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                                                                             PLE DEL AJUNTAMENT                                             Sessió: 01 / 2010
Sessió extraordinària 

Data: 21 de gener del 2010

ASSISTENTS:

Presidenta:  Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE)
Regidors/es presents:

Grup polític municipal PSOE-PSPV (PSPV-PSOE)
Portaveu:  Oscar Labiós Vendrell

Mª Dolores Ceacero Bautista
José E. Aguar Vila
Serafín García Muñoz
Carme García Martínez
Encarnación González Cuevas                             
Julio Muñoz Ruz

Grup polític municipal Partit Popular (PP)
Portaveu: Mª Soledad Giner Cercós
    Luis M. Vicent Adell

          Miguel A. Madrero Tarancón
          José Vicente Vidal Selvi
          Daniel Bordería Monterde
          Mª José García Pascual 
          Laura Chuliá Serra

Grup polític municipal Esquerra Unida (EU)
Portaveu: Josep Manuel Albiol i Roso   

     Teresa Nieto Cobos                       

Secretària accidental:     Pilar López Medina
Interventor:     José Antonio Valenzuela Peral

Benetússer, a la Casa Consistorial, quan són les 21.00 hores del dia 21 de gener del dos mil deu, es reuneixen 
les persones que més amunt s’indiquen, en la condició que per a cadascuna s’assenyala, per tal de dur a terme la 
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes 
tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats que no figuren en la convocatòria de la sessió, són els del següent 

Ordre del dia

1r. Acta de sessions anteriors: [21.12.2009]

2n. Pressupost, bases d’execució i plantilla/2010

3r. Fons estatal per a l’ocupació i la solidaritat local (PE.2): projectes

---------------- // -------------------
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Abans de començar la sessió, i de conformitat amb l’acord de la Junta de portaveus, l’alcaldessa demana un 
minut  de silenci per a expressar el  dol per les defuncions recents de Vicenta Bosch Palanca, alcaldessa de 
Bonrepós i Mirambell, i Francisco Chirivella Peris, alcalde de Catarroja. Per això, des del Ple municipal vol 
que es transmeta el condol a les dos corporacions municipals. A continuació es mamprén el tractament dels 
diferents punts de l’ordre del dia amb el resultat que més endavant s’arreplega.

1r. Acta de sessions anteriors: 21.12.2009
Es dóna compte del esborrany de l’acta de la sessió realitzada amb data 21 de desembre de 2009, la qual 

s’ha fet arribar als regidors amb la present convocatòria, tot aprovant-la en els seus propis termes.

2n. Pressupost, bases d’execució i plantilla 2010
L’alcaldessa-presidenta informa que el pressupost per a l’exercici 2010 és el resultat  d’una política de 

congelació tributària. Que, tal com s’indica en la memòria d’Alcaldia, el capítol d’ingressos experimenta un 
ajust, atesa la situació econòmica actual, i el de les despeses (per exemple les retribucions de personal, tant 
laboral com funcionari) experimenten un increment de conformitat amb el Projecte de Llei dels pressupostos 
generals de l’Estat, i que, en general, s’ha intentat restringir la despesa, encara que això no afecte la despesa 
social. Continua l’exposició dient que en el pressupost municipal 2010 s’arreplega el conjunt de recursos que la 
Administració municipal destinarà a ampliar els serveis públics, a millorar els serveis i la qualitat de vida dels 
veïns de Benetússer, tot incidint en l’àmbit social, fomentant la protecció del medi ambient i impulsant un 
desenvolupament  urbà  equilibrat.  Que  la  situació  econòmica  provoca  que  s’haja  de  fer  un  esforç  per  a 
mantindre per damunt de tot els nivells d’assistència al més desfavorits, i que, per això, els regidors integrants 
d’aquesta Corporació han sigut una part important d’aquest esforç econòmic, perquè revertisca en les persones 
que estan en una situació difícil. Concretament s’han reduït un 10% dels salaris de tots els membres d’aquesta 
Corporació, i un 50% , les assignacions als partits polítics.

En aquest moment pren la paraula el regidor d’Hisenda, José Enrique Aguar Vila, qui vol destacar que el 
pressupost 2010 ha passat pels distints organismes, com són les comissions d’Hisenda (de 9 de desembre del 
2009, i d’ahir, 20 de gener del 2010), el Consell Econòmic i Social, en el qual no hi hagué cap vot en contra; 
així com també la Mesa de Negociació. Manifesta que la plantilla de personal ha quedat congelada, en el sentit 
que  ni  es  crearan  places  noves  ni  s’incrementa,  de  conformitat  amb  el  pla  d’estabilitat  aprovat  per 
l’Ajuntament, perquè els pròxims quatre anys  hi haja un equilibri municipal, i que, per això, durant aquest 
exercici del 2010, només s’aplicarà l’increment del 0,3% que marca l’Estat. Explica, pel que fa als ingressos, 
que enguany disminuiran respecte del  2009,  al  voltant  d’uns 100.000 euros,  encara que la retallada és de 
400.000 euros, perquè l’Estat ha fet una aportació per a despesa corrent de 300.000 euros, i que han quedat 
congelats tots els impostos del municipi, excepte dos: un, de nova creació, que és una taxa que s’imposa a les 
companyies de telefonia mòbil i, l’altre, l’IAE, el qual només repercutirà en les empreses que facturen més 
d’un milió d’euros a Benetússer, sent un 60% d’aquestes, les entitats bancàries. Assenyala la gran repercussió 
en el pressupost municipal per a l’exercici 2010 de la reducció del tribut d’obra i construccions, que fa tres 
anys fou de 1.200.000 euros, mentre que enguany es preveu d’uns 110.000 euros de recaptació pel mateix 
concepte. Destaca la proposta del grup EU de reduir un 10% els seus sous, un 50% de les assignacions als 
partits polítics, un 25% de les atencions protocol·làries, i un 25% dels desplaçaments de personal i dietes de 
personal i treballadors de l’Ajuntament.  Continua exposant que en aquest moment no hi ha cap deute amb 
proveïdors anterior al mes de gener. S’ha fet un esforç important per part de l’equip de Govern, així com per 
les persones que han estat treballant  amb altres grups polítics per al  desenvolupament  d’aquest  pressupost 
2010, a pesar de la retallada important en moltes partides de despeses, així com d’inversions, per tal que no 
minvara en Educació, i especialment en Benestar Social, amb la creació d’una partida nova de 100.000 euros, a 
més de la finançada entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana. Hi ha hagut una retallada de les despeses 
relatives a les festes majors, en un 30% o en lloguers. Quant al Pla d’Inversió del Govern espanyol explica que 
s’invertirà a fer un procés d’inversió en l’enllumenat públic. Es canviarà quasi el 80% de les lluminàries, que 
fan més llum i amb això es preveu que hi haja un 30% d’estalvi en el consum. Hi haurà també un canvi de 
calderes en alguns edificis,  amb calderes de biomassa, així com la instal·lació de plaques solars en alguns 
edificis municipals, per a produir formes noves d’energia més barata. Creu que és el millor pressupost que es 
pot presentar a Benetússer. Comenta a més, que quan l’Estat aplique l’augment de l’IVA, també tindran una 
part  d’eixa  transferència  els  municipis.  Però  la  voluntat  ha  sigut  fer  uns  pressupostos  de  superació  i  de 
funcionament per a aquest exercici que serà dolent per la crisi. Per a finalitzar, assenyala que estan disposats 
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durant l’exercici a fer més retallades d’aquelles partides en què es puga fer per tal de donar suport a la de nova 
creació de Benestar Social, si eixe camí pot ser viable. Indica que el compromís és poder ajudar a tots aquells 
que  es  puga  i  la  primera  que  ha  volgut  donar  exemple  és  aquesta  Corporació  fent  una  reducció  de  les 
assignacions dels regidors i que ell mateix ha proposat a l’alcaldessa que en el pròxim BIM s’explique amb 
detall l’aprovació del pressupost i el seu contingut per tal que tota la ciutadania se n’assabente.

Tot seguit, el portaveu d’EU llig la seua intervenció, la qual es reprodueix a continuació:

“Davant dels pressupostos per a l’any 2010 presentats per l’equip de Govern, el grup municipal d’Esquerra 
Unida de Benetússer ha de manifestar el següent:

Com en altres anys al capítol d’ingressos hi detectem que les partides no s’ajusten a la realitat dels ingressos 
que s’han produït en l’any 2009 sols en nomenaré cinc per tal de no avorrir el veïnat:

          Pressupostat 2010     Recaptat 2009
                      

Contribució urbana 2.478.813,50 2.000.000 aprox.
Impost vehicles            760.000,00          619.000 aprox.

         Plusvàlues                  190.000,00                   115.000 aprox.
         Impost sobre construcc.         110.000,00                   -20.000 aprox.
         Llicències urbanístiques       80.000,00                   22.000 aprox.

Com veiem en aquestes cinc partides ja tenim una diferència de més de 6.000.000 €. I sent coherents amb 
els nostres plantejaments expressats en aquesta sala en reiterades ocasions tornem a demanar més rigor a l’hora 
de preparar els pressupostos. Però també és cert que s’han anat rebaixant quantitats en altres partides del capítol 
d’ingressos i esperem que en un futur es continue en aquesta línia.

En el capítol de despeses, i escoltant els nostres plantejaments, els del grup d’Esquerra Unida, s’han rebaixat 
substancialment dues partides que nosaltres considerem bàsiques en uns moments com els actuals de crisi. Una: 
el pressupost de Festes que es rebaixa un 30%, i dos, les partides destinades als grups polítics que es rebaixen 
un 50%, com el protocol i les retribucions als regidors i regidores en diferents tants per cent.

Al mateix temps es rebaixa en 100.000 € el capítol de despeses en general respecte de l’any passat tot i 
afegint 500.000 € per tal de pagar enguany la meitat dels justipreus del solar de l’institut i la plaça de Lepanto, i 
el  primer termini  del  refinançament del  deute municipal  que suposen altres 70.000 €.  Tot i  augmentant les 
partides d’atenció social per tal de fer front a la situació actual.

Aquests no són els pressupostos d’EU però es comença a caminar en la direcció que a nosaltres ens pareix 
correcta. També hem de dir que el més difícil d’un pressupost no és preparar-lo sinó fer-lo complir i no està a les 
nostres mans, ja que no formen part de l’equip de Govern. 

Per això, i perquè enguany s’ha de canviar la forma de fer-los, i si no s’aprovaren, els funcionaris d’aquesta 
casa haurien de dur un treball extra. També perquè si es prorrogaren els pressupostos del 2009 no es podrien 
consignar diferents pagaments i quedarien factures i deutes de nou al calaix com en altres èpoques. Per tot això 
el Grup Municipal d’Esquerra Unida deixarà passar amb la seua abstenció els pressupostos del 2010.

Si es continua per aquest camí de moderació en la despesa, de control de les partides, de la no pujada dels 
impostos en temps de crisi i de l’augment de l’ajuda social, ens tornarem a trobar en el futur.”

El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, pren la paraula per a manifestar que, tradicionalment, en 
totes les institucions, el  partit en l’oposició diu “no” als pressupostos i que el Partit  Popular a Benetússer, 
durant dos anys seguits, hi ha donat suport, per mitjà de l’abstenció, que és allò que faran ara. Continua dient 
que la rebaixada del sou i les assignacions dels grups polítics s’ha plantejat com si fos la panacea i això només 
significa el 0,7% del pressupost. No arriba ni a un 1%. Li sembla bé la abaixada de sou, és molt exemplar, però 
no és la realitat. Considera que aquest no és el millor pressupost, però s’ha de reconéixer que s’han fet esforços 
importants. Puntualitza que ahir va dir tot allò que volia expressar i només desitja que eixe esforç que s’ha fet 
contenint la despesa siga real, per tant, ja veurem com eixirà la liquidació del pressupost del 2009.

Tot seguit, el regidor d’Hisenda manifesta el seu agraïment des del grup socialista a les paraules dels grups 
EU i PP i assenyala que vol que conste en l’acta que cada dos mesos es farà una Comissió extraordinària 
especial de comptes, per tal de fer un seguiment de com s’executa el pressupost. Finalment, agraeix que tots els 
grups hagen donat suport a aquest pressupost amb l’abstenció.

El portaveu d’EU exposa que ells saben que Benetússer no és un dels llocs on les retribucions dels edils 
siguen exagerades. Hi ha altres pobles del voltant en què els sous dels regidors són exorbitants. Recorda només 
el pressupost de la Pobla de Farnals, una població amb 10.000 habitants, on s’ha assignat la quantitat de 60.000 
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euros per a l’alcalde al començament de la legislatura. Malgrat això, per a ells en una situació com aquesta de 
crisi, s’ha de donar exemple, perquè si es demana un esforç a la gent en comissions, en festes, etc., els primers 
que ho han de fer són ells. Encara que siga una cosa simbòlica, que no ho és tant, perquè en les assignacions 
dels  grups  polítics,  sí  que  és  important  (parlem de  quantitats  importants  de  diners  anuals).  Observa  que, 
evidentment tenim una situació de crisi molt forta, que no sap si eixirem enguany, però el que sí que sap és que 
cada vegada hi ha més gent que està a l’atur, no cobra, i que ja veurem on anirà a parar aquesta situació, perquè 
eixir d’una crisi financera no vol dir rebaixar immediatament el nombre d’aturats. Creu que és important donar 
exemple i suport a iniciatives que no tinguen res a veure amb l’Ajuntament de Benetússer, com és el cas dels 
controladors aeris. En eixa línea, li sembla que hi ha una voluntat clara de rectificar. Una voluntat clara de 
donar exemple. Comenta que ací hi ha treballadors que estan treballant en els grups polítics i que com que són 
treballadors no se’ls ha rebaixat el jornal, o no ho han plantejat. Conclou dient que la majoria dels regidors/es 
que estan ací tenen un jornal, encara que hi ha més d’un que està a l’atur. I si vénen ací és perquè tenen 
voluntat de servei i no els fa falta que els retribuïsquen per eixa voluntat. Estan perquè volen i d’una manera 
voluntària. Evidentment no els ha de costar diners de la butxaca, però tampoc ha de suposar un sobresou. Tot 
això, és per a fer una reflexió.

El regidor del PP, Luis M. Vicent Adell, intervé per a dir que els regidors que estan alliberats, treballen. 
Està d’acord que hauria d’haver un regidor gaudint d’aquest estatus, almenys un de cada partit. Continua dient 
que abaixar les transferències als partits polítics en un 50%, queda molt bé, però li semblà més una qüestió de 
propaganda política que una decisió econòmica important per a l’Ajuntament, el 0,7% del pressupost. Comenta 
que els partits polítics s’han de finançar. A l’Estat espanyol, a les Corts, ho fan. Tots, inclús els EUA. A les 
Corts, a la Diputació es financen i no hi ha ningú que abaixe els sous, els diners que tenen per a finançar els 
grups polítics. Sols a l’Ajuntament. Ací al poble, cadascú té el seu partit, i cadascú es finança. De dos maneres: 
els diners que dóna l’Ajuntament i les quotes que paguen els afiliats. Considera que una persona que està 
cobrant sis-cents euros, que ni tan sols li arriba per a cobrir les despeses que suposa estar a l’Ajuntament, se li 
abaixen 60 euros, queda molt bé com a element de propaganda. És una mesura propagandística que demà 
quedarà molt  bé publicada en el diari.  Considera que aportaria més al municipi el  fet  de controlar més la 
despesa de l’Ajuntament.

L’alcaldessa concedeix un segon torn de paraula al portaveu d’EU qui continua diente que, pel que fa al 
comentari de “la propaganda”, no sap si ho és o si ho publicaran o no, però sí que serà un punt de reflexió. Tot 
el tema de finançament de les entitats locals, dels ajuntaments, és un punt que ha quedat en l’oblit, que ha estat 
durant 30 anys aparcat, i que no estarien parlant de totes aquestes filigranes pressupostàries si l’Ajuntament 
tinguera el pressupost i la llei de finançament que correspon. Quant a les assignacions de les partits polítics diu 
que el grup parlamentari PP, juntament amb el grup socialista, durant molt de temps, tampoc han resolt el tema 
del finançament dels partits polítics. No s’ha resolt, en moltes ocasions, perquè no interessa resoldre-ho. No sap 
si és propaganda, però és un moment per a reflexionar: per què els partits polítics hem de parar-nos a pactar 
amb els bancs unes condicions extremes? A qui interessa tindre els partits polítics amarrats? Ressalta que allò 
que és important és la llei de finançament, tant dels partits polítics com de les entitats locals i que, a més, hui en 
dia amb el descrèdit que hi ha de la classe política, també és bo que els polítics reivindiquen que no tots són 
iguals, que no tots tenen la mateixa corrupció, que no tots tenen el mateix plantejament. 

L’alcaldessa comenta que amb la reducció han coincidit tots a donar exemple. I que, fent un càlcul ràpid, la 
reducció és de vora 70.000 euros, i que aquests diners es poden destinar a unes altres comeses. Finalment dóna 
les gràcies als dos grups polítics, per ser aquest un any complicat, però recorda que des de l’equip de Govern 
s’està fent un esforç important per a portar aquest pressupost i aprovar-lo.

 
Finalitzades les intervencions i ateses les consideracions següents:
1. L’article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, defineix els pressupostos com “l’expressió xifrada, 
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l’entitat i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que es preveu liquidar durant l’exercici corresponent”.

2. L’article 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals, assenyala que l’exercici pressupostari coincideix amb 
l’any natural.
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3. Que a punt d’acabar l’exercici pressupostari 2009 s’ha presentat el projecte de pressupost de 
l’Ajuntament de Benetússer per a l’exercici 2010 format i informat per Intervenció, amb els 
annexos i la documentació complementària detallats en l’apartat 1 de l’article 164, 165 i en el 
166 de l’esmentat Text Refós.

4. En l’expedient consten els informes dels serveis municipals, el dictamen emés per la Comissió 
Informativa d’Interior i la proposta de pressupost i de plantilla municipal finalment formulada 
per  l’Alcaldia  al  Ple  de  l’Ajuntament  per  a  la  seua aprovació,  una  vegada  arreplegades  les 
modificacions i les esmenes plantejades que hi han estat introduïdes.

5. L’òrgan competent per a la seua aprovació és el Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se majoria 
simple.

6. Hi ha dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior amb data 20 de gener del 2010.

Sotmés a votació, el Pe de l’Ajuntament, amb huit vots a favor, dels integrants presents del grup PSOE-
PSPV, i  nou abstencions,  set  dels  integrants  del  grup PP (7),  i  dos vots,  dels  integrants  del  grup EU (2), 
ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Benetússer per 
a l’exercici 2010. Tot seguit es transcriuen les dades del pressupost, resumides per capítols d’ingressos i de 
despeses, així com la plantilla:

PRESSUPOST MUNICIPAL/2010

                                 DESPESES                          INGRESSOS
                                                                                                                       

Capítol Import Import
I 3.695.284,57 3.588.813,50
II 3.146.728,00 110.000,00
III 174.928,80 1.307.174,98
IV 416.145,99 3.496.061,00
V 268.500,00
VI 853.012,01
VII 15.084,04

TOTAL 8.286.099,37 8.785.633,52

SUPERÀVIT 209852,14

PLANTILLA / 2010

PERSONAL FUNCIONARIO

0. ESCALA FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
NºPuesto Clasifica. Den. puesto Subescala y categoría Puestos GRUP

O
CD SITUACIÓN/OBSERVACIONES

1 0.1 Secretario/a SECRETARIA, ENTRADA 1 A1 30 FC - PROPIEDAD
Valencià mitjà

2 0.2 Interventor/a INTERVENCIÓN-
TESORERÍA, ENTRADA

1 A1 30 VACANTE (Acumulación)
Valencià mitjà – Baremo específico

3 0.3 Vicesecretario/a SECRETARIA-INTERVEN. 1 A1 24 FC – PROPIEDAD
Valencià mitjà – Baremo específico

I. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL
NºPuesto Clasifica. Denominación del puesto Puestos GRUP

O
CD SITUACIÓN/OBSERVACIONES

1.1. Subescala técnica
4 1.1.1 T.A.G. de Secretaría 1 A1 24 FC (CS, FI)

Valencià elemental
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5 1.1.2 T.A.G. de Intervención 1 A1 24 Asume la Tesorería. VACANTE (FI) 
Valencià elemental

1.2. Subescala administrativa
6-10 1.2.1 Administrativo/a 5 C1 16 5 FC (1 CS, 1 FI)

1.3. Subescala auxiliar
11-17 1.3.1 Auxiliar administrativo/a 7 C2 14 2 FC, 5 VACANTES (3 FI, 2 AP-)

18-19 1.3.2 Auxiliar administrativo/a de la Biblioteca 2 C2 14 2 VACANTES (1 FI, 1 AP-)

1.4. Subescala subalterna
20 1.4.1 Ordenanza conductor/a-notificador/a 1 E 14 FC (Jorn. ampliada y disponibilidad)(JE)

21 1.4.2 Ordenanza-notificador/a 1 E 14 FC (AP+, FI)

22-23 1.4.3 Ordenanza-Recepción 2 E 14 2 FC (1 AP+, 1 FI) (1 mañanas/1 tardes)

24-26 1.4.4 Ordenanza-conserje colegio público 3 E 14 2 FC, 1 VACANTE (CS-)(JE)

27-29 1.4.5 Ordenanza-conserje instalaciones municipales 3 E 14 1 LF, 2 VACANTES (2FI)(JE)

2.1.1. Clase técnica: superior
30 2.1.1.1 Ingeniero/a superior en materias industriales 1 A1 24 FI x programa: Modernización (AP-)

31 2.1.1.2 Psicólogo/a director/a de Educación 1 A1 22 FC

32-34 2.1.1.3 Psicólogo/a 3 A1 20 2 FC (1 Educación, 1 SEAFI)
1 VACANTE (FI) (Educación)

2.1.2. Clase técnica: media
35 2.1.2.1 Arquitecto/a técnico (aparejador) 1 A2 26 FC

36 2.1.2.2 Ingeniero/a técnico industrial 1 A2 22 FC (AP+, FI)

37 2.1.2.3 Bibliotecario/a-técnico/a de pat. histórico 1 A2 22 FC

38-39 2.1.2.4 Trabajador/a Social de Bienestar Social 2 A2 18 1 FC, 1 VACANTE (LT)

40-41 2.1.2.5 Profesor/a de E.P.A. 2 A2 16 FC

42-45 2.1.2.6 Profesor/a de E.P.A. 4 A2 16 4 VACANTES ( 4 LT) JP

46 2.1.2.7 Tècnic/a Promoció Valencià 1 A2 18 VACANTE JP (LT) 

47 2.1.2.8 Agente Desarrollo Local 1 A2 22 FC

2.2. Subescala Servicios Especiales
NºPuesto Clasifica. Denominación del puesto Puestos GRUP

O
CD SITUACIÓN/OBSERVACIONES

2.2.1. Clase: Policía y sus auxiliares
A) Escala ejecutiva

48 2.2.1.1 Inspector/a de Policía Local 1 A2 26 (JE) VACANTE (AP-) (A cubrir x promoción)

B) Escala Básica
48 (bis) 2.2.1.2 Oficial de Policía Local coordinador 1 C1 22 (JE) 1 FC (AP+) (A extinguir x promoción)

49-53 2.2.1.3 Oficial de Policía Local 5 C1 18 (JE) 2 FC, 3 VACANTES (3 FPr-)

54-71 2.2.1.4 Agente de Policía Local 18 C1 16 (JE) 16 FC(3 FPr+, 3 FI) 1IPT (1FI)
2 VACANTES (2FI)

2.2.2. Clase: cometidos especiales
2.2.2.1. Categoría: coordinador/a

72 2.2.2.1.1 Coordinador/a informático/a 1 C1 16 (JP) LF

73 2.2.2.1.2 Coordinador/a cultural 1 C1 16 (JE) FC

74 2.2.2.1.3 Coordinador/a Juventud 1 C1 16  (JE) FC

2.2.2.2. Categoría: auxiliar
75 2.2.2.2.1 Auxiliar Coordinador /a feportivo/a 1 C2 14 (JE) FC (AP+) 

76 2.2.2.2.2 Auxiliar audiovisual 1 C2 14 (JE) VACANTE (FI)

77 2.2.2.2.3 Auxiliar de Cultura –Taquilla 1 C2 14 (JE) VACANTE (LT)

2.2.2.3. Categoría: subalterno/a
78-79 2.2.2.3.1 Ayuda a domicilio 2 E 14  (JE) (1JP) 2 LF

80-87 2.2.2.3.2 Limpiador/a 8 E 14 2 FC., 2 LF, 4 VACANTES (1 FI, 3 LT)

2.2.3. Clase: personal de oficios
2.2.3.1. Categoría: coordinador/a

88 2.2.3.1.1 Coordinador/a servicios en vía pública 1 C1/C2 16 (JE) FC

2.2.3.2. Categoría: oficiales
89 2.2.3.2.1 Oficial maestro/a-electricista 1 C2 14 (JE) FC (A modificar x Of. Servs.)

90-98 3.2.3.2.2 Oficial de Servicios 9 C2 14 (JE) 4FC, 1LF, 4 VACANTES (3FI)
(1 a cubrir x promoción)

2.2.3.3. Categoría: peones
98(bis)-

105
2.2.3.3.1 Peón 8 E 12 (JE) 6 FC (1 CS+, 1 AP+) 2 VACANTES (1 LT)

(1 a extinguir x promoción)
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Puesto
PERSONAL EVENTUAL Puestos GRUP

O
SITUACIÓN/OBSERVACIONES

106 Eventual 1 Secretario/a de Alcaldía 1 - Designado

107 Eventual 2 Colaborador/a grupo político 1 - Designado JP

En l’expedient constarà exemplar del pressupost i de la plantilla municipal aprovades.

SEGON. Exposar al públic durant quinze dies el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini les persones interessades podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant  del Ple. Si  no es formulara cap reclamació ni al·legació, l’acord esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

TERCER. Remetre una còpia del pressupost aprovat, una vegada siga definitiu, al Butlletí Oficial de la 
Província per a la seua publicació. A més es trametrà còpia del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la 
Comunitat Autònoma. 

3r. Fons estatal per a l’ocupació i la solidaritat local (PE.2): projectes 
L’alcaldessa  dóna  compte  del  contingut  i  de  la  motivació  de  la  proposta  d’acord,  la  qual  ha  sigut 

dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Interior,  amb data 20 de gener del 2010. Va ser 
sotmés a votació, sense que es produïren més intervencions a aquest respecte.

Ateses les consideracions següents: 
VIST  l’expedient  tramitat  per  a la  inclusió d’aquest  municipi  en el  Fons estatal  per  a  l’ocupació i  la 

solidaritat local i inversió local, en el Reial Decret Llei 13/2009 i ateses les consideracions següents: 
1. Es considera necessari, davant de les circumstàncies econòmiques actuals de la societat i del municipi, en 

particular,  procedir a la contractació d’obres i actuacions públiques que contribueixen a generar ocupació i 
actuacions d’interés social i responen, així mateix, a criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

2. Es considera necessari que els projectes a escometre, tot adequant-se a les característiques assenyalades 
en el Reial Decret Llei 13/2009, s’ajusten a les necessitats, circumstàncies i carències del nostre municipi.

3. El termini per a la sol·licitud d’inclusió d’obres i actuacions a l’esmentat pla acaba el 3 de febrer del 
2010.

4. Cap dels projectes d’inversió que es pretenen executar a l’empara dels fons creats pel Reial Decret Llei 
13/2009 estan previstos en el pressupost de l’any 2009, ni tampoc en el projecte de pressupost per al 2010. Les 
actuacions d’interés social, en canvi, sí que s’arrepleguen en el projecte de pressupostos per a l’exercici 2010.

5. Els serveis municipals han redactat la memòria descriptiva de cada una de les obres i actuacions que es 
pretenen executar a l’empara dels fons creats pel Reial Decret Llei 13/2009. 

6. L’Ajuntament pretén dur a terme,  a compte dels fons aportats pel Reial Decret 13/2009, els treballs 
d’execució de les diferents obres i actuacions, així com també, en el cas dels projectes d’inversió, els treballs de 
redacció dels projectes tècnics i els de direcció tècnica.

7. És aplicable la normativa legal següent:
- Article 149.1.18 de la CE, de 27 de desembre de 1978.
- Articles 21.1.s), 25, 31, 36, 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, LlBRL
- Articles 30 al 34 i 61 i següents del TRRL aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril.
- Text Refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004.
- Llei de contractes del sector públic i resta de les normes vigents en matèria de contractació d’AAPP.
- Reial Decret Llei 13/2009 i posterior normativa de desplegament d’aquest.
8. Els serveis municipals han emés un informe respecte d’això.
9. La Comissió informativa, en data 19 de novembre del 2009, va manifestar el seu parer favorable a les 

línies directrius proposades per a la concreció de les actuacions a fer.
10. La Junta de Govern local, en data 13 de gener del 2010 va resoldre a aquest respecte.
11. Una  vegada  estudiats  els  projectes  proposats,  els  integrants  de  la  Comissió  manifesten  la  seua 

conformitat amb l’aplicació que s’hi fa de les directrius assenyalades al mes de novembre del 2009, i amb el 
seu contingut,  amb l’excepció de: 1. El projecte relatiu a la reducció d’emissions contaminants,  el  qual es 
considera que no ha d’incloure l’adquisició de dues motocicletes elèctriques, l’import de les quals es destina a 
les ampliacions dels treballs destinats a millorar la instal·lació d’enllumenat de la població, amb reducció i 
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optimització del consum. 2. Els programes de despesa social, els quals s’adapten per a atendre el requeriment 
rebut en aquest sentit des de la Delegació del Govern.

12. Es considera que procedeix que el Ple de l’Ajuntament resolga, al seu torn, respecte d’això.

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar, pel que fa al Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local i inversió local, previst 

en el Reial Decret Llei 13/2009, en els punts següents: 
1r.  Aprovar, ratificant l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener del 2010, l’execució a 

l’empara d’aquest fons de les obres i actuacions següents: 

B) PROJECTES D’INVERSIÓ (l’objecte del qual està inclòs dins de l’àmbit de l’art. 9.1. del Reial 
Decret Llei):

a) Nom del projecte d’inversió: Renovació de xarxes del cicle de l’aigua/2010.1.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total

Obres: 181.051,80 28.968,28 210.020,08

Redacció de projecte: 5.463,50 874,16 6.337,66

Direcció obres (1): 8.990,22 1.438,44 10.428,66

Total inversió a realitzar: 195.505,52 € 31.280,88 € 226.786,40 €

(1)  La direcció d’obres comprén la direcció tècnica superior  i  la  direcció tècnica mitjana dels treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent-hi l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.

 Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient. 

b) Nom del projecte: Renovació de xarxes del cicle de l’aigua/2010.2.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total

Obres: 161.608,31 25.857,33 187.465,64

Redacció de projecte: 4.876,76 780,28 5.657,04

Direcció obres (1): 8.024,74 1.283,96 9.308,70

Total inversió a realitzar: 174.509,81 € 27.921,57 € 202.431,38 €

1)  La direcció d’obres  comprén  la  direcció  tècnica  superior  i  la  direcció  tècnica  mitjana  dels  treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.

Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient. 

c) Nom del projecte: Renovació de xarxes del cicle de l’aigua/2010.3.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total
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Obres: 154.429,50 24.708,72 179.138,22

Redacció de projecte: 3.667,70 586,83 4.254,53

Direcció obres (1): 6.035,22 965,64 7.000,86

Total inversió a realitzar: 164.132,42 26.261,19 190.393,61

1)  La direcció d’obres  comprén  la  direcció  tècnica  superior  i  la  direcció  tècnica  mitjana  dels  treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent-hi l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.

 Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient. 

d) Nom del projecte: Habilitació de vestuaris en el pavelló esportiu.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total

Obres: 193.000,00 30.880,00 223880

Redacció de projecte: 9.650,00 1.544,00 11194

Direcció obres (1): 5.845,93 935,35 6.781,28

Total inversió a realitzar: 208.495,93 € 33.359,35 € 241.855,28 €

1)  La direcció  d’obres  comprén  la  direcció  tècnica  superior  i  la  direcció tècnica  mitjana  dels  treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent-hi l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.

 Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient. 

e) Nom del projecte: Reducció de consum energètic en l’enllumenat de places públiques/2010.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total

Obres: 83.341,65 13.334,66 96.676,31

Redacció de projecte: 3.431,70 549,07 3.980,77

Direcció obres (1): 2.255,00 360,80 2.615,80

Total inversió a realitzar: 89.028,35 € 14.244,53 € 103.272,88 €

1)  La direcció d’obres  comprén  la  direcció tècnica  superior  i  la  direcció tècnica  mitjana  dels  treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent-hi l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.

 Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient.

2n.  Aprovar, modificant l’acord de la Junta de Govern local de data 13 de gener del 2010, l’execució a 
l’empara d’aquest fons de les obres i actuacions següents: 

A) ACTUACIONS D’INTERÉS SOCIAL:

a) Nom del programa: Benetússer – Promoció Educativa DIRECTA/2010.
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Pressupost de les actuacions: 159.959,00 €  (159.959,00 + 0,00 d’IVA)

 Queda aprovada la memòria descriptiva del programa, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient. 

b) Nom del programa: Benetússer – Promoció Educativa INDIRECTA/2010.
Pressupost de les actuacions: 23.200,00 €  (20.000,00 + 3.200,00 d’IVA)

c) Nom del programa: Benetússer – Promoció Social DIRECTA/2010.
Pressupost de les actuacions: 22.000,00 €  (22.000,00 + 0,00 d’IVA)

 Queda aprovada la memòria descriptiva del programa, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient. 

d) Nom del programa: Benetússer – Promoció Social INDIRECTA/2010.
Pressupost de les actuacions: 116.000,00 €  (100.000,00 + 16.000,00 d’IVA)
Queda aprovada la memòria descriptiva del programa, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 

exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient.

B) PROJECTES D’INVERSIÓ  (l’objecte dels quals està inclòs dins de l’àmbit de l’art. 9.1. del Reial 
Decret Llei):

f) Aplicació d’energies renovables a les dependències municipals/2010.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total

Obres: 46.717,61 7.474,81 54.192,42

Redacció de projecte: 1.966,72 314,67 2.281,39

Direcció obres (1): 2.162,39 345,98 2.508,37

Total inversió a realitzar: 50.846,72 8.135,46 58.982,18

1)  La direcció d’obres  comprén  la  direcció  tècnica  superior  i  la  direcció  tècnica  mitjana  dels  treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent-hi l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.

 Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient.

g) Nom del projecte: Reducció de consum energètic en l’enllumenat de vials/2010.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total

Obres: 158.826,97 25.412,31 184.239,28

Redacció de projecte: 6.766,03 1.082,56 7.848,59

Direcció obres (1): 5.241,29 838,61 6.079,90

Total inversió a realitzar: 170.834,29 27.333,48 198.167,77

1)  La direcció d’obres  comprén  la  direcció  tècnica  superior  i  la  direcció  tècnica  mitjana  dels  treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent-hi l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.
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 Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient.

h) Nom del projecte: Plaques fotovoltaiques en dependències municipals/2010.
Pressupost de les actuacions:

Concepte Import sense 
IVA

IVA Total

Obres: 48.705,04 7.792,80 56.497,84

Redacció de projecte: 1.888,10 302,10 2.190,20

Direcció obres (1): 1.806,50 289,04 2.095,54

Total inversió a realitzar: 52.399,64 8.383,94 60.783,58

1)  La direcció d’obres  comprén  la  direcció  tècnica  superior  i  la  direcció  tècnica  mitjana  dels  treballs 
d’execució del projecte tècnic, incloent-hi l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de l’execució.

 Queda aprovada la memòria descriptiva del projecte, elaborat pels serveis municipals, de la qual constarà 
exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació local, en l’expedient.

3r.  Assumir el compromís d’aquest Ajuntament de complir, integrament, els termes i les condicions que 
resulten de la normativa aprovada en relació amb el Fons estatal per a l’ocupació i la solidaritat local i inversió 
local .

Segon. Formalitzar la sol·licitud d’inclusió al Fons estatal per a l’ocupació i la solidaritat local i inversió 
local dels projectes relacionats en el punt primer, en la forma prevista en la resolució de desenvolupament del 
RD Llei 13/2009 i notificar l’acord de conformitat amb el que disposa aquesta.

Tercer. Delegar en la Junta de Govern local la resolució de totes les incidències que es puguen plantejar 
durant la tramitació dels projectes aprovats.

Abans  de tancar  la  sessió,  l’alcaldessa,  de  conformitat  amb  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de  portaveus, 
informa que la pròxima setmana es duran a terme les Comissions d’Àrees Socials i d’Urbanisme i Serveis. A 
més, el Ple ordinari previst per al dijous 25 de gener del 2010 es trasllada a dijous dia 04 de gener del 2010. A 
continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la regidora de Benestar Social i ONG, assenyalant prèviament que, 
malgrat  que la  sessió té  caràcter  extraordinari,  però com que l’assumpte  a  incloure  és  la  concessió d’una 
aportació econòmica per als treballs d’ajuda per a pal·liar els danys ocasionats pel terratrèmol que ha patit 
Haití,  s’aprova per unanimitat el  tractament d’aquest punt,  no inclòs en l’ordre del dia de la convocatòria, 
malgrat l´advertència de la secretària acctal en relació a l´efecte del tractament d´aquest assumpte no inclòs a la 
convocatoria,  i al qual es refereix l´article 83 ROF. La regidora de Benestar Social i ONG informa que hi ha 
una partida pressupostària de 13.000,00 euros per a ajudes humanitàries.  Enguany,  per decisió dels partits 
polítics, es proposa la concessió de 10.000,00 a Metges sense Fronteres per a ajudar Haití, però no de part de 
l’Ajuntament, sinó de tots els veïns i veïnes de Benetússer.

«Aportació municipal per als treballs d’ajuda per Haití: aprovació»
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. La regidora de Benestar Social informa de la 

partida pressupostària disponible per a aprovar la proposta. Tots els presents manifesten la seua conformitat i 
donen suport a la proposta.

Atés  que  la  Comissió  de  Seguiment  de  les  ajudes  concedides  per  l’Ajuntament  va  formular  proposta 
d’acord d’aprovació d’una ajuda per contribuir a pal·liar els danys del terratrèmol patit a Haití.

Atés que la Comissió Informativa en la sessió celebrada el dia 20 de gener del 2010 va manifestar el seu 
parer favorable a la proposta.

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, per unanimitat, ACORDA:
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Primer. Fer, en nom del municipi de Benetússer, una ajuda/aportació als treballs tendents a pal·liar els 
danys del terratrèmol patit recentment a Haití, per un import de 10.000,00 €.

L’import es farà efectiu mitjançant un ingrés de la quantitat aprovada a l’ONG Metges sense Fronteres.
Segon. Notificar aquest acord a l’ONG.

I sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 21:55 hores, del dia 21 de gener del 
2010 . I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

        L’alcaldessa-presidenta,                                 La secretària acctal,

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

Diligència: Per a fer constar que la precedent acta del Ple de l’Ajuntament, de la sessió realitzada el dia 21 
de gener del 2010, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8a núm.    al    ambdós inclosos.

Benetússer, 29 de març del 2010
El secretari, 

 J. Lluís Blanco Vega
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