrat és que li diga a  
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la població éste em diu açò, que vinga ell i que mane, perquè jo el que vull fer és açò, i si no puc perquè no em  
deixa perquè hi ha algun que fica el sable com en altres èpoques o que fica el capital, o que fica el que siga per  
a no poder anar en una altra direcció, com em vaig, que estem fent, i és això el que heu de fer, no podeu actuar  
d’una altra manera, per què?, perquè no podeu actuar d’una altra manera, perquè vos ho manen, des d’on?  
doncs qui mane que vinga i que de la cara, qui mana? Haver-hi qui posa estes condicions tan draconianes si  
vosaltres no sou, si el senyor Rajoy no és, qui és? La senyora Merkel, doncs que vinga i que ho diga.
En definitiva, anem a votar a favor de la moció. 

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Pasem a votació. 

Sotmés a votació el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 9 vots a favor ( 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), 2 EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 1CDL (José 
Enrique Aguar Vila)), 8 vots en contra (PP (Laura Chulià Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero 
Tarancón,  María José García  Pascual,  José  Vicente  Vidal  Selvi,  Encarna Prieto Llàcer,  Ambrosio Andreu  
Villalón i Lorena Morillo Olmedilla)) i cap abstenció ACORDA aprovar el punt. 

2.11. Moció EU-Contra mesures anunciades pel Govern Central. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 
L'objecte d'aquesta moció tampoc es decició nostra però si que ens afecta directament. 

GRUP MUNICIPAL D´ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

 MOCIÓ CONTRA LES MESURES ANUNCIADES PEL GOVERN CENTRAL

En/Na Josep Manuel Albiol i Roso, Portaveu del Grup Municipal d´EUPV en l´Ajuntament de Benetússer, en 
nom i representació del mateix, i a l´empara d´allò establert en la normativa aplicable, per raons d´urgència,  
eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El President del Govern anuncià al Congrés dels Diputats el passat 11 de juliol el seu nou programa de retalls
que van a suposar el pitjor atac a l´estat de benestar i a la nostra democràcia. Aprovat per Reial Decret el  
següent divendres en el Consell de Ministres. Un atac directe a pensionistes, aturats i treballadors públics que  
veuran mermats els seus drets i que el govern de Rajoy els fa responsables de la crisi econòmica.

Les mesures que ha proposat són les següents:

1. Increment d´IVA general en tres punts, del 18% al 21%.
2. Suspensió de la paga extra de Nadal als treballadors públics.
3. Revisió integral  de  la  funció  pública:  Reducció  del  nombre  de dies  de lliure  disposició,  ajust  del  

número d´alliberats sindicals així com altres mesures.
4. Retall del subsidi d´atur a partir del sisè mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora. 
5. Reforma de les pensions
6. Eliminació de la deducció en l´IRPF per la compra de la vivenda. 
7. Reforma de l´administració local: Reducció del 30% en el número de regidors, reducció d´empreses i  

fundacions públiques.
8. Retalls d´un 20% en les subvencions als partits polítics, sindicats i organitzacions patronals.
9. Reducció de les cotitzacions socials als empresaris 
10. Supressió de bonificacions a la contratació. 
11. Retalls de 600 milions d´euros en les partides de despeses dels ministeris.
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12. Reforma de la tributació medioambiental.
13. Augment de l´impost que s´aplica al tabac 
14. Revisió del barem i les prestacions econòmiques del sistema de dependència 
15. Flexibilització dels horaris comercials, especialment en les àrees turístiques.
16. Liberalització i, en alguns casos privatització, de serveis associats al transport i en els sector serveis. 

 
            Amb aquestes i altres mesures el govern de Rajoy ha assenyalat que suposarà un ajust de 65.000  
milions d´euros en 2 anys.
        Totes  aquestes  mesures  suposen  una  pèrdua  més  de  sobirania  de  l´Estat  espanyol,  supeditada  
completament a les directrius marcades pels mercats financers i a les institucions europees, Aquesta factura  
social que anem a pagar ès altísima i sumament negativa: retallades per a pensionistes, aturats, treballadors  
públics  i  per  als  propis  ajuntaments  que  veuran  minvada  la  representativitat  democràtica..  I,  mentre,  als  
defraudadors se´ls aplica una amnistia fiscal. 
           Amb aquestes mesures el Govern fa pagar la crisi als de sempre, és a dir, als treballadors i treballadores,  
als empleats públics, als joves i a les dones. En compte de prendre mesures per a què paguen els poderosos,  
que són els que han generat la crisi.
       
         Les mesures del Govern del PP són antisocials i encaminades al fracàs,  clarament contràries a l
´interés general, ja que en lloc de posar  en valor la lliuta contra el frau fiscal, i d´eliminar els paradisos fiscals,  
retallar el grans salaris i controlar els grans beneficis de la banca, com mesures per a superar el dèficit, opta per  
unes mesures dirigides directament per a què siguen els més febles qui paguen el dèficit i per una eixida de la 
crisi que va a generar més atur al reduir el consum i crear més incertesa social.

         Es limiten també els drets de representació democràtica en un intent de traslladar a la població la idea de  
què la democràcia és cara. Però el que és realment car és una gestió corrupta de certs polítics com s´ha vist en  
trames com Gurtel.

         Els Ajuntaments, la institució democràtica més prospera a la ciutadania, no poden ser debilitats perquè la  
democràcia perd sentit i qualitat.
       

         Existeixen altres solucions i Izquierda Unida les ha lliurat però l´Executiu s´ha plegat a les exigències del  
capital financer. Estem sota una dictadura financera que va a per totes, a pels serveis públics, a per les pensions  
i a pels salaris dels treballadors i treballadores, mentre les partides de la Casa Real o de l´esglesia catòlica les  
manten intactes. 

Des d´Esquerra Unida considerem que qualsevol reducció de la despesa pública és contradicctòria amb els  
objectius  d´estimulació  de la  demanda  que  són imprescindibles  en una situació  de crisi  econòmica  com l
´actual.
La limitació del dèficit no pot ser obtinguda, en aquestes condicions, per mig de la retallada de la despesa, sinó 
mitjançant  mecanismes  d´increment  dels  ingressos.  No  obstant  això,  és  absolutament  necessària  una 
racionalització de la despesa pública que la reoriente cap a l´eficiència, l´augment efectiu de la despesa social,  
la  millora  dels  serveis  socials  públics  i  l´activitat  productiva.  Així  mateix,  ens  oposem radicalment  a  la  
reducció del salari dels empleats públics i a la seua congelació, excepte els dels alts càrrecs i els de confiança,  
així com a l´augment de l´IVA, que és un dels impostos més injustos que existeixen.

       Ens trobem davant d´un atac als fonaments que feren possible el nostre actual sistema constitucional i als  
principis de la democràcia. Lluny de ser una eixida cap avant de la crisis és una regressió econòmica i social i  
significa una involució democràtica.

      Per això des de lÁjuntament de Benetússer ens oposem frontalment a totes eixes mesures.
Així com adoptem els següents ACORDS:
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1. Instar a Govern Central a què retire el Reial Decret-llei.
2. Instar al Govern Central a què convoque un referèndum per a consultar a la ciutadania sobre aquestes 

mesures.
3. Recolzar les mobilitzacions convocades pels sindicats per al proper 19 de juliol.
4. Exigir una auditoria del deute públic espanyol.
5. Instar  al  Govern Central  a  negociar  amb els  grups de l´oposició  altres  mesures  més  efectives  per 

racionalitzar la despesa pública i combatre la corrupció.
6. Instar  al Congrés dels Diputats a aprovar una reforma del sistema fiscal més justa i progressiva, eficaç 

per a combatre el frau i l´economia submergida.
7. Traslladar aquests acords:

• Als sindicats CCOO i UGT.
• A tots els Grups  Parlamentaris de les Corts Valencianes.
• A tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
• Al President del Govern Central, Mariano Rajoy.  

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
El debat jo crec que és el mateix que la moció que ha presentat el Partit Socialista, en definitiva, totalment  
d’acord amb tot el que ha dit la regidora i dir que en definitiva al final retallen, retallen, retallen però  n'hi ha  
que preocupar-se, per la situació que al final és provoca. L’altre dia una persona em deia, uns ho donen tot i  
altres, perquè només es preocupen per un sector ho donen tot, i al final vénen altres que se preocupen per un  
altre sector, doncs el que fan és que no donen res i els lleven el que els han donat els altres. Eixa és la situació  
que ens hem trobat en estos moments, al final el que hi ha que buscar és un punt mig, el que no pot ser és que  
el Govern que entre en estos moments sols estiga afavorint un sector molt concret, retallant tots els beneficis  
que ha donat el Govern anterior, però el Govern anterior estiga donant a tot a un sector i s’oblidava de la  
producció, i tu no pots estar fent regals tots els dies a la gent si en caixa no està entrat diners perquè al final se  
t’acaben per a fer regals i ve un altre i el que vol és fer caixa una altra vegada i lleva els regals que has fet als  
demés.
És una situació complicada i el que hi ha que fer és buscar sempre els termes mitjos, i amb les teues raons  
doncs tens tota la raó, tots els avanços que hem fet fins a estos moment s’han retallat i s’han llevat tots, però  
tampoc cal oblidar que per quelcom es retallen, no crec que ningú està boig que arriba i diu: “ i ara ho lleve  
tot”, no. És de veres que hem de retallar per uns llocs abans que per altres, l’amnistia fiscal que s’ha fet en  
estos moments perquè els rics traguen els diners, els billets eixos morats que no se veuen per cap lloc, es trauen  
i no tinguen cap sanció, això per on heu de començar Però és que fent això i fent pagar a l’Església, i fent  
pagar totes eixes coses, en definitiva encara faltarà, però és perquè altres han vingut i ho han gastat tot, llavors  
cal tindre un punt mig, jo estic totalment d’acord amb el teu, però cal pensar que en esta situació ens veiem,  
perquè d’algun lloc  ve esta  situació també,  llavors  intentem aconseguir  tot  això,  mantindre  el  que teníem 
d’abans, no aconseguir més, sinó mantindre el que teníem d’abans, però no ens oblidem que per a mantindre  
això ha de tindre ingressos l’Estat, cal tindre control en la gestió, cal treballar millor i amb millor gestió per a  
lluitar contra els i els altres països, cal fer altres coses també. Perquè al final veus que una bancada sempre diu  
que cal recolzar, recolzar, donar i donar, i una altra bancada que només se preocupa dels que han d’arreplegar,  
però és que per a donar cal arreplegar, llavors cal buscar un punt mig i a vegades ni tot és tan roín,ni tot és tan  
fàcil, el vot a favor, el que has posat és que és a mort, has de recolzar-ho a mort, perquè tot el que has posat són  
retalls de drets que tenia la ciutadania i que han costat moltíssim temps aconseguir-los, però també cal pensar  
perquè estos retalls han vingut i perquè se van a perdre, algú també té culpa d’això.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Yo creo que con la exposición de motivos que se ha hecho por parte del grupo de Izquierda Unida, con la  
lectura de la moción quedan claros también todos los motivos que hay para apoyar esta moción, pero es que  
además  nosotros  creemos  que  la  respuesta  a  esta  política  de  recortes  fue  muy  clara  también  el  pasado  
diecinueve de julio, fue un no en la calle con todas las movilizaciones sociales, un no en el parlamento con la  

P.42

M.Il.ltre.. Ajuntament  de Benetússer.  Ajuntament Ple de data 26 de juliol de 2012                             (Exc. 10/2012)



  

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)    Telèfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     NIF: P 4605400 C

oposición de todos los grupos políticos y un no en los mercados, la prima de riesgo siguió subiendo, el interés 
con el que nos teníamos que financiar era el siete por cien y la subasta del tesoro público apenas cerraba al día.
Yo creo que clara y contundentemente ha sido la respuesta, salir de la crisis de esta forma con más ajustes, más 
recesión, dejando que los que paguen sean los más débiles sólo está provocando más paro y más recesión.  
Como indica el Fondo Monetario Internacional, España el próximo año decrecerá un uno coma seis por ciento, 
pero es que destruirá doscientos mil empleos y otros seiscientos mil el año que viene, porque es que además  
ninguna  sola  de  las  medidas  que  se  han  tomado  buscan  el  crecimiento  económico,  la  productividad  o la 
creación de empleo, sólo ajustar el déficit, ajustar los recortes, gastar menos y mayor recesión. 
Desde  el  grupo  Socialista,  en  las  Cortes  españolas  por  supuesto,  se  han  enviado  ya  dos  mensajes,  
indistintamente muy claros al gobierno del señor Rajoy. El primero que tiene que rectificar ya, que se lo está  
pidiendo la ciudadanía, los grupos políticos y también los mercados, porque aplicar más recortes, aplicar esta  
recesión en esta economía sólo conduce a más recesión; y el segundo, que pese al profundo desacuerdo que 
podamos tener los socialistas con las políticas que está aplicando el Gobierno en este momento, que el PSOE, a  
diferencia de lo que ha pasado en etapas anteriores, sí que está dispuesto a trabajar y a sentarse conjuntamente 
con el Gobierno para ayudar a recuperar la confianza que España ha perdido por parte de Europa, que es la que  
está haciendo que los mercados fluctúen tanto, y para ejemplo el anuncio de hoy del Banco Central Europeo 
que es el único que ha conseguido que bajara algo la prima de riesgo, y como ejemplo tenemos un montón,  
como ejemplo de que otra manera de hacer las cosas es posible, es posible salir de la crisis haciendo algo 
distinto a los recortes y a controlar el déficit, a imponer ajustes y recortes, tenemos a Francia, un gobierno que  
en tan sólo cincuenta y seis días tomo medidas verdaderamente sorprendentes y nada parecidas a las que se  
toman en España, les voy a citar solamente dos o tres para que las tengan en cuenta, por ejemplo, el Gobierno  
francés  en  cincuenta  y  seis  días  ha  abolido  el  concepto  de  paraíso  fiscal  y  ha  promulgado  un  Decreto  
presidencial  de  urgencia  estableciendo  un  porcentaje  del  setenta  y  cinco  por  ciento  de  aumento  en  la 
tributación para todas las familias que netos ganan más de cinco millones de euros al año, con ese dinero y no  
con una amnistiá  fiscal  manteniendo ese  impacto fiscal  y sin que ello  afecte  ni  un euro al  presupuesto  a 
contratado  cincuenta  y nueve  mil  ochocientos  setenta  licenciados  desempleados,  ha  privado también  a  la 
iglesia de subsidios estatales por valor de dos coma tres millones de euros que financiaban exclusivos colegios 
privados y con ese dinero han puesto en marcha un plan para la  reconstrucción  de cuatro  mil  quinientos  
jardines  de infancia  y tres  mil  setecientas  escuelas  primarias,  iniciando así  un plan de recuperación de la  
inversión en la infraestructura nacional. Ha reducido también cosas, ha reducido un veinticinco por ciento el  
sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el treinta y dos por ciento de todos los diputados y el cuarenta  
de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganan más de ochocientos mil euros por año, y con esa  
cantidad,  que son alrededor  de cuatro millones  de euros,  ha establecido un fondo que ofrece garantías de  
bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles, garantizándoles un salario mensual por un  
período de cinco años, hasta que el niño vaya a la escuela primaria, y oh! sorpresa, cual es el diferencial con  
los bonos alemanes, pues que cayó por arte de magia, ha llegado a ciento uno, mientras el nuestro estaba en 
casi  setecientos,  me  refiero  a  la  prima  de  riesgo,  la  inflación  no  ha  aumentado,  la  competitividad  de  la  
productividad nacional se ha incrementado en el mes de junio por primera vez en tres años.
Por tanto, incidimos en que otra forma de hacer las cosas sí que es posible, que no todos trabajamos igual y que 
más ajuste y más recesión sólo nos van a conducir a más paro además de a más perdida de derechos y de  
valores consolidados por nuestra democracia que ahora vuelve, como decía la anterior moción de sanidad, a 
niveles de los años setenta o anteriores, por eso nosotros desde el grupo socialista, por supuestos apoyaremos  
la moción. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
Nosaltres anem a dir que no, és que este Govern en set mesos, no vos podeu donar compte del mal que ha fet.  
Fa un parell de setmanes o tres va eixir una vinyeta, crec que va ser en El Pais, hi havia un grup que estaven  
sindicats, estava gent d’esquerra, i estaven dient “los trabajadores estamos muy enfadados, y cuando llegue un  
gobierno de derechas se va a enterar”, això és el que està passant. 
Mentre hi havia un govern d’esquerres ni sindicats existien, ni l’esquerra deia ni mitja, teníem cinc milions de  
parats i ací no passava res, la prima de riesgo estava en quasi sis-cents i no passa res, tot el món content, no hi  
havia retalls de drets, no passa res, entra el govern popular i resulta que li diuen, no hi ha un sis per cent, no,  
no, no és un sis per cent és un huit, cal prendre mesures.
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És que repetim el  mateix,  ara  quan entre  la  dreta  se  van a  assabentar,  vaja  home,  o  siga s’estan  prenent  
mesures, ni s’espera a què passe un temps prudencial per a dir si eixes mesures donaran resultat o no, les  
mesures són roïnes ja!, perquè és que mana la dreta, ací ja no és qüestió de, és que mana la dreta i com mana la  
dreta doncs cal protestar, i els sindicats ara apareixen als deu minuts, és que no s’esperen ni un quart d’hora,  
no, no, no!, als deu minuts ací estem! i on estaven abans?. Quatre milions de parats, no havien sindicats, cinc 
milions de parats i no havien sindicats i ara estan per totes les bandes!.
Tenim un Govern que va a destrossar-ho tot, huit  anys,  en huit anys han tingut “brotes verdes”, “palomas  
mensajeras”, jo que se’l que han tingut i ara resulta que en set mesos arriba el Partit Popular i ho destruïx tot,  
ni  se  dóna  el  dir:  “s’estan  prenent  mesures,  s’estan  fent  coses”,  que  són impopulars,  doncs  clar  que són  
impopulars però almenys té la valentia d’agafar i fer les coses que cal fer, que abans era molt més còmode  
estar ahí tranquilet i dir: “ jo no faig res, i com vaig a perdre les eleccions doncs ja s’apanyaran”, i eixa és la  
situació.
I ara tot el món, ahí tenim sindicats a punta de pala, que no deixeu ni governar, ni governar, set mesos, i hi ha  
qui demanaria eleccions anticipades i ha qui no se frena ni per a això, volem eleccions anticipades, en huit  
anys no ha passat res i ara en set mesos passa de tot.
Nosaltres no recolzarem esta moció, no recolzarem açò perquè nosaltres si que recolzem al Govern d’Espanya.

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 
Ja que li agraden els acudits vaig a comptar-li jo també un. 
Diu que metafòricament Rajoy ha comés quatre assassinats,  al pare Noel i als tres Reis Mags.I jo dic que  
quatre no cinc, a l’economia espanyola també l’ha acabat d’assassinar, sap?, perquè si que és veritat que el  
govern nacional  porta poc de temps,  però el govern autonòmic porta molt  de temps i  també està aplicant  
mesures  i  retalls  que  no  ens  duen  enlloc  i  això  ja  s’ha  vist  durant  tot  este  temps.  El  que  comentava  la  
companya, la prima de riesgo cada vegada està més alta i les solucions que s’estan prenent no duen enlloc, el  
mínim que podia fer el govern central és escoltar als grups que estan en l’oposició i entre tots buscar solucions  
efectives a la crisi actual i no fer més que retalls que no ens duran a  enlloc, moltes gràcies. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
Vostés han presentat uns escrits en l’Ajuntament renunciant a la paga extra, només els volia dir una cosa, el  
coneixement que vostés tenen del pressupost és immillorable, perquè resulta que vostés no poden renunciar a  
algo que no tenen, vostés no tenen paga extra, és algo que volia recordar-los i  això l'únic que m'he donat  
compte es que en Benetússer sel's veu a vostés assabentats del pressupost.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Nosaltres varem renunciar a la paga extra per si de cas, per si pensàveu donar-la, ja que el vostre govern la  
retallava a tots que almenys si a nosaltres ens tocava, dels diners, per si de cas, perquè no digueren a tots se la  
retallem menys  als  polítics  i  clar,  nosaltres  no tenim paga extra,  evidentment,  nosaltres  només tenim i  ho  
sabem, però per si de cas, si ens tocava i teníem això renunciàvem, nosaltres no volem que es retall als altres i  
nosaltres quedar-nos com privilegiats, en eixa línia varem renunciar, per si de cas. 

Sotmés a votació el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, amb 9 vots a favor ( 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), 2 EU (Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 1CDL (José 
Enrique Aguar Vila)), 8 vots en contra (PP (Laura Chulià Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero 
Tarancón,  María José García  Pascual,  José  Vicente  Vidal  Selvi,  Encarna Prieto Llàcer,  Ambrosio Andreu  
Villalón i Lorena Morillo Olmedilla)) i cap abstenció ACORDA aprovar el punt. 

3. DEXPATX EXTRAORDINARI: 

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
Bé, s’ha proposat des de Secretaria la derogació del Reglament que regula el registre municipal de parelles de  
fet, entenc que hi ha un registre autonòmic sobre la matèria, abans d’entrar a debatre l’assumpte cal votar sobre 
la urgència del punt. 
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Sotmesa l'urgència de la inclusió del punt en l'ordre del dia a votació el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, 
amb 9 vots a favor ( 8 PP(Laura Chulià Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, María 
José García Pascual,  José Vicente Vidal  Selvi, Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena  
Morillo Olmedilla) i 1 CDL(José Enrique Aguar Vila)), 8 vots en contra (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  2  EU(Josep  Manuel  Albiol  i  Roso  i  Montserrat  Payà  i  Esteve))  i  cap abstenció, 
ACORDA la inclusió del mateix en l'ordre del dia. 

3.1.  DEROGACIÓ DE L´ORDENANÇA DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET 
DE BENETÚSSER

Des de l´any 2002 està vigent una Ordenança de Registre Municipal de Parelles de Fet de Benetússer. 
S´ha  d´aclarir  en  primer  lloc  que  la  competència  en  matèria  d´unions  de  fet  és  desenvolupada  per  la  

Generalitat a través de la Llei 1/2001 de 6 d´abril per la qual es regulen les unions de fet, desenrotllada en l´actualitat 
pel Reglament aprovat pel Decret 61/2002 de 23 d´abril del Consell. 

És a dir, hi ha una extensa normativa referida a  estes unions. Així, esta regulació, que es referix tant a les  
parelles heterosexuals com homosexuals, establix sistemes d´acreditació de la convivència (article 3 de la Llei i 6 del 
Decret), procediment d´inscripcions (articles 13 i següents del Reglament) i un règim jurídic de les parelles (article 4 
de la Llei).

Es proposa la derogació del Registre Municipal, no per cap tipus d´oposició a esta classe de parelles. Va  
tindre el seu sentit en un moment històric determinat, però les funcions que podien desenvolupar es fan ara per  
l´Administració autonòmica. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Benetússer la adopció del següents ACORDS:  

Aprovar provisionalment la derogació del Reglament del Registre Municipal de Parelles de Fet de Benetúser.
Tot açò sense perjudici de mantenir la seua vigència quant a les unions ja realitzades, així com possibles  

alteracions que al respecte de les mateixes es produisquen. 

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
S’ha proposat, el tema que hi ha des de l’any 2002 vigent una Ordenança del registre municipal de parelles de  
fet  en  Benetússer,  el  que  es  comenta,  el  que  s’ha  comentat  en  el  nostre  informe  és  que  hi  ha  una  Llei  
autonòmica de parelles de fet i un Decret que la desenvolupa i hi ha un Registre autonòmic de parelles de fet,  
amb funcionaris especialitzats en València, Castelló i Alacant que s’ocupen d’esta matèria..
Un registre que conclou tant  parelles  homosexuals com heterosexuals,  no és cap d’oposició a què hi haja  
parelles de fet, no m'agradaria que s’interpretara en eixe aspecte sinó que açò va tindre sentit en un moment  
històric  determinat  però ara eixes funcions les desenvolupa el Registre autonòmic i  la situació d’haver un  
registre municipal ha derivat de que hi ha una duplicitat de funcions, comptem de que està fent una mateixa  
faena l’Ajuntament i la Generalitat té uns funcionaris especialitzats.
Després també una falta de coordinació, és a dir, nosaltres ens limitem a una manifestació de dir que ha vingut  
una persona i ha dit: “mire jo no estic casat i no estic unit en cap parella de fet”, al Registre autonòmic de  
València hi ha uns controls, si em diu una persona que no està casada m’ho puc creure, potser està cometent un 
delicte per dir que no esta casat quan és casat però m’ho haig de creure, una primera manifestació, i açò dóna  
lloc a una falta de seguretat jurídica, la mera manifestació de dos persones i estes manifestacions després dóna  
lloc a unes conseqüències legals, per exemple en matèria de regularització d’immigració, inclús potser cara a  
subvencions, etc..
No ho agafen com una oposició a la idea de les parelles de fet, per favor, no m’agradaria que s’interpretara  
d’esta manera, sinó que a quatre quilòmetres d’ací hi ha un Registre autonòmic i unes persones especialitzades  
en açò, on s’exigixen unes determinades condicions, on s’analitza la situació i que hi ha una coordinació entre 
registres i açò és un registre municipal en concret  la base del qual és limitat a un municipi, però després en  
canvi  el  que  déiem,  pot  haver  conseqüències  que  poden  anar  més  haja  de  les  municipals,  per  això  ho 
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proposàvem davant d’una  seguretat jurídica i de fet és la tendència que està havent, últimament s’han derogat  
registres a Barcelona, a Valladolid, Calahorra, Sabadell, Ripollés, Vilafranca del Penedés, Salt, Banyoles, etc.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
El senyor secretari ho ha exposat com si fóra membre, una proposta d’ell, però bé.
El tema és, fa deu anys en este Ple vaig dur una moció sent jo tinent alcalde perquè en aquell moment hi havia  
una manca de drets per a la ciutadania i hi havia un sector molt concret de la ciutadania que no tenia cap  
manera de poder representar o fer formal la seua unió com a ciutadans i se va aprovar en este Ple l’any dos mil  
dos, fa deu anys, el reglament de parelles de fet per a l’Ajuntament de Benetússer perquè la gent tinguera esta  
constància, és de veres que han passat deu anys i per sort en eixos deu anys hem tingut governs i persones que 
han sigut molt progressistes, persones que a la ciutadania en algunes coses molt concretes i en estos temes molt  
concrets li han donat avanços, se va aprovar la Llei de Matrimonis de parelles homosexuals i en estos moments  
este sector de la ciutadania no té cap problema, ni té perquè tindre ninguna situació diferent de la que tenen la  
resta de ciutadans, i el que està ocorrent ara que allò que vam fer per a un sector, fa deu anys, ara ho utilitzen  
perquè ells ja tenen els seus drets com tots els ciutadans i un altre sector que no són justament parelles del  
mateix sexe estan ara utilitzant-ho perquè siga un “coladorero” d’immigració, un “coladorero” de situacions no 
molt regulars i que creiem que no són molt correctes.
El senyor secretari ha fet un informe i jo crec que estic totalment d’acord amb ell, no anem a ser el primer  
Ajuntament, l’Ajuntament de Barcelona que no és sospitós de res, i Ajuntaments importants d’este Estat ho  
han aprovat, que en estos moments eixe registre que s’està utilitzant per a unes altres coses, pareix que no és el  
més apropiat que continue existint quan hi ha uns drets, ara també dic, si demà eixos drets foren retallats amb  
eixa eufòria retalladora que hi ha seria el primer que tornaria a dur a este Ajuntament la proposta que es  
tornara a fer un registre de parelles de fet,  llavors per això estic totalment d’acord,  per això he votat que  
s’incloguera el punt, perquè estan havent-hi moltíssimes demandes i situacions prou complicades i estranyes en  
este registre, perquè qui vullga ja té en la ciutat de València el Registre  que es de la Generalitat i perquè  
creiem que no fa falta, no obstant hui el que estem fent la suspensió puntual  i no l’aprovació definitiva, perquè  
encara queda  termini perquè algú puga al·legar i si hi ha alguna al·legació que creiem que és correcta perquè 
amb eixa al·legació se tornaria a dur al Ple i es votaria la supresió definitiva, però entenent que els ciutadans  
hui en dia en estos moments tenen els mateixos drets, tots els ciutadans per a ser parelles o per a establir una  
relació entre ells  jo crec que eixe reglament que se va aprovar fa deu anys, en estos moments no té necessitats  
ni usos, per això vaig a votar a favor que es comence el plantejament de derogar eixe acord d’este Ple.

El Sr Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
Jo, és una qüestió de principis, estic d’acord amb part del raonament però el tema és que per qüestió de principis, jo 
no puc aprovar una cosa que se m’ha donat, que no he pogut ni llegir-me-la, ni he pogut consultar-la, ni he pogut  
parlar, el document se’ns ha donat en la Junta de Portaveus, jo havia parlat prèviament amb el secretari, el m’ha  
donar la informació, però jo per a prendre decisions intente agafar diferents informacions de diferents llocs, parlar  
amb gent que em pot assessorar, jo no puc agafar i com a grup a més no hem pogut ni discutir-ho aprovar una cosa,  
que jo no dubte en principi, el que passa és que crec que amb eixa pressa de temps no es poden aprovar les coses, en  
eixa línia doncs votar en contra, no perquè estiga en contra del document, ni perquè no considere tal, sinó per la 
forma de fer-ho, si açò és un problema doncs ja ho resoldrem, però pensant-ho, debatent-ho i havent-ho parlat.

La Sra. Eva A. Sanz Portero(PSPV-PSOE): 
Yo un poco coincidiendo con lo que comentaba Manolo, más que entrar en el fondo de la cuestión es en la  
forma, esto no pasó por Comisión Informativa, salió en ruegos y preguntas, allí  sí se hizo un planteamiento y  
era al estudiar en profundidad este tema en el mes de septiembre que total es a la vuelta del verano, no era  
mucho más tarde, hoy nos encontramos con que viene con urgencia al Pleno, lo cual yo no considero que tenga 
la urgencia vital para venir este punto así, casi sin poder estudiarlo y considero que no tenemos como grupo  
socialista argumentación para darle el visto bueno al tema y por eso vamos a votar en contra. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 
Nosotros hemos planteado esto para que los propios funcionarios de la casa son los que nos han alertado sobre  
el tema, concretamente el secretario, este mañana nos hemos encontrado que resulta que vienen dos personas,  
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esta viniendo gente que parece ni tan siquiera  se conocen,  que incluso vienen a través de un abogado, se  
presenta aquí que vienen con poderes, en las personas la diferencia de edad es más que notable y es un español  
con otra persona que no es. 
Nosotros entendemos que esto, en principio, es un fraude de ley para que esto nos parece más que sospechoso, 
la cantidad de inscripciones en el registro de parejas de hecho ha aumentado, vamos si teníamos seis al año en  
lo que llevamos de años ya llevamos veinte me parece que son, esto cada vez se está poniendo peor. Nosotros  
lo que queremos es atajar el problema cuanto antes, nosotros  no tenemos ninguna obligación de tener este  
registro, como ha dicho Enrique se creó para un fin concreto, ese fin ya está solucionado con lo cual nosotros,  
no es obligatorio que el Ayuntamiento lo tenga de tener y lo que desde luego no estamos dispuestos es a que  
nos  pase  como en  las  bodas,  que  empiezan  a  venir  en  Benetússer  a  inscribirse,  ese  no  es  el  fin  de  este 
Ayuntamiento, por eso la hemos traído con urgencia y para agilizar el trámite, porque esto tiene un tiempo de  
exposición, si nos esperamos a septiembre nos vamos a aprobarlo en noviembre, entonces lo que queremos es  
que cuanto antes esté aprobado, como muy bien Enrique ha dicho, si hay una alegación que se estime, que sea  
oportuna desde luego la aceptaremos. 

El Sr. Ramon López Sales (Secretari): 
Volia aclarir nosaltres ens hem limitat a l’aspecte legal, no hem entrat a valorar cas per cas de les persones  
inscrites. Nosaltres el que estem dient és que tal com està la normativa actualment es produir este problema.

Sotmesa l'urgència de la inclusió del punt en l'ordre del dia a votació el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, 
amb 9 vots a favor ( 8 PP(Laura Chulià Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, María 
José García Pascual,  José Vicente Vidal  Selvi, Encarna Prieto Llàcer, Ambrosio Andreu Villalón i Lorena  
Morillo Olmedilla) i 1 CDL(José Enrique Aguar Vila)), 8 vots en contra (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  2  EU(Josep  Manuel  Albiol  i  Roso  i  Montserrat  Payà  i  Esteve))  i  cap abstenció, 
ACORDA aprovar el punt. 

4. CONTROL DELS ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
A) Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

Del Decret 500/2012 al 763/2012

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Nosotros solicitar información al respecto del Decreto número 511/2012, del 11 de abril. En el que se resuelve  
adjudicar  mediante  procedimiento  de  contrato  menor  la  contratación  de  la  coordinación  del  servicio  de  prensa 
publicitaria, por un período de tres meses a partir del próximo día 1 de abril a favor de la mercantil  ALERLU 
VALENCIA, S.L por la cantidad de nueve mil euros IVA incluido.
Quisiéramos que se no facilitara el contrato de esta mercantil porque creemos que es el segundo pago de nueve mil  
euros que se adjudica por Decreto y entendemos que en principio solamente era para hacer el BIM y sólo se han 
hecho  dos  BIM  de  los  cuales,  encima,  presentamos  una  moción  conjuntamente  con  Esquerra  Unida  porque  
entendemos que era  bastante deficitario  para este coste. A lo mejor tiene más funciones, bueno cuando tengan 
ocasión que nos faciliten el contrato. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 
Nosaltres també portavem esta qüestió, a més a més podem afegir que el BIM doncs això, tanta fe cristiana que  
teniu allò que deia Jesucristo de que: “la verdad os hará libres” no ho apliqueu  perquè en l’article de Mª José  
Català està ple de coses que no són veritat, per exemple que som la Comunitat Autònoma que més invertix en 
educació quan hi ha un informe del Bilbao Vizcaya, crec que és prou fiable, que diu que som en inversió en  
l’educació la número dotze de les dèsset comunitats per exemple, i també en citat article no se comenta res de  
les persones que estaven allí protestant per les coses que s’estaven dient i que no eren veritat, havien més de  
cent cinquanta persones, aleshores pense que no respon a la veritat.
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Per altra part també, li vaig a donar açò a la senyora Alcaldessa perquè són totes les faltes d’ortografies que té  
el BIM i que és vergonyós que el BIM tinga totes eixes faltes d’ortografia que estan publicades per tot el poble,  
demanem que per favor açò se corregisca.
Per altra part, en el Decret últim diu: “ esta Corporació té necessitat de contractar el servici de coordinació de  
premsa publicitària municipal”, esta Corporació no, perquè esta Corporació som tots, tindrà l’equip de govern,  
nosaltres potser no sabem els de la nòmina però vostés això de la Corporació tampoc ho tenen clar, simplement  
aclarir-ho. 

B) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local. 

Sessions de :
• 12/04/2012.
• 26/04/2012.
• 10/05/2012.
• 17/05/2012.
• 31/05/2012.
• 15/06/2012.
• 21/06/2012. 

No es produïxen intervencions. 

C) Precs i Preguntes.

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 
La qüestió de la base reguladora de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per a  
l’alumnat  d’educació  infantil  per  al  període  2012-2013,  o  siga  per  al  curs  que  ve.  Ací,  on  parla  de  les 
obligacions diu que este xec per valor de trenta euros s’ha de fer efectiu obligatòriament en la llibreria “El  
Cantó”, volguera saber perquè se marca com obligatòria esta papereria quan en el poble hi ha dos papereries  
més, pense que és un sector que està molt malament i que des de les entitats públiques se deuria de potenciar  
totes les llibreries i no una. Volguera saber per què raó només ix una llibreria?.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Esta pregunta ja va estar plantejada des de l’agenda ADL directament a la regidora dins de la queixa d’un altre  
dels amos i la mateixa regidora ja va respondre al tècnic de l’ADL, no té cap problema a tornar a explicar-ho a 
vosté, María José.

La Sra. Mª José García Pascual (PP): 
En concreto la queja es de la librería que hay en Camí Nou, es una librería que tiene la licencia desde hace 
poco tiempo,  en principio no tiene material  escolar,  solamente  es librería,  en principio lo que es material  
escolar,  lápices,  bolis,  libretas,  en  principio  no tiene.  De todas  maneras,  cuando se  hicieron  las  bases  se  
hicieron así deprisa y corriendo, un poco con premura, vino la papelería de la Calle Mayor, yo hablé con él  
directamente y cuando se prepararon todas las bases, en teoría no tenía todavía la licencia, la había solicitado  
pero aun no la tenía en vigor, yo de todas formas hablé con Javier, el ADL para que las próximas bases, las del  
año  que  viene,  tendríamos  una  reunión  con  todas  las  papelerías  que  están  funcionando  en  el  municipio, 
siempre y cuando se siga haciendo de la misma manera, si no hay ningún cambio, para ver si quieren acceder a  
las condiciones con las que se trabaja con el Ayuntamiento respecto a este bono. 

La Sra. Josefa Ferriols Raga (PSPV-PSOE): 
Nosaltres és una qüestió que s’està fent un poquet llarga.
El vint-i-sis de març del dos mil onze, tres partits que composem este Ajuntament, CDL, Esquerra Unida i el  
Partit Socialista, demararem una reunió extraordinària a Servies Socials, a la Regidora María José, per a tractar  
distints aspectes relacionats en l’edifici de la tercera edat, amb el bar, amb l’associació de jubilats, etc...
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El quinze de maig, en una comissió que es va fer vam tornar a recordar, ens pareixia que s’havia oblidat,  
s’havia traspaperat  i  en eixa comissió ens van prometre que imminentment, ràpidament, que molt  prompte  
convocarien, en data de hui, estem una altra vegada en la mateixa situació. No entenem com és possible que  
una qüestió que està firmada per tres partits no siga atesa, no entenem quina dificultat pot haver per a atendre  
esta petició. Es van entregar uns informes, que realment nosaltres no volíem uns informes per a llegir-ho a  
casa, nosaltres el que hem demanat  sempre és una reunió on poder debatre tranquil·lament des de la visió  
política de regidors amb la responsabilitat que tenim una sèrie de coses que estan afectant a l’edifici i a les  
activitats que allí s’estan fent, com no ho entenem ho tornem a dir ací, confiem que ja no hàgem de tornar a  
dir-ho perquè, si hem de tornar a dir-ho ho direm, però esperem que realment ens convoque i podem tindre eixa  
reunió tranquil·la per a raonar bé les coses. 

La Sra. Mª José García Pascual (PP): 
En primer lugar, yo no prometo nada, yo prometer no prometo nada. Yo dije que cuanto antes se pudiese se  
haría. Lo mismo digo, en cuanto tenga todo, todo, todo lo que necesito porque aun tengo pendiente un par de  
informes respecto al bar, lo tendremos todo y la convocaremos.

La Sra. Eva.A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
No es una pregunta, es más bien una reflexión, pero convertida en un ruego hacía el equipo de gobierno y  
viene relacionada con las relaciones que se están manteniendo con las entidades de Benetússer que es algo que 
nos está empezando a preocupar.
Ya en Plenos pasados comentamos la incidencia que habíamos conocido el hecho de que había sido gratuito el  
acceso al centro cultural El Molí para algunas entidades falleras del municipio vecino de Alfafar, algo que,  
desde luego, no se recoge en la ordenanza fiscal  del  centro cultural  El Molí  y que todavía desconocemos  
porque  no  se  nos  ha  informado  a  que  respondía  aquello,  y  que  además  entendemos  que  supone  una  
discriminación importante frente a otras entidades locales de nuestro municipio que realizan actividades en El  
Molí y que sí que abonan la tasa, no justamente las fallas pero cualquier otra entidad.
También es un hecho que ya ha ocurrido y que se puede constatar que la asociación de jubilados y pensionistas  
de Benetússer ha sido, en palabras mías, relegada a un segundo plano, se les ha retirado la subvención, todavía  
sin saber a qué criterio se debe y se les ha desplazado de despacho a otro fuera del ámbito habitual que tenía  
que  era,  sin  lugar  a  dudas,  el  Centro  Municipal  de  Convivencia  o  Hogar  del  Jubilado  de  Benetússer,  
entendemos que esto ha respondido a una falta de colaboración que ha habido entre esta entidad y las nuevas  
directrices que se marcan por el equipo de gobierno. Pero es que por último, y ahora, nos estamos encontrando  
con la actuación que se está teniendo con el club de correr A La Marxeta, un club que en las pasadas fiestas  
mayores  no  quiso  colaborar  en lo  que fue la  volta  a  peu  de Benetússer  porque  no compartía  las  nuevas  
directrices pero que aun así facilitaron el nombre de empresas que pudieran desarrollar este cometido para que  
no  se  perdiera  la  carrera,  etc..,  como  resultado,  primero  que  nada,  hemos  tenido  la  contratación  de  una  
empresa, que aun no sabemos lo que va a costar al municipio frente a lo que era voluntariado de la propia  
entidad que resolvía estas incidencias, segundo, que los corredores participantes han bajado, de ochocientos en  
otras ediciones a cuatrocientos y tercero, que los corredores participantes de este año abonaron una tasa por  
correr, o un pago, o no sabemos que porque tampoco hay una ordenanza fiscal que lo recoja ni sabemos donde 
ha ido a parar ese dinero, pero estos tres puntos los vamos a dejar también para esa futura comisión de áreas  
sociales que lleva dos meses sin convocarse que es donde nos gustaría preguntarlo. 
Y siguiendo con el  ruego,  que  es  sobre  esta  última  entidad  A La  Marxeta  que  estábamos  hablando,  nos 
encontramos con que hace apenas unas semanas solicitaron la autorización del campo de fútbol para realizar  
un partido amistoso de despedida veraniega, un partido que además se viene realizando por costumbre y todos  
los años, y del que el equipo de gobierno ya tuvo conocimiento el año pasado cuando acompañó a este club en  
este partido y en su posterior cena, la sorpresa viene cuando este año les es denegado este campo de fútbol  
ahora que estamos fuera de temporada y que había horario, un campo de fútbol que por otra parte, según las  
ordenanzas  que  lo  regulan,  puede  ser  alquilado  por  cualquier  ciudadano  o  ciudadana  y  de  lo  que  se  
sobreentiende  que  se  les  deniega  esa  solicitud,  del  campo  de  fútbol,  porque  han  tenido  una  falta  de  
colaboración  en  la  Volta  a  Peu,  saltándose  incluso  la  ordenanzas  por  una  decisión,  a  nuestro  entender,  
arbitraria. 
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Por  tanto,  desde  el  grupo  socialista  que  esto  nos  preocupa,  no  sabemos  si  todas  las  actuaciones  de 
menosprecio,  porque  yo  las  llamo  así  menosprecio,  a  nuestras  entidades  locales,  todo  porque  no  desean 
colaborar en ciertos aspectos con el equipo de gobierno responden a eso que nuestra Alcaldesa ha dicho en  
varias ocasiones un nuevo estilo de vida en Benetússer,  no sé si responde a esa cita y desde luego lo que  
rogamos al equipo de gobierno es que recuerden que son concejales y concejalas de todos los ciudadanos y 
ciudadanas de los que les votaron y de los que no, de los que les apoyaron y de los que no les apoyan, y 
esperamos que tomen a bien este ruego, que no tengamos que volver a denunciar este tipo de actuaciones tan  
dictatoriales y que pretenden convertir esta nuestra sociedad no sé si en un nuevo estilo de vida pero sí en un  
servilismo y no en una democracia donde todas las opiniones son válidas y desde luego respetables.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
Simplemente por alusión Eva, me encanta que te haya gustado la frase, pero no es un nuevo estilo de vida, es  
Benetússer un estilo de vida, simplemente la corrección. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
És una xorrada però per a alguns és memòria històrica. 
L’altre dia la confraria “De los Granaderos” han presentat un escrit en l’Ajuntament,que han demanat el xalet  
de la xapa perquè volen fer una exposició sobre els jocs olímpics, no sé si heu vist l’escrit ho han presentat por  
registre d’entrada de l’Ajuntament. Llavors van vindre a preguntar o van ser a la secretaria de l’Alcaldia a  
preguntar por la antorxa olímpica, quan fa deu anys vam fer las olimpíades, la antorxa olímpica va passar por 
Benetússer por El Camí Nou, la va comprar l’Ajuntament de Benetússer, ens va costar uns diners, no se’l que 
valia però valia prou perquè estava dissenyada por Mariscal, llavors van vindre porque la volien exposar, ens  
van demanar també un BIM que ix una foto de  la porta del Castell i la antorxa olímpica, van vindre perquè les  
va dir la secretaria de l’Alcaldessa que no tenia ni idea d’això, la xica que està allí, parlaren amb Julio, després  
van vindre a buscar-me a mi, el que venia de la Confraria i jo les vaig dir:” jo crec que tota la vida ha estat en  
l’armari de l’Alcaldia en la banda de dalt, allí estava guardada”, i no estava, aleshores el  prec és que potser al  
temps d’arreplegar els  trastos quan se van arreplegar si  es que se la van portar,  o on està? Perquè es una  
propietat  de l’Ajuntament i  això no desapareix aixina com aixina,  es una cosa aixina de  gran, de metall,  
dissenyada per Mariscal que este Ajuntament la va comprar, la va abonar con diners i ha desaparegut, llavors  
els que estaven fins fa quatre dies de responsables de custodiar-la o vosté, algun que mire haver-hi por on la 
poden trobar però que aparega, es una xorrada, però es una cosa que estava ahí

La Sra Eva. A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
El responsable hace cuatro días también era usted, tan responsable como yo era usted hace cuatro días. 
Vamos a ver, cuando yo accedí a la Alcaldía de Benetússer, en febrero de dos mil seis en ese armario no había 
ninguna antorcha olímpica, que quede bien claro. Haber si ahora va a parecer que me he llevado yo a casa una  
antorcha olímpica. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
Tendremos que averiguar dónde está.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
Eso sí y colaboraremos para averiguarlo. 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 
Fuí a preguntarle a Juan Vázquez por si se la había dado a Deportes, por si la guardaba Deportes por alguna  
casualidad, por algún tema de los juegos escolares o alguna actividad, la cuestión es que no está, a ver si todos  
hacemos memoria y haber si se puede encontrar porque es una propiedad del Ayuntamiento y es una lástima 
que desaparezca.

La Sra. Laura Chulià Serra (PP): 
T’agraïsc  la  referència  perquè  així  ens  assabentem tots  que  tenim la  antorxa  olímpica  en Benetússer,  en  
qualsevol cas, jo per la part que em toca, quan entre allí no hi havia cap antorxa olímpica, si Eva diu que quan 
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ella va entrar tampoc jo m’ho crec, no crec que tampoc siga la balda d’un armari lloc per a guardar una cosa  
aixina i crec que en qualsevol cas el que hauríem de fer és traslladar esta petició directament a que se veja el  
registre d’inventariat i veure en que moment estava anotada i en que moment ja no estava anotada, una miqueta 
fer un poc d’investigació a vore si veiem això.
Però quan jo entre per descomptat que no estava, això sí que ho tinc molt clar. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 
He de donar les gràcies al regidor Ambrosio Andreu perquè totes les coses que li he anat plantejant en totes les  
Comissions, o en els Plens, o on siga, se les ha pres de forma seriosa i ha anat    complint-ho, que moltes  
vegades les coses es queden ací com una pregunta i desapareix, passen mesos i mesos ni te contesten, però bo, 
els uns i els altres. He de donar les gràcies per això, perquè cada vegada que en una comissió o en el Ple he fet  
un prec i he dit que en tal lloc hi ha un cotxe, que són competències d’ell, de la Policia Municipal, que hi ha  
açò o allò altre, se l’ha pres molt seriosament i ràpidament s’ha executat. Jo he anat a veure, evidentment als  
tres dies o quatre de dir-li una cosa, he anat a veure si s’havia retirat el cotxe i he de dir efectivament que així  
ha estat. L’única cosa que a lo millor,  per una qüestió d’envergadura, i crec que és una qüestió important i la  
comente ací, és que hi ha dos naus industrials en el carrer Armirante Císcar, que estan al costat dels Ochando,  
que  han  forçat  les  portes,  se  les  han  dutes  perquè  eren  de  ferro,  s’han  dutes  les  portes  i  estan  entrant  
contínuament allí, evidentment ara ja no queda res perquè esta gent és ràpida, estos quan volen agafar les coses  
entren i tal, però el problema és, i això ja ho varem comentar i vam tindre el problema que quan una nau 
industrial es queda així amb les portes obertes podem tindre un problema afegit que és el de que entre gent i  
ocupe eixe espai i després açò es complica ara més. Llavors en eixa línia, jo se’l vaig plantejar a Ambrosio, i  
ell em consta que ha fet el que això però el problema està sense resoldre,  jo crec que és un problema de molta  
envergadura i que jo recorde ací que este mateix problema se va plantejar i ho va plantejar Daniel Bordería, ho  
va plantejar ell quan en l’estació hi havia una nau que li havien forçat i que també s'entrà gent dins, i després  
costa molt poder traure la gent d’allí, perquè cal seguir un procediment administratiu més llarg del que ens  
pensem.
Vull que conste en acta i que es faça el que se puga, parlant amb els propietaris evidentment de que se tanquen  
eixes naus perquè és un perill per a ells i per a tots.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les 23:45, de tot això, com a  
secretària, done fe.

La presidenta                                                                                            El secretari

Laura Chulià Serra                                                                                    Ramon López Sales 

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

Diligència: Per a fer constar que la precedent Acta del Ple de l'Ajuntament, de la sessió realitzada el dia 27 
de  juliol  de  2012,  ha  sigut  estesa  en els  Plecs  de  la  classe  8a núms.OK6397578 al  OK6397605 ambdós  
inclosos.

Benetússer,  08 de maig de 2013
El secretari.

Ramon López Sales
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