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                                                                    PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  4 / 2010 

Sessió ordinària  
Data:   03 de juny de 2010 

 
ASSISTENTS: 

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

   
Grup polític municipal PSOE-PSPV (PSPV-PSOE) 

Portaveu:   Oscar Labiós Vendrell (portaveu) 

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

 
Grup polític municipal Partido Popular (PP) 
Portaveu:  Mª Soledad Giner Cercós (portaveu) 

         Luis M. Vicent Adell 
 José Vicente Vidal Selvi 
 Laura Chuliá Serra 

               Daniel Borderia Monterde 
               Miguel A. Madrero Tarancón 
               Mª José García Pascual  

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso (portaveu)     
                                             Teresa Nieto Cobos                                              

                                 
Secretari:                   J. Lluís Blanco Vega 
Interventor :        José Antonio Valenzuela Peral 
 

Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 3 de juny de dos mil deu, es reuneixen 
les persones que més amunt s’indiquen, en la condició que per a cadascuna s’assenyala, per tal de realitzar la 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, 
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent 

 
                Ordre del dia: 

 
1r.  ACTA DE SESSIONS ANTERIORS:  [correcció error acta 23.07.2009 i 08.04.2010] 
2n. RESOLUCIONS APROVADES [391/2010 a  667 /2010]: donar compte 
3r.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  
3.1. 
3.2. 
 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
 
 
 
 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10 
3.11 

Liquidació del Pressupost/2009: donar compte 
Informe d'Intervenció ~ art. 9.3 del RDL 5/2009 de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar 
a les EE.LL. el sanejament dels deutes pendents de pagament: donar compte 
Projectes Tallers d'Ocupació: aprovació 
Conveni amb Conselleria de Territori i Habitatge i l'entitat Ecovidrio: renovació adhesió 
Adquisició terrenys i ampliació de zona esportiva (PIP): projecte i relació de bens 
Servei de Mercat Fixe Municipal: acords de regularització 
1. Parades del mercat Municipal 37, 38 i 39: renúncies 
2. Nova numeració i distribució de parades fixes del mercat municipal 
3. Parada del mercat municipal 23: adjudicació 
4. Parada del mercat municipal 24: adjudicació 
Sol·licitud  de pagament d'excés de “zona verda”: resolució 
Destinació del subsòl de via pública del Sector Oest a garatge privat: aprovació 
Proposta d'acord ~ Revisió de sentència de pena de mort per a Miguel Hernández 
Proposta d'acord ~ Rebuig del Pla d'Ajust del Govern 
Proposta d'acord  ~ “Soterrament vies” 

4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
       5é.  TORN D’INTERVENCIONS                                

 
 

----------------- // ------------------- 
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Abans de començar la sessió, el regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, disculpa l'absència del regidor 
Daniel Borderia Monterde, que ha hagut d'absentar-se. 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: [correcció error acta 23.07.2009  i  08.04.2010]   
Es dóna compte del contingut de l’errada detectada a l'acta de la sessió plenària de data 23 de juliol de 2009 i que 

va ser aprovada en la sessió realitzada el 01 d'octubre de 2009, relativa a la data d'un dels dos dies festius locals. Així 
mateix es dóna compte de l'esborrany de l'acta resultant de la sessió amb data 08 d'abril de 2010. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer.  Aprovar la modificació de la sessió amb data 23 de juliol de 2009, tot  redactant el punt Primer del punt 

“3.3. Festes Locals/2010: determinació”, en la següent forma: 
  “Primer: Proposar a l'Administració de la Generalitat Valenciana que incloga en el calendari laboral del 2010 

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

 
  - 12 d'abril de 2010, festivitat de Sant Vicent Ferrer 
  - 28 de juny de 2010, dilluns de la setmana de festes” 

 
Segon. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió  realitzada amb data 08 d'abril de 2010, en els seus propis 

termes, tot reflectint-hi la puntualització assenyalada. 
 
2n. RESOLUCIONS APROVADES: [391/2010 a  667/2010]: donar compte 
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia des del número 391/10,  fins el número 667/10, la 

relació dels quals han tingut a la seua disposició els regidors i les regidores. El portaveu del grup EU indica en 
relació amb els decrets 393 i 394, de data 6 d'abril de 2010, relatius a al reconeixement d'interessos pel retard 
en el pagament a l'empresa  “Construcciones Nagares SL”, de les certificacions d'obra resultants de la 
construcció del Nou edifici de la Policia Local, 1a i 2a fase, tot reconeixent-se 20.747 € en interessos de 
demora. Que al Ple anterior  també es va assenyalar 4.000 € d'interessos de demora per una castell pirotècnic, 
que costava 21.000 euros, i pel que l'Ajuntament va pagar finalment 25.000 euros. Que ells han d'incidir en la 
necessitat de ficar mitjans per tal que açò no passe, que el que no es puga pagar, no es faça. Assenyala que els 
imports pendents a favor de l'Ajuntament, per imports pendents de la ciutadania, són de molt difícil cobrament 
i, en canvi, els deutes que nosaltres tenim amb els proveïdors sí s'han de pagar i amb interessos. L'alcaldessa 
pren nota i diu que contestarà en la propera sessió, puix ha de revisar l'expedient.  

Tots els presents resten assabentats dels decrets esmentats, no plantejant-se cap altra intervenció. 
 
A continuació, l'alcaldessa assenyala/recorda que amb l'aprovació del Pressupost/2010 es va acordar la 

creació de la  Comissió de Seguiment del Pressupost i que estaven pendent que cada grup polític designarà els 
seus representants i suplents per  a constituir-la. S'informa al Ple que els integrants ja han estat designats, amb 
la qual la Comissió de Seguiment començarà a funcionar, amb sessions informals, amb l'assistència dels 
regidors integrants i de la Intervenció Municipal. El regidors designats com a integrants de la Comissió de 
Seguiment del Pressupost, sons els següents: 

 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL   

 Regidor/a titular Regidor/a suplent 
 PSOE:  - OSCAR LABIÓS VENDRELL  

             - JOSÉ E. AGUAR VILA 
 
PP:       - MIGUEL A. MADRERO TARANCÓN 
            - DANIEL BORDERÍA MONTERDE 
 
EU:      - TERESA NIETO COBOS  

PSOE: - ENCARNACIÓN GONZÁLEZ CUEVAS  
            - CARME GARCÍA MARTÍNEZ 
 
PP:      - Mª JOSÉ GARCÍA PASCUAL 
            - LAURA CHULIÁ SERRA 
 
EU:      - JOSEP M. ALBIOL I ROSO 

 
El Ple resta assabentat 
 
 3.1.Liquidació del Pressupost/2009: donar compte 
L'alcaldessa dóna compte de l'expedient de la liquidació del Pressupost. 
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El portaveu del grup EU comenta que la liquidació del Pressupost/2009 és un document  comptable que 

reflecteix el que hi ha. Que hi s'inclou com a drets pendents moltes quantitats que en realitat no es van a 
ingressar i, consegüentment, continuem treballant sobre bases no reals. En realitat tenim deutes superiors al que 
diuen els papers. Allò que s'ha pagat d'altres pressupostos ja tancats, són quantitats poc significatives. El deute 
és superior a 2 milions, i tan sols s'han ingressat 40.000 € d'exercicis anteriors. Que una cosa són les operacions 
comptables i altra són els diners disponibles. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell comenta que ara 
mateix l'Ajuntament té pendent de pagament 10 milions d'euros segóns el document comptable, dels quals 5 
són a llarg termini, i té pendent d'ingrés 4 milions d'euros, dels quals 2, no són cobrables. Que, per això, 
l'Ajuntament ha de reduir  despeses, puix ens trobaren en situacions compromeses com va passar  en desembre 
de 2009, quan vam tindre que demanar una pòlissa de crèdit de 800.000 €. Que, de conformitat amb l'informe 
d'Intervenció, no podem crear nous llocs de  treball. Persona que es jubile, lloc que s'ha d'amortitzar. El regidor 
d'Hisenda comenta que els portaveus del grup EU i del grup PP han explicat molt bé la situació econòmica que 
hi ha. Però Benetússer no és una illa, i esta situació de crisi passa també en altres municipis. Repassa els deutes 
en euros d'altres  municipis del voltant: Alaquàs: 20; Manises: 19 milions; Aldaia: 17 milions; Paiporta: 8,5 
milions; Alfafar: 10 milions; Picanya; 11 milions; Benetússer: 5'5 milions; Quart de Poblet: 16,9 milions; 
Catarroja: 18 milions; Silla: 13 milions; Mislata; 19 milions; Torrent: 43 milions; València: 834 milions. Es pot 
veure que Benetússer, és dels pobles menys endeutats. El deute és inferior a la meitat del dels pobles del 
voltant. A més eixe deute ha estat motivat per inversions, que sempre ens dóna Patrimoni. Comenta que demà, 
el portaveu del grup PSPV-PSOE, presentarà una proposta d¡'acord que es traslladarà als grups EU i PP, 
relativa als deutes que suporten els ajuntaments, per serveis corresponents a l'Estat i a la Generalitat 
Valenciana, per la no aplicació del Fons Municipal que, amb Eduardo Zaplana de president del Consell de la G. 
V. es va comprometre a crear. Eixe incompliment suposa actualment un deute amb els municipis valencians de 
70 €/habitant/any. Per tant, per a Benetússer el deute munta a 13.440.000 €, per als dotze anys transcorreguts. A 
la proposta d'acord, també es reclama a l'Estat que pague a través de la FVMP els seus deutes. Així, deguem 
diners, però també ens deuen a nosaltres. Que s'han de veure formes per a cobrar allò que ens deuen, puix si no 
hauran “agravios comparativos”. Ja ens hem apretat el cinturó i hem rebaixat despeses. No hem retallat 
subvencions a entitats, mantenim despeses que beneficien als ciutadans. Hem de fer una gestió recaptatòria 
correcta i ficar-nos al dia, els propers dos anys. Els nostres ingressos són limitats, només es cobra padrons per 
guals, IBI Urbana i l'IVTM, i serveis es presten molts. Que Benetússer és un dels Ajuntaments amb millor 
situació per capejar el temporal. Però, certament, estem en una situació difícil. 

El portaveu del grup EU manifesta que Benetússer no pot comparar-nos amb els pobles del voltant, tal 
vegada amb Mislata, puix ambdós municipis tenim tenim: IBI, IVTM i guals i no hi ha possibilitat de més 
ingressos. Que recolzaran la demanda d'exigència de fons a les  altres administracions públiques, però cal dir 
que ells ja fa temps que ho reclamen i quan ho feien els deien apocalíptics. Que tant PSOE, com PP, han 
governat i no han solventat estos problemes. Que ara quan s'han d'aprovar mesures extraordinàries, com 
sempre, es carrega el pes de la crisi sobre els més febles. Que cal recordar a l'equip de govern que  l'ultim 
préstec estava destinat al pagament de factures pendents. Tot el deute no ha sigut per a inversions. El regidor 
del grup PP, estima que el portaveu del grup socialista amb el seu plantejament s'enganya a ell mateix. No pot 
comparar el nostre deute amb el de pobles més grans. Hem de preocupar-nos de nosaltres i no fixar-nos en que 
altres estan pitjor. El tancament del pressupost del 2009 creu que era de -1.300.000 €. Les despeses municipals 
han d'ajustar-se als ingressos reals. No podem suportar 114 empleats municipals, puix el 60- 65% dels diners  
se'n va en despeses de personal, sous i seguretat social. Caldrà replantejar-se la concessió de subvencions si no 
podem suportar-les. El regidor d'Hisenda diu que, si comparem deutes segons població, tampoc no eixim 
malament. Que els ingressos són curts. Hem retallat i hem de retallar més encara. El dèficit del 2009 és de 
300.000 €, el que passa és que ens deuen diners. Agraeix  l'abstenció en la votació del punt. Comenta que estan 
fent-se sessions de la Comissió de Seguiment per a controlar el Pressupost. L'alcaldessa esclareix que el que es 
tracta és la Liquidació, la qual no cal votar-la. El Compte General ja es tractarà més endavant, després del 
termini d'exposició pública. Repassa els impostos pendents puix no hi han quatre milions de deutes pendents, 
per impagaments dels veïns, conforme ha paregut que es deia a alguna intervenció. 
 Tots els presents resten assabentats del contingut de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2009,  
aprovat pel Decret de l’Alcaldia  326/2010, el qual es transcriu seguidament: 
 

«DECRETO DE ALCALDIA Núm.    326/2010 
 

 Examinada la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad correspondiente al ejercicio de 2009, informada por 
la Intervención y resultando que la misma se ajusta en su estructura a lo establecido en Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, adjuntándose los documentos previstos en la 
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Instrucción del modelo normal de Contabilidad  Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,  y teniendo en cuenta, que la liquidación se ha efectuado con sujeción a las 
normas sobre cierre y liquidación de los Presupuestos contiene el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla 
el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, que regula las Haciendas locales, así como a lo establecido 
en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria acompañándose estado de cuantificación y calificación del Remanente de Tesorería y, 
especialmente las contenidas en los artículos. 191 y siguientes del antes citado Real Decreto Legislativo 2/2004,  por el 
presente: 

DISPONGO 
 PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2009, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como  lo establecido en el artículo 93 del Real 
Decreto 500/90, de 20 de abril  y en el Capítulo IV del Título II de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre por la 
que se aprueba la instrucción del Modelo normal de Contabilidad local que presenta los siguientes resultados, expresados 
en euros: 
 

1. Derechos reconocidos netos                13.199.948,41 €  
 
2. Obligaciones reconocidas netas                    13.502.934,62 € 
 
3. Resultado presupuestario (1-2)                     -302.986,21€  
 
4. Desviaciones positivas de financiación                                                     1,592.151,10 € 
5. Desviaciones negativas de financiación                                                    1.052,591,97 € 
6. Gastos financiados con remanente líquido de tesorería                                           0,00 € 
 

            Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)                          -842.553,34 € 

 SEGUNDO.- El Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio de 2008, según las especificaciones de la Regla 
78 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, presenta el siguiente detalle: 
 

 
 

IMPORTES                                                      
2008 

1.(+) Fondos líquidos  754.373,17 
 

2.(+) Derechos pendientes de cobro  4.103.544,27 
 

         -(+) del presupuesto corriente 1880002,92  
         -(+) de presupuestos cerrados 2222953,84  
         -(+) de operaciones no presupuestarias 587  
         -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
   
3.(-) Obligaciones pendientes de pago 
 

 4122245,31 

         -(+) del presupuesto corriente 2886437,92  
         -(+) de presupuestos cerrados 131845,66  
         -(+) de operaciones no presupuestarias 1495505,78  
         -(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 391544,05  
   

 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)  735672,13 

II. Saldo de dudoso cobro  687299,8 
III. Exceso de financiación afectada  1282245,39 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)  -1233873,06 
TERCERO.- El estado y relación de los derechos pendientes de cobro y de las obligaciones pendientes de pago, 

referidos ambos al 31 de diciembre de 2009, según el  
siguiente detalle: 
 
1.- Fondos líquidos en poder de la Tesorería Municipal 754.373,17 € 
2.- Pendiente de cobro al 31/12/2008 4.103.544,27 € 
3.-  Pendiente de pago   al 31/12/2008 4.122.245,31 € 
 REMANENTE DE TESORERIA TOTAL  

735.672,13€ 
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       CUARTO.- Que una vez haya sido aprobada la liquidación por parte de la Alcaldía-Presidencia, procede remitir un 
ejemplar a las Administraciones Estatal y Autonómica, a tenor de lo dispuesto en el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 
 QUINTO.- Que por parte de la Intervención de Fondos se practiquen cuantas operaciones sean necesarias para la 
Incorporación de Remanentes al ejercicio corriente de conformidad con la normativa contable antes citada.» 

 
3.2. Informe d'Intervenció ~ art. 9.3. del RDL 5/2009 de mesures extraordinàries i urgents  per a 

facilitar a les EE.LL. El sanejament dels deutes pendents de pagament: donar compte 
L'alcaldessa explica i repassa l'informe de l'Interventor de l'Ajuntament. El portaveu del grup EU diu que 

este informe és més del mateix que s'ha dit a les sessions plenàries, el mateix que ja ha dit quaranta vegades. 
Que si s'estan reduint despeses, és en part per la seua insistència, com el fet de retallar  les despeses dels 
integrants de la Corporació Local, punt al qual Benetússer va ser pioner. Que en matèria de Personal, ells són 
molt respectuosos i escrupulosos i no admeten que es fique en dubte els drets aconseguits pels treballadors 
d'esta casa i de totes les cases.  Ells estan per  reduir despeses en coses supèrflues. Que si ens comparem amb 
altres municipis, també els hi ha que estan en millor situació, que noe stan tan malament. No hauríem de 
comparar-nos amb els pobles que estan més malament. 

 
3.3. Projectes Tallers d'Ocupació: aprovació 
L'alcaldessa assenyala la conveniència de retirar este punt de l'ordre del dia. 
Tots els presentes manifesten la seua conformitat. 
 
3.4. Conveni amb Conselleria de Territori i Habitatge i l'entitat Ecovidrio: renovació adhesió 
L'alcaldessa explica i dóna compte del contingut de la proposta d'acord. Sense més intervencions, i ateses 

les consideracions següents: 
 I. Antecedents de fet: 
1. Amb data  19 de febrer del 2009 es va subscriure el contracte  entre la Generalitat, per mitjà de la 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i l’entitat Ecovidrio (DOCV núm. 5993 de 
15/04/09) pel qual es regula la gestió del contenidor verd (arreplega selectiva de vidre). 

2. L’article 9 de la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos, estableix la participació de les entitats 
locals en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos usats es portarà a efecte mitjançant la 
firma de convenis de col·laboració entre aquestes i l’entitat a la qual s’assigne la gestió del sistema 

3. El conveni que se sotmet aprovació regula la participació de les entitats locals en el sistema integrat 
autoritzat a ECOVIDRIO, i substitueix l’anterior, subscrit en data 20 de desembre del 2004 entre les mateixes 
parts, al qual aquest ajuntament està adherit per mitjà de Protocol d’Adhesió firmat en el seu dia a tals efectes. 

4. La incorporació del municipi en el sistema integrat de gestió de residus d’envasos de vidre, 
 implica un benefici evident per a l’Ajuntament i la ciutadania i, en definitiva, per al medi ambient. 

II. Fonament de dret: 
1. A la renovació de l’adhesió pot atorgar-se eficàcia retroactiva, de conformitat amb l’article 57.3 de la 

Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atés que 
reuneix tots els requisits establits en aquest precepte: manté i actualitza la vigència del protocol d’adhesió que 
ja es va formalitzar per aquest Ajuntament amb l’anterior conveni 2004-2008, conveni que esdevé sense efecte 
per la seua substitució pel Conveni 2009-2013. 

2. La Llei 11/97, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, desenvolupada pel Reial Decret 782/1998, 
de 30 d’abril, té com a objecte previndre i reduir l’impacte sobre el medi ambient dels envasos i la gestió dels 
residus d’envasos al llarg de tot el seu cicle de vida. 

3. Conforme a l’art. 9 de l’esmentada llei, la participació de les entitats locals en els sistemes de gestió 
integrats es durà a terme a través de les comunitats autònomes acordant amb l’entitat autoritzada en el conveni 
en què s’inclouran les condicions generals a aplicar a tots els municipis de la Comunitat Valenciana. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Benetússer al conveni marc subscrit entre la Generalitat 

Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l’entitat “Ecovidrio”, 
amb data 19 de febrer del 2009 (DOCV núm. 5993, de 15-04-2009), tot acceptant la totalitat de les condicions 
reflectides al conveni. 
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Segon. Atorgar eficàcia retroactiva al present acord de renovació de l’adhesió al conveni marc 2009-2013, 

els efectes del qual es produiran des de la data d’entrada en vigor del nou conveni marc, al qual ara s'adhereix 
este Ajuntament.  

 
Tercer. Autoritzar l'alcaldessa per a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a la 

formalització de l’adhesió al conveni marc. 
Quart. Trametre, per triplicat exemplar, certificat d'este acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 

Urbanisme i Habitatge de la G.V., perquè en prenga coneixement als efectes oportuns. 
 
3.5. Adquisició terrenys i ampliació de zona esportiva (PIP): projecte i relació de bens 
L'alcaldessa dóna compte i explica la proposta d'acord, sense que es plantegen intervencions al respecte. 
Ateses les consideracions següents: 
I.  El Ple d’este Ajuntament, en sessió celebrada el 2 d’abril del 2009, va aprovar, pel que fa el PIP- Plan 

especial de recolzament a la Inversió Productiva en municipis de la CV, aprovat pel Decret Llei 1/2009 de la 
G.V., i que es va desenvolupar mitjançant l’Ordre de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d’Economia i 
Ocupació; la destinació de l’import que correspon al municipi de Benetússer per a la realització de, entre 
d’altres, l’”Adquisició de terrenys i millora zona esportiva”. 

II.  Mitjançant Resolució de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 3 de juliol de 2009, es va 
autoritzar el finançament a càrrec del PIP del Projecte: “Adquisició terrenys i ampliació zona esportiva”, de 
l’Ajuntament de Benetússer. 

III.  Mitjançant Orde 1/2010, de 29 de gener, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, s’atribueix 
als ajuntaments l’adquisició del sol als efectes de l’execució de les obres el finançament de les quals haja sigut 
autoritzada a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la CV. 

IV. Mitjançant Conveni signat entre l’Ajuntament de Benetússer i la Generalitat Valenciana, de data 23 
d’abril del 2010, este Ajuntament va assolir l’exercici de la competència per a l’execució del projecte: 
“Adquisició de terrenys i millora zona esportiva”. 

V. Mitjançant Decret 401/2010 es va adjudicar a la mercantil “AIC EQUIP S.L.” el contracte de “Redacció 
del projecte d’execució i de l’Estudi de Seguretat i Salut de la obra «Adquisició de terrenys i ampliació de zona 
esportiva»”. El projecte ha sigut redactat tot incloent-hi l'avaluació dels terrenys a expropiar i el projecte tècnic 
de les obres a relaitzar. 

VI.  Consta a l’expedient informe de l’Arquitecte Tècnic municipal, de data 20 de abril del 2010, al qual es 
diu: “Que una vez analizado el proyecto presentado, éste reúne las directrices y necesidades de este 
Ayuntamiento respecto de las obras descritas y solicitadas en el Plan indicado de Apoyo a la Inversión 
Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana, y en particular las prescripciones de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. 

VII.  L’aprovació del projecte conjunt de l’actuació, resulta ser competència del Ple de l'Ajuntament atès 
l'import global de l'actuació i el fet d'incloure l’expropiació dels terrenys, sense perjudici que el procediment de 
contractació dels treball d’execució de les obres previst resulte, pel seu import, ser de competència de 
l’Alcaldia. 

VIII.  Consta a l’expedient informe emès pels serveis tècnics municipals de qualificació urbanística dels 
terrenys objecte d’expropiació. 

IX. S’estima que és urgent i inajornable l’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució del Projecte 
d’ampliació del poliesportiu, per la qual cosa, tot seguint els criteris tècnics, s’entén que procedeix aprovar la 
relació de propietaris afectats i la descripció de bens a expropiar, als efectes de la declaració de la necessitat 
d’ocupació, tot assenyalant al respecte els extrems que s’arrepleguen a la part resolutiva d’este acord. 

X. La Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, amb data 27 de maig de 2010, ha emés informe 
favorable. 

XI. Compet el Ple de l’Ajuntament resoldre al respecte de l’aprovació inicial del projecte. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
PRIMER.  Aprovar pel que fa l’execució del projecte d’”Adquisició terrenys i ampliació de zona esportiva 

(PIP)” projecte inclòs al “Pla especial de recolzament a la Inversió Productiva dels municipis de la CV”, els 
següents extrems: 

 
1r. Aprovar, pel que fa este Ajuntament, el projecte tècnic, comprensiu del conjunt de l'actuació: 

“Expropiació dels terrenys i execució de les obres d’ampliació del poliesportiu municipal”. 
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A l’expedient constarà exemplar del projecte aprovat, diligenciat pel secretari de la Corporació Local 
 
2n. Aprovar la relació de terrenys de necessària expropiació i d’urgent ocupació, la qual compren els 

aspectes material i jurídic dels bens a expropiar i la titularitat dels propietaris, en la forma següent: 
 

2.1. Descripció de l'immoble: 
- Referència cadastral: 3976818-YJ2637N-0001-LK 
- Situació: Camí de l'Orba, núm. 22 
- Superfície total: 2.349 m² 
- Superfície afectada: 2.349 m² 
- Límits: 
-- Nord, parcel·la municipal 
-- Sud, Camí l'Orba, 22 
-- Est, en part camí i en part parcel·la cadastral 3976825, situada en el núm. 21 del Camí l'Orba 
-- Oest, parcel·la municipal Poliesportiu municipal 
- Dades registrals: Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 17 de València, finca núm. 3268. IDUFIR 

(Identificador únic de finques registrals): 46068000027184. 
- Càrregues: Lliure 
 
2.2. Propietaris: 
Hereus de Ramón Perpiñà López: 
- Ramón Perpiñà Minguet: DNI 19502063H, amb domicili al C/ Hellín, 2, 1a , de València. 
- Amparo Perpiñà Minguet: DNI 19432639P, amb domicili al C/ Álvaro Bazán, 12, pta. 7, de València. 
 
2.3. Sotmetre este acord a informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci al BOP de València i 

al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Cas de no presentar-se cap al·legació, s'entendrà definitivament aprovada la relació de 
terrenys a expropiar i la necessitat d’ocupació, sense necessitat de nou acord. 

 
2.4. L’aprovació definitiva suposarà l’inici del procediment expropiador, la qual cosa es notificarà als interessats. 
 
2.5. Requerir l'Alcaldia que inicie/continue els contactes amb els propietaris dels terrenys, amb la finalitat 

d'intentar aconseguir l'ocupació dels terrenys i/o l'adquisició dels terrenys per al domini públic municipal, amistosament, de 
mutu acord amb els propietaris. 

 
3r. Restar assabentats dels criteris utilitzats per a la redacció del Plec de Clàusules Administratives del 

procés de selecció de l'adjudicatari dels treballs d'execució de les obres d'ampliació del poliesportiu, l'aprovació 
dels quals resulta ser de competència de l'Alcaldia. 

 
SEGON. Notificar este acord als interessats 
 
 3.6.  Servei de Mercat Fixe Municipal: acords de regularització 
  3.6.1. Parades del mercat municipal 37, 38 i 39: renúncies 
L'alcaldessa explica i dóna compte de la proposta d'acord; la qual ha sigut tractada en la Comissió 

Informativa d'Urbanisme i Serveis amb data 27 de maig de 2010. 
       Ateses les consideraciones següents:  
 VIST l'expedient tramitat per a l'acceptació de la renúncia a la concessió demanial de les parades nº 37, 38 y 39 
del Mercat Municipal, i atesos els següents fets: 
 1. Que per acord de l'Ajuntament Ple, de data 24 de juliol de 2004, es va resoldre adjudicar la concessió de les 
parades nº 37, 38  y 39 del Mercat Municipal a Rosa Ibáñez Planells. 
 2. Que en data 13 de maig de 2010 es presenta per la concessionaria escrit pel que es renuncia a la 
concessió de les parades  nº. 37, 38 y 39 del mercat municipal. 
 3. Que la duració de la concessió demanial que se li va atorgar es de vint anys (25), per la qual cosa 
l’adjudicatària té dret a la devolució de la part proporcional del cànon satisfet, pel temps que resta per a la 
finalització del termini. Per tant, l’import a tornar serà el cànon satisfet menys la part proporcional que 
representa la utilització de les parades del mercat municipal durant el període comprés entre el dia 24 de juliol 
de 2004 i el dia 31 de maig de 2010. 
 4. Que segons la clàusula 25ª del plec de clàusules administratives particulars de la concessió, la renúncia 
de l’adjudicatari comportarà la no devolució de la garantia definitiva. 

5. A aquests fets, resulten d'aplicació els següents fonaments de dret: 
- Articles 132 i 149.1.18 de la CE. 
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 - Articles 22, 25, 26, 79, 80 i 85 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
avant, LRBRL, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local. 
 - Article 74.2 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, RD- Leg. 
781/86, de 18 d'abril, en avant, TRRL. 

 - Articles 1, 4, 75 i 78 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD. 1372/86, de 13 de juny, 
en avant, RB. 
 - Articles 114 i següents del Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de 
juny de 1955, en avant, RS. 
 - Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, en avant, LPAP. 
 - Article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret- Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

- Contracte formalitzat en data 11 de febrero de 2004. 
              
 Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 Primer. Acceptar la renúncia de Rosa Ibáñez Planells, amb D.N.I. 19503035-R, a la concessió demanial de 
les parades  nº. 37, 38 y 39 del mercat municipal, amb efectes des del dia 31 de maig de 2010. 
 Segon. Aprovar el reintegrament a l'adjudicatari de la part proporcional del cànon satisfet, que ascendeix a la 
quantitat de 8.357,43€. 
 Tercer. Ordenar la no devolució de la garantia definitiva prestada per l'adjudicació de les parades nº 37,38 
y 39 del mercat municipal i que ascendeix a la quantitat de 436,04 €. 
 Quart. Notificar el present a la interessada i a Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns 

 
 3.6.2. Nova numeració de distribució de parades fixes del mercat municipal 
L'alcaldessa explica i dóna compte de la proposta d'acord; la qual ha sigut debatuda en la Comissió 

Informativa d'Urbanisme i Serveis amb data 27 de maig de 2010. 
Ateses les consideracions següents: 
1. Per acord de l’Ajuntament Ple de data 6 de juliol de 2004, es va acordar convocar procediemtn per a la 

concessió de les parades del mercat municipal, així com a aprovar el Projecte o Memoria Tècnica i els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars que havien de regir en la mateixa; publicant-se la licitació en el B.O.P. de 
3 d'agost de 2004, i procedint-se a l’adjudicació de les parades convocades per acord de l’Ajuntament Ple de 29 
de juliol de 2004. 

2. A fi de poder abordar la modernització integral del mercat municipal de Benetússer es va encarregar a la 
Universitat Politècnica de Valènciael “Estudi Tècnic per a definir  i justificar totes les actuacions concretes que 
havien de realitzar-se en el Mercat Municipal de Benetússer (València)”, amb la finalitat d’aconseguir una 
coherent reorganització del seu espai comercial, reparar els elements arquitectònics que presentaven patologies 
constructives, dotar a l’edifici de les instal·lacions i servicis actualment necessaris per a l’exercici de l’activitat 
comercial, i per a renovar la seua estructura orgànica i el seu model de gestió, de manera que es garantira el seu 
òptim funcionament i desenrotllament a mitjà termini sense necessitat d’emprendre noves intervencions. 

Al dit estudi es va concloure que el mercat municipal presentava algunes deficiències, tant en la seua 
estructura comercial i funcional com en les instal·lacions de l’edifici on s’ubica. Estes deficiències havien de 
resoldre’s de la manera següent: 

- Al Mercat s’ubicarien vint-i-quatre parades de venda, de forma permanent. Estes paradess tindrien unes 
dimensions que van des de tres metres de longitud i d’amplària, fins quasi cinc metres de longitud i tres 
d’amplària, amb una superfície de huit a díhuit metres quadrats, deixant entre ells espais per a circulació de 
vianants amb una amplària prop de quatre metres. Els paraments verticals de les parades situades en l’espai 
central, tindrien una altura  inferior a metre i mig per a permetre la visualització completa del Mercat, 
especialment des dels seus accessos. L'assignació d'estes parades es realitzaria segons els criteris següents: 

• Al bloc central se situarien els venedors de fruites i verdures que no necessiten paraments laterals ni 
posteriors alts per a l’exposició i emmagatzemament dels productes que comercialitzen. 

• Els venedors de pescateria s’agruparien, per a compartir determinades instal·lacions frigorífiques, en un 
dels laterals de l’àrea comercial. 

• Als blocs paral·lels al carrer Doctor Gómez Ferrer i carrer Mercat  s’ubicarien principalment part de les 
parades destinades a carnisseria i xarcuteria. 
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• Els restants venedors ocuparien els llocs perimetrals pròxims a la zona de servicis, sense cap criteri 

previ preestablit. 
3. En data 16 d’abril de 2010, a fi de complir amb els objectius de l’estudi realitzat, es proposa per 

l’Enginyer Municipal una nova distribució i numeració de les parades del Mercat Municipal, així com un canvi 
en l'emplaçament de les parades següents: 

3.1. Es proposa el canvi de la ubicació de la parada adjudicada a Alicia Ruiz Marchal per acord de 
l’Ajuntament Ple de data 29 de juliol de 2004, al traslladar-se de la parada núm. 10 segons nova numeració 
(abans núm. 16-17) a la parada núm. 1 segons nova numeració (abans núm. 1-2). La parada inicial comptava 
amb una superfície de 11,88 metres quadrats i amb el canvi d’ubicació passa a comptar amb 14,85 metres 
quadrats. 

3.2. Es proposa el canvi de la ubicació de la parada adjudicada a Carlos Vicent Albero per acord de 
l’Ajuntament Ple de data 29 de juliol de 2004, al traslladar-se de la parada núm. 1 segons nova numeració 
(abans núm. 1-2) a la parada núm. 10 segons nova numeració (abans núm. 16-17). La parada inicial comptava 
amb una superfície de 14,85 metres quadrats i amb el canvi d’ubicació passa a comptar 17,96 metres quadrats, 
ja que als 11,88 metres quadrats amb els que comptava s’ha afegit l’altra parada que estava en desús, de 6,08 
metres quadrats de superfície. 

3.3. Es proposa el canvi d’ubicació de la parada adjudicada a Rosa María García Cuadra per acord de 
l’Ajuntament Ple de data 29 de juliol de 2004, al traslladar-se de la parada núm. 23 segons nova numeració 
(abans núm 35-36), a la parada núm. 17 segons nova numeració (abans núm. 27). La parada que inicialment 
comptava amb una superfície de 18,07 metres quadrats s’ha reduït, amb la nova ubicació, a una superfície de 
8,55 metres quadrats. 

4. Per Decret núm. 487/2010, de 23 d’abril, es va resoldre iniciar expedient per a la reorganització de 
lesparades del mercat fix municipal i modificació de les concessions demanials que pogueren veure’s afectades 
per la mateixa, així com concedir audiència als interessats. 

5. Havent transcorregut el termini d’audiència concedit, no s’han presentat al·legacions al Decret núm. 
487/2010, de 23 d’abril, per part dels interessats. 

6. Consta en l’expedient informe jurídic de data 17 de maig de 2010. 
7. Consta en l’expedient informe d’Intervenció. 
8. Resulten d’aplicació els següents fonaments de dret: 
•••• Articles 132 i 149.1.18 de la CE. 
•••• Articles 22, 25, 26, 79, 80 i 85 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

d’ara en avant, LRBRL, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització 
del Govern Local. 

•••• Article 74.2 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, RD- Leg. 
781/86, de 18 d’abril, d’ara en avant, TRRL. 

•••• Articles 1, 4, 75 i 78 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD. 1372/86, de 13 de 
juny, d’ara en avant, RB. 

•••• Articles 114 i següents del Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 
de juny de 1955, d’ara en avant, RS. 

•••• Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, d’ara en avant, LPAP. 

•••• Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, RD- Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, d’ara en avant, TRLCAP. 

•••• Article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret- 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

•••• Ordenança Municipal Reguladora del Mercat Fix (BOP núm. 250, de 21 d’octubre de 2003). 
•••• - Plec de Clàusules Administratives Particulars i Memòria Tècnica d’explotació per a la concessió de 

les parades del Mercat Fix Municipal, aprovats per acord de l’Ajuntament Ple de data 6 de juliol de 2004. 
•••• Contractes formalitzats amb cada un dels concessionaris de les parades del Mercat Municipal. 
 
 
 Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
 Primer. Aprovar la nova distribució i numeració de les parades del mercat fix municipal, segons pla que 

s’adjunta com a Annex al present acord. 
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Esta distribució no afectarà la relació contractual existent entre els concessionaris de les parades del mercat 
municipal i l’Ajuntament, a banda del que disposa l’apartat següent. 
 Segon. Modificar, sense dret a cap indemnització, les concessions que es relacionen pel que fa al canvi 
d’ubicació o emplaçament: 
 

TITULARITAT CONCESIÓ  UBICACIÓ PARADA ADJUDIC ADA 
(segons nova numeració de l'Annex) 

UBICACIÓ PARADA DESPRÉS CANVI  
(segons nova numeració de    l'Annex) 

Alicia Ruiz Marchal 10 1 

Carlos Vicent Albero 1 10 

Rosa María García Cuadra 23 17 

 
 Tercer. Declarar vacant la parada número 23 del mercat municipal, segons nova numeració de l’Annex. 
 Quart. Notificar  el present  a l’Associació de Venedors del mercat fix municipal i als concessionaris de  
les parades afectades. 
 Quint. Notificar el present a la Intervenció i Tresoreria municipal, als efectes oportuns. 

 
 3.6.3. Parada del mercat municipal 23: adjudicació 
L'alcaldessa explica i dóna compte de la proposta d'acord, la qual ha passat per la Comissió Informativa 

d'Urbanisme i Serveis amb data 27 de maig de 2010. 
Ateses les consideracions següents: 
 VIST l'expedient tramitat per a la concessió de la parada nº 23 del Mercat Municipal, vacant actualment, i 

atesos els següents fets: 
1. La parada núm. 23 del Mercat Municipal es troba vacant en l’actualitat. 
2. Es va presentar un escrit de Ana María García Verdeguer , pel que sol·licita l'adjudicació de la concessió 

de la parada núm. 23 del Mercat Municipal. 
A aquests fets, resulten d'aplicació els següents fonaments de dret: 
- Articles 132 i 149.1.18 de la CE. 
- Articles 22, 25, 26, 79, 80 i 85 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 

avant, LRBRL, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern 
Local. 

- Article 74.2 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, RD- Leg. 
781/86, de 18 d'abril, en avant, TRRL. 

- Articles 1, 4, 75 i 78 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD. 1372/86, de 13 de 
juny, en avant, RB. 

- Articles 114 i següents del Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de 
juny de 1955, en avant, RS. 

- Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, en avant, LPAP. 

- Article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret- 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
 Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 Primer. Adjudicar a Ana María García Verdeguer la concessió, pell temps que reste fins el dia 29 de juliol 
de 2029, de la parada de venda núm. 23 del Mercat Municipal, per import de 5.367,43 €, de conformitat amb 
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen, i amb efectes des 
del dia 1 de juny de 2010. 
 Segon. Requerir a l’adjudicatària, a fi de que preste la garantia definitiva per import del 4% del cànon 
(214,70 €), que no serà tornada fins que finalitze el termini de garantia de la concessió. 
 Tercer. Formalitzar la present concessió en document administratiu. 
     Quart. Notificar a la interessada i a Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns. 

     
3.6.4. Parada del mercat municipal 24: adjudicació  
L'alcaldessa explica i dóna compte de la proposta d'acord, la qual ha sigut tractada en la Comissió 

Informativa d'Urbanisme i Serveis amb data 27 de maig de 2010. 
Ateses les consideracions següents: 
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 VIST l'expedient tramitat per a la concessió de la parada nº 24 del Mercat Municipal, vacant actualment, i 

atesos els següents fets: 
1. Que la parada núm. 24 del Mercat Municipal es troba vacant en l’actualitat. 
2. Que es va presentar un escrit de Consuelo Vila Pastor, pel que sol·licita l'adjudicació de la concessió de la 

parada núm. 24 del Mercat Municipal. 
 
A aquests fets, resulten d'aplicació els següents fonaments de dret: 
- Articles 132 i 149.1.18 de la CE. 
- Articles 22, 25, 26, 79, 80 i 85 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 

avant, LRBRL, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern 
Local. 

- Article 74.2 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, RD- Leg. 
781/86, de 18 d'abril, en avant, TRRL. 

- Articles 1, 4, 75 i 78 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD. 1372/86, de 13 de 
juny, en avant, RB. 

- Articles 114 i següents del Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de 
juny de 1955, en avant, RS. 

- Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, en avant, LPAP. 

- Article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret- 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Adjudicar a Consuelo Vila Pastor la concessió, pel temps que reste fins al dia 29 de juliol de 2029- 

de la parada de venda núm. 24 del Mercat Municipal, per import de 8.357,43 €, de conformitat amb els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen, i amb efectes des del dia 1 de 
juny de 2010. 

Segon. Requerir a l’adjudicatària, a fi de que preste la garantia definitiva per import del 4% del cànon 
(334,30 €), que no serà tornada fins que finalitze el termini de garantia de la concessió. 

Tercer. Formalitzar la present concessió en document administratiu. 
Quart. Notificar a la interessada i a Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns. 
 
 3.7.  Sol·licitud  de pagament d'excés de “zona verda”: resolució  
  La alcaldesa explica y da cuenta del contenido de la propuesta. 
 Atendidas las siguientes consideraciones: 
«ANTECEDENTES DE HECHO: 
1. En fecha 29 de octubre de 2001, los hermanos Angela, Amparo y Vicente Rodrigo Ramón, con DNI: 

19135497 A, 19413876 J y 19865569 D, respectivamente (en adelante Hnos. Rodrigo Ramón), otorgaron  
escritura pública ante el notario de Alfafar, José Luís Mico Argiles, con número de protocolo 2.856. En la 
misma, la parcela preexistente 2.681,80 m², se segrega en tres parcelas: 1. 664,10 m², destinada a solar 
edificable, la cual enajenan a la mercantil Lujo Hogar, S.L. 2. 1.469,40 m², la cual ceden gratuitamente al 
Ayuntamiento de Benetússer por estar destinada a viales y zona verde. 3. 548,30 m², la titularidad de la cual se 
reservan. 

En el propio texto de la escritura se dice, literalmente: 
 

«TERCERA.-  CESION GRATUITA,- Doña Angela,  doña Amparo y don Vicente Rodrigo Ramón, CEDEN Y 

TRANSFIEREN GRATUITAMENTE, al M.I  AYUNTAMIENTO DE BENETUSSER, la parcela de terrero destinada a viales y 
zona verde , segregada y descrita bajo el número 2 en el antecedente II.  de esta escritura, cuya cesión gratuita ofrecen a 
dicha corporación para que sea aceptada por la misma, quedando identificada la parcela en el plano que ha sido incorporado 
esta matriz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente cesión de terreno se reliza en cumplimiento del convenio establecido con el M.I Ayuntamiento de Benetússer 
en el sentido de que , por virtud de la misma, sea concedida licencia de construcción sobre cada una de las dos parcelas 
edificables descritas bajo los números 1 y 3 en el antecedente II.  de esta escritura , o sea la primera ahora propiedad de la 
entidad “LUJO HOGAR, SOCIEDAD LIMITADA”   y  la segunda propiedad de doña Angela, doña Amparo y don Vicente 
Rodrigo Ramón , debiendo entenderse que, para el supuesto de existir exceso de cesión, el remanente quedaría siempre en 
beneficio de los indicados doña Angela, doña Amparo  y don Vicente Rodrigo Ramón, quienes podrían disponer libremente del 
mismo, sin necesidad de consentimiento o autorización de la entidad “LUJO HOGAR; SOCIEDAD LIMITADA.-------------» 
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2. En fecha 15 de julio de 2002, la Comisión Municipal de Gobierno, adoptó acuerdo por el que se 

concedía a favor de Lujo-Hogar,S.L., Licencia Municipal de Obras objeto del procedimiento tramitado bajo la 
referencia Exp. 10/2002: Construcción de edificio de 22 viviendas y semisótano, en C/ l'Horta, 14. 

En el acuerdo adoptado se aprueba el importe de la tasa e ICO correspondiente y se exige la presentación 
de aval para responder de los derechos de urbanización. Se dice así mismo, literalmente: 

 
«CESIONES: EN SUELO: 678,22 m². 
Se aprueba cesión de terrenos en escritura pública a favor del Ayuntamiento por un total de 1.469,40 m² por lo que 

quedarán para futuras cesiones 791,18 m². 
Se concede licencia municipal si bien bajo condición suspensiva del acuerdo del Ayuntamiento Pleno aceptando la 

cesión.» 

 
3. El día 25 de julio de 2002, el Pleno del Ayuntamiento de Benetússer adoptó el siguiente acuerdo: 
 

«ACEPTACIÓN DE CESIÓN URBANÍSTICA DE TERRENOS FORMULADA POR Dº ANGELA, Dº AMPARO Y D. VICENTE RODRIGO 
RAMÓN. 

Vista la escritura de segregación con número de protocolo 2.856 otorgada ante el notario de Alfafar  don José Luis Micó Argilés 
el dia 29 de octubre de 2001 , en la que intervienen , de una parte , Dª ANGELA RODRIGO RAMÓN , Dª  AMPARO RODRIGO 
RAMÓN y  D. VICENTE  RODRIGO RAMÓN , quienes lo hacen en su propio nombre y derecho  y de otra , D. JOSE BELLOCH 
GARCIA, en nombre y representación de la entidad LUJO-HOGAR, S.L., en la que se cede  a favor de este Ayuntamiento un aprcela 
destinada por el Plan General a zona verde y otras dotaciones. 

Resultando que de  la finca matriz, tras la segregación , se originan las las siguientes parcelas: 
• 1. Parcela 1: 664.10 m2. 
• 2. Parcela 2: 1469.40m2. 
• 3. Parcela 3: 548.30 m2. 
Considerando que de conformidad con el art. 14.2 b) de la Ley 6/98 de 13 de abril, los propietarios de suelo urbano que 

carezcan de urbanización consolidada deberán asumir los siguientes deberes: A) Ceder obligatoria y gartuitamente el suelo 
necesario para viales, espacios libre, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el 
que sus terrenos resulten incluidos. 

Resultando que de la parcela2 de 1469.40 m², su calificación urbanística es dotacional, quedando destinada a viales y zona 
verde, con las superficies que a continuación se detallan: 

 
 
. Terreno destinado a vial  551.80 m² 
. Terreno destinado a  zona verde 917.60 m² 
Resultando que la citada parcela 2, los propietarios Dª Amparo , Dª Angela y D. Vicente Rodrigo Ramón la ceden y transfieren 

gratuitamente al M.I. AYUNTAMIENTO DE BENETUSSER , en la forma que a continuación se detalla: 
-  Cesión al Ayuntamiento Total 1469.40 
-  Cesión por obra                       678.22 
-  Resto para futuras cesiones     791.18 
Resultando que según la licencia de obras 10/2002 concedida a LUJO-HOGAR S.L. se ha materializado la cesión de 678.22 m². 
De conformidad con lo establecido en el art. 22 de la Ley de bases de Regimén Local, y art. 77 de la Ley 6/94, Reguladora de la 

Actividad Urbanística.  
De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente en sesión celebrada el 22 

de julio de 2002. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 
PRIMERO.- Aceptar la cesión urbanística que Dª Angela, Dª Amparo y D. Vicente Rodrigo Ramón efectúan al M.I. 

AYUNTAMIENTO DE BENETUSSER , en los siguientes términos: 
- Cesión al Ayuntamiento Total.  1.469,40 m² 
-  Cesión por obra                          678,22 m² 
- Resto para futuras cesiones                    791,18 m² 
SEGUNDO.- Materializada la cesión de 678.22 m2 en la licencia de obra citada, reconocer a los cedentes un exceso de cesión de 

791.18m2 que mediante comparecencia ante el Secretario del ayuntamiento podrán aplicar a futuras licencias u otras actuaciones 
urbanísticas con obligación de ceder , según sean propias o de terceros, de conformidad con el art. 77 de la Ley reguladora de la 
Actividad Urbanística. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
CUARTO.- Dar de alta en el inventario de Bienes las cesiones descritas.» 

 
4. Mediante escrito con número 2.527/2009, en el registro de Entrada de Documentos de esta entidad local, 

los Hnos. Rodrigo Ramón, solicitan del Ayuntamiento de Benetússer que se les abone  el precio del exceso de 
cesión de los 791,18 m², a razón de 660 €/m². 

   
5. Resultan también relevantes para la resolución de la cuestión planteada, aunque los mismos no hayan 

sido alegados por los interesados, los siguientes antecedentes de hecho: 
5.1. En fecha 13 de mayo de 2005, los Hnos Rodrigo Ramón, otorgaron  escritura pública ante el notario de 

Benetússer, Tobías Calvo Escamilla, con número de protocolo 1.853, por la que vendían a la mercantil 
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“Promociones Ortmar III, S.L.”, la finca de 548'30m², cuya titularidad se reservaron con ocasión de la 
operación jurídica descrita en el antecedente 1 (se trata de la finca 3 de las descritas en la misma). 

 
5.2. En fecha 18 de mayo de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de Benetússer adoptó acuerdo por el que se 

concedía licencia para la segregación de la finca de 548'30 m², en dos fincas, una de 466,60 m², destinada a 
solar y otra de 81,70 m², destinada a zona verde. Además se aceptaba la cesión de la finca segregada de 81,70 
m² y se integraba la misma en el Inventario Municipal de Bienes. 

 
5.3. En fecha 13 de septiembre de 2005, la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdo por el que se concedía 

a favor de “Promociones Ortmar III, S.L.”, Licencia Municipal de Obras objeto del procedimiento tramitado 
bajo la referencia LLOM 18/2005: Construcción de edificio de 12 viviendas, planta baja para locales 
comerciales y sótano destinado a aparcamientos y trasteros, en C/ l'Horta, 7.  

Esta licencia se refiere al edificio a construir en el solar de 466'60 m², procedente de la finca de 548'30m², 
cuya titularidad se reservaron con ocasión de la operación jurídica descrita en el antecedente 1. 

Por la concesión de dicha licencia correspondía la cesión de 532'72 m². De estos metros sólo se materializó 
en el expediente LLOM 18/2005 la cesión de los 81'70 m² cedidos y aceptados por el Ayuntamiento en la 
sesión plenaria de fecha 18 de mayo de 2005. El resto hasta los 532'72 m² que correspondía ceder por la 
edificación: 451,02 m²; se entendieron cedidos “a cuenta” del exceso de 791'18 m² que se reconocieron a favor 
de los Hnos. Rodrigo Ramón, por el Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 25 de julio de 2002. 

 
FUNDAMENTOS: 
I.  Resulta de aplicación la siguiente normativa: 
- Ley 6/1994 de las C.V., Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). 
- Bases de Gestión del Ayuntamiento de Benetússer, aprobadas definitivamente en fecha 22 de diciembre de 1993 
- Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local. 
- Código civil. 
 
II.  Los Hnos. Rodrigo Ramón pretenden con su escrito, exigir del Ayuntamiento de Benetússer que este 

abone, “compre” el “derecho” que les correspondería por el exceso de cesión de 791,18 m² recogido en el 
acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2002. Y pretenden fijar el precio de dicho “derecho” en 660'00 €/m², 
sin alegar motivo alguno para concretar ese importe. 

Según se analizará seguidamente, ni cabe la posibilidad de exigir dicha “compra” del “derecho” que les 
correspondería por el exceso de cesión de 791,18 m²; ni cabe la posibilidad de que el precio de dicho “derecho” 
se concrete en 660,00 €/m². 

 
III.  De la normativa aplicable anteriormente mencionada con carácter general, conviene señalar 

concretamente el contenido de los siguientes preceptos: 
 
- El articulo 63 de la LRAU , en sus apartados 1 y 2. A) y B), establece: 

«Artículo sesenta y tres. Delimitación de áreas de reparto en suelo urbano. 
1. Todo el suelo urbano quedará incluido en una o varias áreas de reparto, que el Plan puede delimitar 

aplicando criterios acordes con el artículo 61 y que, como mínimo, abarcarán los terrenos y suelos 
dotacionales expresados en el apartado A) del número 2 siguiente. 

2. En defecto de previsión explícita del Plan o si éste así lo dispone, la delimitación de áreas de reparto 
se presume implícitamente efectuada, por aplicación directa de las siguientes reglas: 

A) Se entenderá que integra un Area de Reparto cada solar o, en su caso, cada parcela de destino 
privado, junto con el suelo dotacional colindante que le confiere la condición de solar o que sea preciso para 
dotarle de ella mediante su urbanización. 

Cuando la urbanización a que se refiere el párrafo anterior fuera común a varios solares o parcelas, la 
superficie de suelo dotacional colindante requerida para entender delimitada el área de reparto, será la que, 
siendo más próxima a dichos solares o parcelas, les corresponda, a cada uno de ellos o ellas, en proporción a 
su respectivo aprovechamiento objetivo. 

B) Los terrenos con destino dotacional público no comprendidos en el apartado anterior podrán ser 
objeto de transferencia de aprovechamiento urbanístico o de reparcelación en los términos establecidos por 
esta Ley, a cuyo efecto se considerarán como una única área de reparto cuyo aprovechamiento tipo será el 
establecido en el artículo 62.1 (último párrafo) del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 30 de junio. No obstante, el Plan podrá fijar para ellos un menor aprovechamiento tipo, calculado 
conforme al artículo siguiente, según el promedio de la ordenación global de los suelos con aprovechamiento 
urbanístico.  
 

.../...» 
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       - El articulo 64 de la LRAU , en sus apartados 1 y 4 establece: 
 

«Artículo sesenta y cuatro. Determinación y cálculo del aprovechamiento tipo 
1. El planeamiento general fijará, mediante coeficientes unitarios de edificabilidad, el aprovechamiento 

tipo correspondiente a cada área de reparto que explícitamente delimite y, caso de áreas de reparto 
establecidas conforme al artículo 63.2.A), podrá fijar el coeficiente previsto en el número 4 siguiente. 

.../... 
4. Cuando el área de reparto quede establecida por aplicación del artículo 63.2.A), el Plan podrá disponer 

que el aprovechamiento objetivo total se calcule aplicando a la edificabilidad objetivamente materializable 
sobre cada parcela un coeficiente reductor, igual o menor que la unidad. 

Dicho coeficiente reductor será igual para todos los terrenos con edificabilidad lucrativa ubicados en una 
misma zona o núcleo urbano y se aplicará a cada uno de aquellos para determinar un común y homogéneo 
porcentaje de cesión, resultante de la minoración porcentual que -al aplicar el coeficiente reductor al 
aprovechamiento objetivo- se producirá tanto en el aprovechamiento tipo como en el aprovechamiento 
subjetivo. Ello se establecerá así a fin de que la propiedad de cada parcela o solar contribuya, en idéntica 
proporción a su aprovechamiento objetivo y mediante transferencias de aprovechamiento, a facilitar la 
obtención administrativa gratuita de suelos dotacionales. 

El cálculo del referido coeficiente reductor y del consiguiente porcentaje de cesión se hará por 
aproximación estadística rigurosa. Responderá a la relación entre la superficie de terrenos de cesión, a que se 
refiere el número 2.B) del artículo anterior, y la cantidad total de aprovechamiento objetivo asimismo prevista 
en el núcleo urbano o zona correspondiente, expresado en metros cuadrados edificables con independencia de 
su uso.»  

 
       - El artículo 3.1. del Código Civil establece: 
 

«Artículo 3. 
1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 

antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.  

.../...» 

 
IV.  De la aplicación de los artículos transcritos a los antecedentes de hecho expuestos resultan las 

siguientes conclusiones: 
 
4.1. En cuanto a la concreción del contenido del acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2002 y de los 

términos del derecho que en el mismo se reconoce a favor de los Hnos. Rodrigo Ramón: 
 
A) De conformidad con el art. 63 LRAU, la parcela de terreno originalmente propiedad de los Hnos. 

Rodrigo Ramón, constituía un área de reparto y la concesión de licencia municipal de obras para la parte de la 
misma que resulta ser edificable, exigía de forma ineludible la previa cesión de la TOTALIDAD de la 
superficie de la misma que, estando destinada urbanísticamente a dominio público- vial y dominio público-zona 
verde, le confería la condición de solar edificable. 

Así, de los 2.681,80 m² que tenía la parcela original de los Hnos. Rodrigo Ramón, 1.130'70 m², estaban 
destinados a terreno edificable (664,10 m², del exp.: 10/2002, + 466'60 m², del exp.: LLOM 18/2005), y 
1.551,10 m², estaban destinados a viales y zona verde (1.469,40 m², de la cesión de 2002, + 81,70 m², de la 
cesión de 2005). En aplicación del art. 63 de la LRAU, el derecho a edificar en las dos parcelas edificables de la 
finca exigía, de forma ineludible, la cesión de la totalidad del resto de la finca destinado a vial y a zona verde. 

 
B) Cabe preguntarse entonces a que viene hablar de un “exceso de cesión” e incluso a que viene que el 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de julio de 2002 reconozca un exceso de cesión de 791'18 m². Al 
respecto: 

  a) La explicación se halla en el artículo 64.4 LRAU. Dicho artículo recoge la posibilidad de 
imponer a todos los propietarios de parcelas edificables no incluidas en un área de reparto delimitada (es el caso 
de de la parcela de los Hnos. Rodrigo Ramón), la obligación de ceder una parte del aprovechamiento tipo, con 
la finalidad de contribuir a la obtención administrativa de suelos dotacionales. 

El artículo 64.4 de la LRAU, junto con las Bases de Gestión del Ayuntamiento de Benetússer, da soporte a 
la norma que viene aplicando el Ayuntamiento de Benetússer desde hace muchos años, por la que cualquier 
persona que pretende la construcción de una edificación en un terreno no incluido en un área de reparto 
delimitada, ha de contribuir a la obtención administrativa de las parcelas de suelo exclusivamente dotacional 
pendientes de adquirir para el dominio público municipal. Esta contribución se conoce vulgarmente por los 
vecinos como las “zonas verdes”. La concreción de la contribución a realizar se hace mediante la aplicación de 
las fórmulas previstas en las Bases de Gestión del Ayuntamiento de Benetússer: 



   

  AJUNTAMENT   DE    
BENETÚSSER 

C/ Miguel Hernández, 30     Apartat correus: 202     46910 - BENETÚSSER   (L’Horta Sud - València)  

  Telèfon:   96 375 29 50     Fax:   96 396 07 56      NIF:    P 4605400 C     Web:   www.benetusser.net 
  

  
 
  M² de superficie edificable x 0,2035 x coeficiente de ponderación 
 
Una vez determinada los m² de la contribución que ha de realizar cada edificación, el Ayuntamiento de Benetússer 

entiende que el cumplimiento de dicha obligación se debe hacer efectiva mediante el ingreso a las arcas municipales del 
resultado de multiplicar la superficie de la contribución a realizar por la cantidad de 60,10 €/m² (cantidad esta que viene 
manteniéndose inalterada desde hace …. años). 

A su vez, el Ayuntamiento de Benetússer viene reconociendo una EXENCIÓN de dicha obligación, a favor de quienes 
realizan de forma efectiva y real una cesión de terrenos para el dominio público municipal, exención en virtud de la cual 
dejan de estar obligados a ingresar a las arcas municipales la cantidad que, por este concepto, se corresponda con la 
superficie cedida de forma real y efectiva. 

 
  b) En virtud de contribuir a las “zonas verdes”-inherente a todos los que pretenden la construcción 

de una edificación en un terreno no incluido en un área de reparto delimitada-, a una edificación como la que 
era objeto del procedimiento Exp. 10/2002, le correspondía una obligación de contribuir con 678,22 m² de 
“zonas verdes”, es decir de aportar a las arcas municipales 40.761,02 € (60,10 x 678,22 x 1). Sin embargo, en 
aplicación de la EXENCIÓN, en este caso no procedía hacer efectiva dicha cantidad por cuanto se efectuaba 
una cesión de forma efectiva y real de dicha superficie y aun de una superficie mayor. 

En este punto se planteó el hecho de que a esa superficie que se cedía en exceso (en exceso en cuanto al 
cálculo de la obligación de contribuir resultante de las Bases de Gestión), también le correspondía el derecho a 
“generar exención de la obligación de contribuir resultante de las Bases de Gestión”. Como quiera que el 
Ayuntamiento de Benetússer no pretendía privar a los titulares de terreno efectivamente cedido al dominio 
público municipal del derecho la EXENCIÓN inherente a la totalidad de la superficie cedida, recogió en el 
acuerdo plenario de aceptación de la cesión una mención al exceso de cesión  de 791'18 m² (diferencia entre la 
superficie total cedida y la que por “zonas verdes” correspondía al Exp. 10/2002, en aplicación de la obligación de contribuir resultante de 
las Bases de Gestión: 1.469 – 678'22). 

 
  c) En dicho acuerdo se recogió, a su vez, la posibilidad de que ese derecho por el exceso de cesión 

realizado (exceso en cuanto al cálculo de la obligación de contribuir resultante de las Bases de Gestión), se pudiera transmitir y 
aplicar a futuras licencias u otras actuaciones urbanísticas, sean propias o de terceros, tal y como se recoge en el 
artículo 77 de la LRAU. 

 
  d) A título ilustrativo, se incide en que la construcción de la licencia objeto del procedimiento 

tramitado bajo la referencia Exp. 10/2002, le correspondía: 
  
 1º. Ceder la totalidad de la superficie de la parcela original destinada a dominio público, en aplicación 

del art 63.2 A) de la LRAU. 
 2º. Además e independientemente, le correspondía inicialmente contribuir a la obtención administrativa 

de las parcelas de suelo exclusivamente dotacional, en aplicación del art 64.4 de la LRAU. Y se dice 
“inicialmente” respecto de esta segunda obligación, por el hecho de que el Ayuntamiento de Benetússer viene 
reconociendo la EXENCIÓN de dicha obligación a las edificaciones que realizan una aportación de terreno de 
forma real y efectiva al dominio público municipal, como fue el caso de los Hnos. Rodrigo Ramón. 

 
Como quiera que la superficie de terreno aportada de forma real y efectiva al dominio público municipal, 

por los Hnos. Rodrigo Ramón, era superior a la que resultaba para esta segunda obligación en 791'18 m², el 
Ayuntamiento les reconoció la posibilidad de reservarse  y de hacer efectivo el “derecho a generar exención de 
la obligación de contribuir a la obtención administrativa de las parcelas de suelo exclusivamente dotacional”, 
correspondiente a dicho exceso. 

 
C) Para finalizar con la concreción del contenido del acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2002 y de los 

términos del derecho que en el mismo se reconoce a favor de los Hnos. Rodrigo Ramón, procede señalar que en 
el mismo no se recoge, en modo alguno, la posibilidad de que estos exijan al Ayuntamiento que el mismo les 
abone, “compre” dicho “derecho”. En dicho acuerdo únicamente se les reconoce la posibilidad de que lo 
apliquen a futuras licencias u obligaciones de ceder, ya sean suyas o de terceras personas; es decir pueden 
consumir ellos mismos dicho derecho o pueden cederlo a terceras personas; pero no se les da la posibilidad de 
que puedan exigir al Ayuntamiento que les adquiera dicho derecho. 

Para facilitar la materialización del uso del “derecho” reconocido se señala, así mismo en el acuerdo 
plenario, que para ello bastará con una comparecencia ante el Secretario del Ayuntamiento. 
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Así pues, NO se incluye en el derecho reconocido a los Hnos. Rodrigo Ramón, la posibilidad de exigir que 

el Ayuntamiento se lo abone y menos por un importe distinto al que corresponde a la “obligación de contribuir 
a la obtención administrativa de las parcelas de suelo exclusivamente dotacional en aplicación del art. 64.4 de 
la LRAU”: 60,10 €/m². 

 
D) Las conclusiones expuestas en las letras anteriores respecto de la concreción del contenido del acuerdo 

plenario de fecha 25 de julio de 2002 y de los términos del derecho que en el mismo se reconoce a favor de los 
Hnos. Rodrigo Ramón, son las únicas que –en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Cc, antes 
transcrito- resultan coherentes y congruentes con los propios términos del acuerdo y con los términos de los 
artículos legales vigentes en dicha fecha y que le resultan plenamente aplicables. 

Interpretar el acuerdo en otro sentido, como pretenden los Hons. Rodrigo Ramón, resultaría incongruente 
con sus términos y, sobre todo, resultaría incongruente con los preceptos de la LRAU que resultaban aplicables. 
Es por ello que las conclusiones/pretensiones de los Hnos. Rodrigo Ramón resultan total y radicalmente 
contrarias a legalidad urbanística vigente. 

 
4.2. Concretado el contenido del acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2002 y  los términos del derecho 

que en el mismo se reconoce a favor de los Hnos. Rodrigo Ramón, cabe señalar otra consecuencia de la 
aplicación de los artículos transcritos en el puntos III de estos fundamentos, a los antecedentes de hecho. Se 
trata de la «consumición» de una parte del “derecho a generar exención de la obligación de contribuir a la 
obtención administrativa de las parcelas de suelo exclusivamente dotacional”, reconocido a favor de los Hnos. 
Rodrigo Ramón, en el acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2002. 

En dicho acuerdo se reconocía a su favor un exceso de cesión (exceso en cuanto al cálculo de la obligación 
de contribuir resultante de las Bases de Gestión) de 781,18 m². La escritura otorgada por los propios Hnos 
Rodrigo Ramón en fecha 29 de octubre de 2001, reza así: 

 
«…La presente cesión de terreno se realiza en cumplimiento del convenio establecido con el M.I Ayuntamiento de 

Benetússer en el sentido de que , por virtud de la misma, sea concedida licencia de construcción sobre cada una de las dos 
parcelas edificables descritas bajo los números 1 y 3 en el antecedente II.  de esta escritura , o sea la primera ahora propiedad 
de la entidad “LUJO HOGAR, SOCIEDAD LIMITADA”   y  la segunda propiedad de doña Angela, doña Amparo y don Vicente 
Rodrigo Ramón , debiendo entenderse que, para el supuesto de existir exceso de cesión …» 

 
Así pues, la superficie que ellos cedían gratuitamente respondía de la “obligación de contribuir a la 

obtención administrativa de las parcelas de suelo exclusivamente dotacional”, correspondiente a los dos 
parcelas edificables existentes en la finca original de su propiedad, La primera de ellas fue objeto del 
procedimiento Exp. 10/2002. La segunda fue objeto del procedimiento LLOM 18/2005. En este segundo 
procedimiento correspondía “obligación de contribuir a la obtención administrativa de las parcelas de suelo 
exclusivamente dotacional” por 532'72 m². De estos metros sólo se materializó en el propio procedimiento 
LLOM 18/2005, la cesión de los 81'70 m² que fueron aceptados por el Ayuntamiento en la sesión plenaria de 
fecha 18 de mayo de 2005. El resto hasta los 532'72 m² por los que debía la edificación: 451,02 m²; se 
entendieron cedidos “a cuenta” del exceso de 791'18 m² que se había reconocido a favor de los Hnos. Rodrigo 
Ramón, en la sesión plenaria de fecha 25 de julio de 2002. 

Consecuentemente, los Hnos. Rodrigo Ramón resultan ser a fecha de hoy titulares del derecho a “derecho a 
generar exención de la obligación de contribuir a la obtención administrativa de las parcelas de suelo 
exclusivamente dotacional” correspondiente a 340,16 m², resultantes de deducir a la superficie por ellos cedida, 
los derechos consumidos con ocasión de los procedimientos Exp.10/2002 y LLOM 18/2005 ((1.469’40 + 
81’70) - (678’22 + 532’72)).  

Dicho derecho, conforme se les reconoció en el acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2002, podrán 
aplicarlo a futuras licencias u otras actuaciones urbanísticas con obligación de ceder, ya sean propias o de 
terceros, pudiéndolo hacer mediante comparecencia ante el Secretario del ayuntamiento. 

 
V. Procede resolver al respecto de la petición presentada por Vicente Rodrigo Ramón de conformidad con 

las consideraciones expuestas. 
La Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios, en fecha 27 de mayo de 2010, emitió informe 

favorable. 
 
Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA: 
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Primero. DESESTIMAR, por las consideraciones expuestas, la petición formulada por Angela, Amparo y 

Vicente Rodrigo Ramón, con DNI: 19135497 A, 19413876 J y 19865569 D, respectivamente; mediante escrito 
con número 2.527/2009, en el registro de Entrada de Documentos de esta entidad local. 

Segundo. Reconocer a favor de Angela, Amparo y Vicente Rodrigo Ramón, con DNI: 19135497 A, 
19413876 J y 19865569 D, respectivamente, su condición de titulares del “derecho a generar exención de la 
obligación de contribuir a la obtención administrativa de las parcelas de suelo exclusivamente dotacional” 
correspondiente a 340,16 m², el cual podrán aplicar a futuras licencias u otras actuaciones urbanísticas con 
obligación de ceder, ya sean propias o de terceros; pudiéndolo hacer mediante comparecencia ante el secretario 
del Ayuntamiento. 

Tercero. Notificar esta resolución a los interesados. 
 
3.8. Destinació del subsòl de via pública del Sector Oest a garatge privat: aprovació 
L'alcaldessa dóna compte i explica la motivació de la proposta. El regidor del grup EU comenta que votaran 

a favor entenent que es mantindrà el C/ Molí com un carrer amb poc de trànsit i que s'evitarà l'existència de 
zones per les que hi ha circulació de vehicles i de rampes d'accés al subsòl, pels espais públics peatonals. 
L'alcaldessa diu que eixe és el plantejament. El regidor del grup PP diu que votaran en contra, puix no estan 
d'acord en vendre el subsòl. Que consideren que este projecte s'ha portat malament des del seu començament, i 
per això votaran en  contra. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
ANTECEDENTES DE FET: 
1. L'Ajuntament de Benetússer està tramitant la reparcel·lació de la Unitat d'Actuació Sector Oest, el qual 

està actualment pendent de l'aprovació definitiva del projecte resultant del procediment tramitat i de la 
contestació, estimació i/o desestimació que al llarg de la seua tramitació s'han plantejat. 

2. En el moment de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l'actuació s'ha plantejat la 
necessitat de resoldre una problemàtica detectada en l'accés als garatges privats a ubicar, normalment, en el 
subsòl de les parcel·les privatives resultants del projecte. La problemàtica radica en que, cas de no aconseguir-
se/habilitar-se vies d'accés a les places d'estacionament soterrades de cada parcel·la alternatives , la necessitat 
de facilitar eixe accés faria que la zona verda-peatonal prevista a la unitat quedaria creuada per les diferents 
vies/carrils d'accés a les places d'estacionament. S'estima que l'existència d'eixos vies/carrils, encara que 
tindrien una circulació certament limitada (vehicles que han d'accedir a les places d'estacionament), resultarien 
un greu inconvenient per a la lliure i millor ordenació de la zona verda i, sobre tot, per al tranquil i millor 
gaudiment de la pròpia zona verda com a tal, sense tindre que estar pendents de la possibilitat del trànsit de cap 
tipus de circulació. 

 
FONAMENTS: 
1. Resulta aplicable la següent normativa: 
-  Llei 16/2005 de les CV, Urbanística Valenciana (LUV). 
- El  Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat pel Decret 67/2006 . 
- La Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. 
- La Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
- El Reglament de Bens de les Entitats Locals (RBEELL), aprovat pel Reial Decret 1372/1986. 
- El Pla General d'Ordenació Urbana de Benetússer(PGOU) actualment en vigor, de l'any 1989. 
 
2. La solució de la problemàtica plantejada als antecedents es pretén aconseguir, en gran mesura, amb la 

inclusió al projecte de reparcel·lació definitiu de servituds de pas, a través de les plantes soterrades, d'unes 
parcel·les respecte de les altres, de forma  que s'aconsegueix facilitar l'accés a les plantes soterrades de les 
diferents parcel·les, des de la pròpia via pública i sense tindre que creuar les zones verdes. 

 
3. D'altra banda, per tal de contribuir a la solució de la problemàtica exposada i, a més, amb la finalitat de 

contribuir a solucionar un altre problema diferent que afecta a la totalitat del casc urbà de Benetússer i d'una 
forma greu: la mancança de suficients llocs per a l'estacionament de vehicles; s'ha plantejat la possibilitat 
d'admetre que el subsòl d'una de les superfícies que en la unitat d'actuació resulten destinades a domini públic, 
es destine a l'habilitació de places d'estacionament privades, prèvia a aportació a les arques municipals de 
l'import corresponent. 
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4. Amb esta possibilitat s'aconsegueix: 
a) Solucionar completament la problemàtica exposada al punt 2 d'estes consideracions, d'una forma més 

harmònica i més ajustada als usos que actualment es pretenen de les zones verdes/peatonals públiques. 
b) Augmentar el nombre de places d'estacionament resultants de l'edificació d'esta unitat d'actuació, tot 

contribuint així a millorar la situació de la mancança de places d'estacionament a esta part del casc urbà. 
 
5. A més, de forma secundaria i sense que això siga de cap forma l'objectiu d'esta proposta, es produiria un 

ingrés a les arques municipals: el de l'import corresponent al “valor” que -de conformitat a les circumstàncies 
concurrents- resulta per al dret a ocupar el subsòl del domini públic per a destinar-lo places d'estacionament 
privat. 

 
6. La possibilitat que es planteja d'admetre que el subsòl d'una de les superfícies que en la unitat d'actuació 

resulten destinades a domini públic, es destine a l'habilitació de places d'estacionament privades, prèvia a 
aportació a les arques municipals de l'import corresponent; resulta viable jurídicament en aplicació de les 
següents normes: 

 6.1. Art. 100 del Pla General d'Ordenació Urbana aprovat l'any 1989, actualment vigent a Benetússer, 
el qual estableix que: “Les edificacions podran mantindre la titularitat privada del subsòl de les vies públiques 
a les que donen façana, fins l'eix de les mateixes, amb destinació a garatge-aparcament, tot efectuant les 
cessions o indemnitzacions substitutòries corresponents a este aprofitament”. 

 6.2. La documentació de la unitat d'execució «Jaume el Conqueridor- Pintor Ribera- Moll de l'Estació», 
la qual preveu: 

  a) Punt 10.2 de la Memòria: «Uno de los objetivos de la modificación puntual consiste en: 
“posibilitar, con la nueva ordenación, la reducción del extraordinario déficit de plazas de aparcamiento que 
sufre la zona mediante la ejecución de aparcamientos subterráneos en gran parte de la superficie del ámbito, 
efectuando las cesiones o indemnizaciones sustitutorias correspondientes al aprovechamiento urbanístico que 
ello conlleva, tal como contempla el art. 100 de las Normas urbanísticas d PGOU vigente» 

  b) Article 100. Bis. 5. de les Normes Urbanístiques de l'àmbit:  “Las edificaciones de esta zona, en 
su ámbito específico, podrán mantener la titularidad privada del subsuelo de los espacios libres definidos en la 
ordenación, con destino a garaje-aparcamiento, efectuando las cesiones o indemnizaciones sustitutorias 
correspondientes a este aprovechamiento al Ayuntamiento de Benetússer.” 

 6.3. Art. 170. 3 C) del projecte d'Homologació global Modificativa del PGOU, el qual encara no ha 
entrat en vigor, quan estableix que la titularitat del subsòl de les zones verdes i els vials podrà alienar-se quan 
s'acompleixen les següents condicions: 

 
1º. Que la enajenación del subsuelo suponga un notable beneficio o mejora para la zona del casco  urbano en la que se 

encuentra el suelo de dominio público o para el conjunto del municipio, no admitiéndose como tal, la simple generación de ingresos a las 
arcas municipales. 

2º. Que se trate del subsuelo de pequeñas superficies de terreno, no susceptible de destino a un uso o explotación de forma 
separada e independiente de otros subsuelos de titularidad privada. 

3º. Que dicho subsuelo resulte accesorio a otros subsuelos de titularidad privada y que con su enajenación se permita un 
notable incremento del uso de utilidad pública previsto para dicho subsuelo de titularidad privada. 

A este cas s'acompleixen totes les condicions assenyales a l'article transcrit. 
 
7. Els serveis municipals han emés informe relatiu a l'avaluació dels aprofitaments resultants de l'ocupació 

parcial del subsòl del domini públic de l'actuació Sector Oest, per a la seua destinació a la creació de places 
d'estacionament, així com de l'ocupació parcial de la planta baixa de la parcel·la adjudicada 8, per a la 
construcció del portal d'accés a l'edificació. 

A l'expedient consten els escrits presentats, a este respecte, pels particulars afectats per ambdues 
possibilitats. 

 
8. S'estima que la proposta d'acord formulada resulta ajustada a l'obligació de les entitats locals de vetllar 

per aconseguir la millor ordenació urbanística  per als cascs urbans municipals, així com també a l'obligació 
genèrica de vetllar per la defensa dels interessos públics. 

 
9. Procedeix resoldre a este respecte. 
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    10. La Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, amb data 27 de maig de 2010, ha emés informe 
favorable. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb set vots en contra, dels regidors integrants del grup PP (7), i 

deu vots a favor, dels integrants dels grups PSPV-PSOE (8) i EU (2)  , ACORDA: 
Primer . Aprovar, davant la millora de l’equipament urbanístic i de l’augment del nombre de places 

d’estacionament per a vehicles resultants de la unitat d’actuació “Sector Oest”, que això suposarà, els següents 
extrems: 

 
1r. Admetre la possibilitat que el/s titular/s de la finca resultant del projecte de reparcel·lació de la unitat 

d’actuació Parcel·la Adjudicada 8, mantinga/en la titularitat del subsòl de la finca resultant Parcel·la Adjudicada 
14 -finca destinada a vial de domini públic municipal-, per tal de destinar-lo exclusivament a la construcció de 
places d'estacionament privades de titularitat privada. 

Així mateix podrà/n resultar beneficiaris del dret a ocupar una part del sòl de la Parcel·la Adjudicada 14, 
amb la finalitat d’habilitar-hi la rampa a la/les planta/es soterrades. 

 
2n. Admetre la possibilitat que el/s titular/s de les finques resultants del projecte de reparcel·lació de la 

unitat d’actuació Parcel·les Adjudicades 1, 2, 3, 4 i 5, mantinga/en la titularitat d'una part del subsòl de les 
finques resultants Parcel·les Adjudicades 12 i 13 -finques destinada a zona verda de domini públic municipal-, 
per tal de destinar-lo exclusivament a la construcció de places d'estacionament privades de titularitat privada. 

 
3r. Subjectar les dues possibilitats reflectides als punts 1r i 2n, als següents termes: 
- el/s beneficiari/s de l’ocupació del subsòl haurà/n d’ingressar a les arques municipals la quantitat de 100 

€/m² de subsòl en primera planta soterrada i de 135 €/m² de subsòl en segona i successives plantes soterrades.  
- el/s beneficiari/s de l’ocupació d'una part del sòl de la Parcel·la Adjudicada 14, per a l’habilitació d’una 

rampa d’accés a les plantes soterrades, haurà d’ingressar a les arques municipals 300 €/m² de sòl ocupat. 
- el/s ingrés/sos a realitzar a les arques municipals es farà/n efectiu/s en la següent forma: 
-- 50% de la quantitat resultant junt a la sol·licitud de llicència municipal d'obres. 
-- 50% restant junt a la sol·licitud de llicència municipal d'ocupació o document equivalent. 
- el beneficiari haurà d’assumir el cost que la formalització e inscripció al seu favor de la titularitat sobre el 

subsòl poguera comportar. 
- la titularitat del dret sobre el subsòl resta subjecta a les següents condicions: 
 
 1. Al titular del derecho sobre el subsuelo y a aquellos a los que pudiere transmitir dicha titularidad, les corresponderá 

la obligación de construir, mantener y, en su caso, reparar/reponer la totalidad de los elementos constructivos que 
sustentan el uso del subsuelo, los cuales deberán prever el paso de vehículos por el suelo de dominio público municipal. Al 
Ayuntamiento corresponderá tan solo el mantenimiento y, en su caso, la reparación/reposición, del pavimento del dominio 
público que constituye el vuelo de dicha superficie. 

 2. El titular del derecho sobre el subsuelo deberá permitir y facilitar al Ayuntamiento el uso del  subsuelo para la 
colocación de conducciones y/o instalaciones de los servicios públicos municipales que hayan de discurrir o situarse en el 
mismo. Estas se colocarán siempre en el emplazamiento y en la forma que resulte menos gravosa para el uso del subsuelo 
por el titular del mismo. Para ello el titular del subsuelo facilitará a las personas designadas por el Ayuntamiento, el acceso 
y la realización de cuantos trabajos resulten necesarios para la colocación, mantenimiento y conservación de dichas 
conducciones y/o instalaciones. 

 3. Con la finalidad de hacer efectiva estas obligaciones del titular del derecho sobre el subsuelo, sobre el mismo se 
constituirán a favor del Ayuntamiento, los derechos/servidumbres pertinentes a tal fin. 

 4. El titular  del derecho sobre el subsuelo podrá, sin necesidad de consentimiento del Ayuntamiento, realizar  respecto 
del mismo, operaciones de agrupación o agregación con fincas colindantes, integradas, o no, en propiedad horizontal, 
sumando las cuotas de las fincas de procedencia. Asimismo y una vez integrada dicha entidad en una edificación podrá el 
propietario, sin necesidad del mencionado consentimiento, constituir en comunidad o subcomunidad horizontal, segregar, 
dividir, agregar o agrupar, dividiendo o agrupando, en su caso, entre las nuevas entidades las cuotas de los de 
procedencia. Igualmente podrá hacer, sin dicho consentimiento, las construcciones e instalaciones para la efectividad y 
materialización de su derecho, así como para el ejercicio del “ius edificandi” que le corresponda. 

 5. El titular del subsuelo podrá, a estos efectos, otorgar sobre la entidad de su titularidad o las resultantes del ejercicio 
de las facultades del punto anterior, escrituras de declaración de obra nueva, división o subdivisión en propiedad horizontal, 
estableciendo los estatutos de las mismas, para lo que se le autoriza expresamente, sin que ello pueda suponer 
modificación o menoscabo alguno de las presente normas.» 
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Segon. Facultar l’alcaldessa per a aprovar i/o signar els documents públics, en particular el projecte de 

reparcel·lació del “Sector Oest” definitiu, i/o privats, escaients per a la materialització de les possibilitats 
contemplades al punt primer d’este acord. 

 
Tercer. Notificar esta resolució als interessats. 
 
Quart . Comunicar este acord a l'òrgan competent de la G.V., en compliment del que es disposa a l'article 

109.1 del Reglament de Béns de les EE.LL. 
 
3.9. Proposta d'acord ~ Revisió  sentència de pena de mort per a Miguel Hernàndez 
El portaveu del grup EU  dóna lectura al contingut de la proposta d'acord sobre revisió de sentència de pena 

de mort per a Miguel Hernández, la qual recolzen els tres grups polítics de l'Ajuntament. 
 

«MOCIÓ: 
Antecedents:  
L’any 2010, es commemora el centenari del naixement del poeta Miguel Hernández, condemnat a mort pel seu 

compromís amb el poble i amb els ideals de llibertat i cultura de la Segona República Espanyola i per convertir la poesia 
en una arma revolucionària. Miguel Hernández és un exemple de poeta compromés amb els valors de l’esquerra, amb el 
món del treball, amb la llibertat i la justícia. 

Un poeta que va continuar escrivint mentre defensava la república enfront del feixisme, des de l’organització 
comunista del Quinto Regimiento de Zapadores. Quan va acabar la guerra va ser detingut, empresonat i condemnat a 
mort per un Tribunal Militar de la dictadura franquista, en el Consell sumaríssim 21.001, el 8 de gener del 1940. Va 
passar per unes quantes presons i greument malalt, va morir en el reformatori d’adults d’Alacant el 28 de març del 1942. 

Miguel Hernández forma part del patrimoni cultural de la humanitat. No entenia el paper del poeta i de l’ens 
intel·lectual si no estava arrelat en un compromís social i polític; no va desertar mai de la seua classe social, de la seua 
condició de llaurador pobre ni del poder transformador de la paraula. Va trobar en el Partit Comunista d’Espanya (PCE) 
un lloc natural de treball i de lluita, com no podia ser menys en un poeta compromés amb el seu temps, el llegat del qual 
segueix vigent en aquests moments de crisi del sistema capitalista. 

És una ocasió privilegiada per a la recuperació de la memòria històrica, donant suport a totes les iniciatives 
ciutadanes, polítiques i culturals que vagen en aquesta direcció. En aquest sentit, l’Ajuntament de Benetússer dóna 
suport a totes les propostes de la família de Miguel Hernández i altres institucions i associacions, encaminades a la revisió 
i l’anul·lació total de la sentència de pena de mort i a la reparació i el reconeixement personal del poeta, injustament 
condemnat per defensar el govern legítim de la Segona República.» 

 
 Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Instar el Govern de la nació a la revisió i l’anul·lació total de la sentència de pena de mort contra el 

poeta Miguel Hernández, que va ser emesa el 18 de gener del 1940, per un Tribunal Militar a les ordres de la 
dictadura franquista en el Consell sumaríssim 21.001, de manera que la seua innocència siga pública, jurídica i 
oficialment reconeguda. 

Segon. Manifestar la necessitat de realitzar una reparació i un reconeixement personal del poeta Miguel 
Hernández, injustament condemnat per defensar amb la seua obra el govern legítim de la 2a República 
espanyola, així com el reconeixement del poeta com a patrimoni cultural de tota la humanitat. 

 
3.10. Proposta d'acord ~ Rebuig del Pla d'Ajust del Govern 
El portaveu del grup EU dóna lectura  a la proposta d'acord formulada pel seu grup, la qual es transcriu tot 

seguit: 
 

MOCIÓ CONTRA EL PLA D’AJUST DEL GOVERN 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El president del Govern, pressionat per Obama i per la dreta europea, ha presentat al Congrés dels Diputats el pla 

anticrisi amb una retallada de la despesa pública. Entre les mesures que ha proposat hi ha: 
 
- Reducció de les retribucions del personal del sector públic en un 5 per cent de mitjana en 2010 i la congelació 

d’aquestes en 2011.  
- Se suspén per a 2011 la revaloració de les pensions, excloent-hi les no contributives i les mínimes.  
- Eliminació del règim transitori per a la jubilació parcial previst en la llei 40/2007. 
- Eliminació del “xec-bebé” de 2.500 euros a partir de l’1 de gener del 2011.  
- Adequació del nombre d’unitats dels envasos de medicaments per a ajustar-lo a la durada estandarditzada dels 

tractaments. S’espera un estalvi d’uns 300 milions d’euros anuals.  
- L’ajuda oficial al desenvolupament es reduirà en 600 milions d’euros entre 2010 i 2011.  
- Es preveu una reducció de 6.045 milions d’euros en la inversió pública estatal entre 2010 i 2011.  
- Previsió d’un estalvi addicional de 1.200 milions d’euros per part de les comunitats autònomes i les entitats locals.  
- Les sol·licituds per a dependència s’haurien de resoldre en sis mesos i s’eliminarà la retroactivitat. Amb això 

s’espera estalviar 670 milions d’euros anuals. 
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Amb aquestes mesures, el Govern fa pagar la crisi als de sempre, és a dir, als treballadors i les treballadores, als 

empleats públics, a les persones joves i a les dones, en compte de prendre mesures perquè paguen els poderosos, que 
són els qui han generat la crisi. 

 
El dèficit s’ha de combatre fent pagar els qui més tenen. No és acceptable que es congelen les pensions mentre que 

un alt directiu de la banca es pot jubilar amb 87 milions de pensió, o reduir els salaris dels treballadors públics (molts 
d’ells mileuristes) mentre que en moltes institucions, empreses públiques i altres organismes tenen salaris desorbitats. És 
escandalós que els executius de les grans empreses que cotitzen en l’IBEX 35 tinguen unes retribucions que són 17 
vegades el salari mitjà dels treballadors d’eixes empreses. 

 
Les mesures del Govern del PSOE, són antisocials i encaminades al fracàs, clarament contràries a l’interés 

general, ja que en lloc de posar en valor la lluita contra el frau fiscal i d’eliminar els paradisos fiscals, retallar el grans 
salaris i controlar els grans beneficis de la banca, com a mesures per a superar el dèficit, opta per unes mesures dirigides 
directament perquè siguen els més febles qui paguen el dèficit i per una eixida de la crisi que generarà més atur en 
reduir el consum i crear més incertesa social.  

Hi ha altres solucions i Izquierda Unida les ha lliurades al president del Govern fa més d’un any i les ha discutides en 
les reunions de Zurbano amb el Govern. Però l’Executiu s’ha doblegat davant de 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 per les caixes d’estalvi. 

 
Des d’Esquerra Unida considerem que qualsevol reducció de la despesa pública és contradictòria 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 mitjà de la retallada de la despesa, sinó mitjançant mecanismes 
d’increment dels ingressos com els proposats en aquest document. 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 
treballadors públics i a la congelació d’aquests, excepte els dels alts càrrecs i els de confiança, així com a la reducció de 
departaments o la disminució del sector públic empresarial. En aquest cas, les reduccions només serveixen perquè 
l’activitat siga desenvolupada pel sector privat, amb costos més elevats i un control inexistent de l’eficiència de la 
despesa. 

 
Per això es proposa l'adopció del següent ACORD:  
 1. Instar el Govern central a la immediata suspensió d’aquestes mesures.  
2. Com a alternativa d’urgència proposem: 
- Recuperar l’impost de patrimoni. 
- Derogar l’augment de l’IVA, el qual entrarà en vigor l’1 de juny, i establir un IVA especial al 25% exclusivament en 

les compres de productes de luxe i sumptuaris. 
- Augment de 5 punts en l’impost sobre beneficis (impost de societats) de les entitats, societats i institucions 

d’intermediació financera (bancs, caixes, companyies d’assegurances, societats de cartera, etc.) 
- Augment del tipus impositiu marginal en l’últim tram de l’IRPF del 43 % al 50%. 
- Imposició extraordinària del 50%, mentre dure la crisi, dels bons, primes i qualsevol altra retribució extra salarial 

dels directius d’institucions financeres. 
3. Instem el Govern que convoque els representants de les forces polítiques per a trobar entre tots mesures en 

aquesta direcció. 
4. Donar suport a la vaga general per als treballadors i les treballadores del sector públic convocada per CCOO per al 

2 de juny. 
5. Donar trasllat d'aquesta moció a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.» 
 
 Finalitzada la lectura de la proposta d'acord, el regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell,  manifesta que el 

que es discuteix  i decideix a Madrid, no entén que s'`haja de discutir ací. Una part del que es diu li pareix i es 
defén pel PP en Madrid. Però no està d'acord amb el suport de la vaga general. Quan ha augmentat el nombre 
d'aturats fins a 4 o 5 milions de persones, els sindicats no han dit res. I, ara, quan toquen el sou a un col·lectiu 
que té una certa estabilitat en les administracions públiques, sí que hi ha que convocar una vaga. Consideren no 
és este el lloc per a plantejar este assumpte i per eixe motiu s'abstindran, per no recolzar ni als uns, ni als altres. 
El portaveu del grup PSOE-PSPV diu que este assumpte s'ha de tractar per entesos. És un assumpte que es resol 
a Madrid. Que vol assenyalar la manca de recolzament polític de l'oposició a estes mesures, d'aprovació 
necessària, la qual cosa no ha ocorregut a altres països. No està d'acord amb la presentació de les mesures com 
a resultat d'una pressió del president dels Estats Units i de la dreta europea. Considera que fer afirmacions en el 
sentit de dir que la  crisi l'estan pagant treballadors, treballadores i empleats públics, joves i dones, és una 
retòrica a la que ens té acostumats EU, com si eixos col·lectius desfavorits foren d'EU. Eixa no és forma de 
presentar una moció. El sentit del vot del seu grup serà negatiu, però volen donar les següents explicacions: 1. 
La crisi econòmica és la més greu que ha tingut Europa i el món, des de fa més de 80 anys. I la crisi ha tingut 
tres manifestacions: la crisi financera, en la tardor del 2008, quan van fer fallida bancs i grans entitats 
financeres, no en Espanya, sinó en  Estats Units i en Europa. Tots els països desenvolupats van tindre que 
recolzar els bancs per tal de garantir l'estabilitat del sistema financer. 2. En una segona fase, va haver una crisi 
econòmica, amb una paralització del crèdit, i amb això de les inversions de les empreses. Els governants van a 
eixir en defensa dels aturats fent obres des dels ajuntaments. És el que es va fer amb el Pla E.1, el Pla E.2, que 
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pretenien mantindre el nivell d'ocupació. Amb este mesures, es va fer una despesa pública extraordinària, sense 
precedents, no sols per nosaltres, sinó per tots els països europeus. I, com a conseqüència d'esta despesa 
pública, motivada pel sosteniment dels bancs i del sistema financer en la lluita contra la caiguda de l'economia, 
el govern ha tingut que augmentar notablement el nivell d'endeutament puix no es podien demanar més 
esforços als ciutadans. 3. En una tercera fase es produeix una crisi en els mercats. Tots els països de la zona 
euro acordem un Pla per reduir el dèficit fins al 3% per al 2013; però als primers dies de maig  es dóna una 
forta crisi als mercats, que estén la sensació de que hi ha risc que els països de la zona euro, o una part d'ells no 
podran fer front al pagament del deute. Esta situació és la que motiva la necessitat de prendre estes mesures. El 
procés de la crisi, s'ha d'entendre coneixent la seqüència de fets i així es comprenen les mesures adoptades. No 
és cert que n'hi hagen “bandazos del sr. Zapatero”, ni tampoc d'altres governs europeus que estan adoptant 
mesures semblants. No hi ha “bandazos”. Hi ha un important recolzament de la despesa social. Este govern és 
el que més fort ha apostat en tota la democràcia, per les despeses socials. S'ha fet una gran avanç en política 
social i el enfortiment de l'Estat de Benestar Social, en benefici de l'immensa majoria dels ciutadans. Quan 
representa la reducció en la despesa social que hi ha a les mesures?. Representa el 1% de la despesa total. Quan 
s'ha incrementat la despesa social en els sis anys de govern del president Zapatero?. Un 50%, des de l'any 2004 
fins ací. En el tema de l'augment de l'IVA, cal ser conscients que estem per baix que altres països en el tipus de 
l'IVA i que no puja l'IVA de tots els productes. Totes estes coses n'hi ha que tindre-les en compte a l'hora de fer 
una crítica oberta a totes les mesures que està posant, no sols el govern espanyol, sinó tots els governs 
europeus. Per tot això, el grup socialista votarà en contra de la moció presentada. 

El portaveu del grup EU comenta que ells no són experts. Però tots som afectats. Les coses que es tracten 
en Madrid, ens afecten ací. Pensen que no s'ha de retallar els drets dels treballadors que tant ens ha costat 
aconseguir. Pregunta perquè no es parla de les diferències salarials?. I de les diferències  de l'Estat de Benestar 
Social entre Espanya i altres països d'Europa?.  Com es parla de que la solució es fer el mateix que Alemanya, 
si el nostre sistema es totalment diferent?.  Després d'açò vindrà la reforma laboral i la revisió de les pensions 
del Pacte de Toledo. On estan els diners que es van guanyar amb mentides en els bancs?. Què fem en els 
paraïsos fiscals?. La política del PSOE, no és la política que faria un partit socialdemòcrata, si no la que faria el 
PP, si estigura en el govern. Encara que este ara diga el contrari perquè li convé electoralment. Darrere d'estes 
mesures, venen altres. Vindrà la reforma laboral i tindrem que fer una altra vaga, perquè ens rebaixaran molts 
drets que teníem conquerits amb sang, suor i llàgrimes, puix no ens han donat res. Des de Benetússer cadascú fa 
el que pot. Amb estes propostes, al menys, se sentirà la nostra veu. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent 
Adell, manifesta que el portaveu del grup EU ha anat molt lluny al dir que esta política del govern socialista és 
la política del PP. No sap si és que el PCE és d'altre món. S'han de posar els peus en terra. La regidora del  grup 
EU, Teresa Nieto Cobos, diu al regidor del PP que el seu discurs ha atacat als empleats municipals. Que mai no 
l'ha vist en cap manifestació, ni en cap reclamació de drets dels treballadors. El regidor del grup PP, Luis M. 
Adell, manifesta que sols ha dit que els sindicats únicament han reaccionat quan s'ha tocat el sou dels empleats 
públics, el quals tenen l'avantatge de la seguretat seu del lloc de treball. Que ells no poden saber el que faria el 
PP, cas de governar. Que tot açò no val per a res, puix a Madrid no fan cas. El portaveu del grup PSOE-PSPV 
diu que al final hem entrat al debat que voliem evitar. Que el govern del PSOE ha fet moltes coses i bones. Ara 
són uns altres temps i tots els països, amb governs de tots els colors, han reaccionat igualment. Que ells tampoc 
no voldrien adoptar eixes mesures, però són necessàries. Que tindrem que esperar per a veure si la reforma 
laboral s'aprova per decret, o no. Que, inevitablement, la situació actual  comportarà el retall d'algunes mesures 
socials. El portaveu del grup EU comenta que és injust dir que ser funcionari és un privilegi, quan molts 
funcionaris són “mileuristes”, i l'única cosa que tenen diferent dels altres treballadors, és que tenen un najor 
grau de seguretat en el lloc de treball, però res més. I això, quan, per altra banda, ara està parlant-se  del que 
guanyarien els jugadors de “la Roja”, si guanyaren el Mundial. No els agrada el capitalisme i es troben amb 
l'obligació d'intentar canviar-ho.  Es diu que tots els països fem el mateix: fem el que diu el Fons Monetari 
Internacional; que a la fi són les mesures que ens ha ficat en esta situació. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb huit vots en contra, dels regidors integrants del grup PSPV-

PSOE, set abstencions, dels integrants del grup PP, i dos vots a favor, dels regidors integrants del grup EU,  va  
DESESTIMAR  la proposta d'acord formulada pel grup EU, per a manifestar el rebuig del Pla d'Ajust aprovat 
pel Govern de l'Estat. 

 
3.11. Proposta d'acord ~ “Soterrament de  vies” 
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El portaveu del PSOE, Oscar Labiós Vendrell, informa i dóna compte del contingut de la proposta sobre el 

soterrament de le vies ferroviàries al seu pas per Alfafar-Benetússer , la qual signen i recolzen els tres grups 
polítics de l'Ajuntament. La part expositiva de la qual es transcriu, a la lletra, tot seguit: 

 
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
     Són molts, massa els anys que des dels diferents ajuntaments afectats s’ha sol·licitat el soterrament de les vies 
ferroviàries al seu pas per Alfafar-Benetússer. Els veïns i les veïnes, els partits polítics i col·lectius ciutadans d’aquestes 
poblacions han estat lluitant perquè aquest projecte es materialitzara. 
Han sigut massa els compromisos de les diferents administracions implicades que han assegurat en diferents ocasions la 
solució imminent al problema. 
El temps continua passant i estem en la mateixa situació de sempre amb l’impacte negatiu que suposa per a les 
poblacions afectades, fins i tot, moltes vegades, amb cost de vides humanes. 
Actualment en el nou Pla de Rodalies tampoc està prevista l’execució en terminis del projecte de soterrament de les vies 
Alfafar-Benetússer.» 
 

Finalitzada la lectura i ateses les següents consideracions: 
1. Amb data 27 de maig de 2010 es va dictaminar favorablement la proposta d'acord presentada pel grup 

PSOE-PSPV, sobre  el “Soterrament de les vies al seu pas per Alfafar-Benetússer.” 
2. Correspon al Ple de l'Ajuntament manifestar-se a este respecte. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer Instar el Ministeri de Foment del Govern d’Espanya que incloga com a obra prioritària el 

soterrament de les vies al seu pas per Alfafar-Benetússer, al Pla de Rodalies que s’ha presentat recentment. 
Segon. Instar la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Transports, a fixar la seua 

posició respecte al pas de les vies per Alfafar-Benetússer i el compromís de la qual es va materialitzar de 
manera mediàtica l’any 2003. 

Tercer. Sol·licitar als Governs estatal i a l’autonòmic, que firmen un conveni/compromís amb l’Ajuntament 
de Benetússer per a fixar terminis, dates i modes de finançament real per a dur a terme les obres. 

Quart . Traslladar el present acord al Ministeri de Foment, a la Conselleria d’Obres Públiques de la G.V. i a 
l’Ajuntament d’Alfafar. 

 
4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
No es tracta cap assumpte. 
 
5é.  TORN D’INTERVENCIONS 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 22:30 hores, del dia 03 de juny de 

2010. Tancada la sessió la presidenta ofereix al públic present, fora de la sessió, la possibilitat de formular 
preguntes a la Corporació Local, tot plantejant-se diverses qüestions, relatives als assumptes següents: 
l'increment de l'IBI, el pagament de l'expropiació de la Xapa, la prohibició d'endeutar-se les Entitats Locals per 
al 2011, el resultat de la FAC, les papereres del Calvari i l'aire condicional del CC El Molí.  

 
               L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 

 
 
 

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


