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                                                                    PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  5 / 2010 
Sessió extraordinària 

Data:   17 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:   Luis M. Vicent Adell (portaveu) 

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

 Laura Chuliá Serra 

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

   Teresa Nieto Cobos  (Portaveu) 
 
                                                                                     

                                         Excusa l'assistència:   Mª Soledad Giner Cercós, PP 
                                                                               Josep Manuel Albiol i Roso, EU        
 

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

Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 17 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 extraordinària 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:  [03.06.2010] 
 
2n. Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana 

 
       3r. Ordenança Municipal de Protecció d'Animals 
 
       4t. Modificació de Crèdits Plenària /2010.1 
 
       5é. Aplicació del R.D.Ll 8/2010 a les retribucions dels empleats municipals 
 
       6é. Mesures de reducció de la despesa pública ~ Càrrecs, personal i órgans polítics municipals 
 
       7é. Proposta d'acord ~ Exigència de la creació d'un fons municipal a la C.V. 
 

 8é. Proposta d'acord ~  Sol·licitud a la G.V. de modificació del Programa de finançament Autonòmic 
d'Escoles de Música 
 

----------------- // ------------------- 
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Abans de començar la sessió, l'alcaldessa  proposa la inclusió d'un punt a l'ordre del dia, no arreplegat a la 

convocatòria de la sessió plenària, el punt: 8é: “Proposta d'acord ~  Sol·licitud a la G.V. de modificació del 
Programa de finançament Autonòmic d'Escoles de Música”, la qual compta amb el recolzament dels tres grups 
polítics de l'Ajuntament i de les dues societats musicals del poble. El secretari informa respecte del tractament 
en sessions extraordinàries de punts no inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria. Tots els regidors, per 
unanimitat, mostren la seua conformitat i recolzen el tractament del punt 

Els integrants dels grups PP i EU excusen l'absència dels portaveus de grup, motivades per malaltia i per 
compromisos laborals, respectivament. 

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: [03.06.2010]   
Els regidors integrants del Ple de l'Ajuntament, ja que  no es troba disponible l'acta resultant de la sessió 

celebrada el dia 03 de juny de 2010, per unanimitat, convenen ajornar l'aprovació de l'acta de la sessió anterior 
per a la propera sessió plenària. 

 
2n. Ordenança  Municipal de Convivència Ciutadana 

  L'alcaldessa dóna compte  del contingut de l'ordenança, i comenta que el que es proposa es l'aprovació 
inicial del procediment, disposant la seua publicació a la pàgina web de l'Ajuntament, amb la finalitat que els 
ciutadans i associacions puguen consultar-la i realitzar suggeriments al que ara és un esborrany de l'Ordenança 
de Convivència Ciutadana. Tots els presents manifesten la seua conformitat. 
 Ateses les següents consideracions: 

ANTECEDENTES DE FET: 
1. S’estima cal establir un marc normatiu per a afavorir i regular el normal desenrotllament de la 

convivència ciutadana, el bon ús i gaudi dels béns d'ús públic, així com la seua conservació i protecció, en 
l'àmbit de les competències municipals. 

2. Confeccionat esborrany d'ordenança municipal s'ha recabat informe dels serveis jurídics, els qual han 
informat amb data 16 d'abril de 2010. 

3. A la vista de l'informe emés s'han introduït modificacions a l'esborrany d'ordenança inicial. 
 
FONAMENTS: 
1. Resulten aplicables les següents normes: 
•••• Art. 149.1.18 CE. 
•••• Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 

de Mesures per a la Modernització del Govern Local. 
•••• Carta Europea d’Autonomia Local del Consell d’Europa. 
•••• Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les AA.PP. I Procediment Administratiu Comú. 
•••• Normativa sectorial reguladora dels drets i les obligacions dels ciutadans 
2. Correspon al Ple de l'Ajuntament resoldre al respecte, però s'estima adient i positiu obrir un període 

“informal” d'aportacions de millores i/o suggeriments pels veïns i associacions veïnals abans de l'aprovació de 
l'ordenança i el sotmetiment a informació pública amb anuncis oficials. 

3. La Comissió Informativa d'Interior, amb data 17 de juny de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
PRIMER.  Ratificar la incoació de procediment relatiu a la redacció i aprovació de l'Ordenança general 

reguladora de la convivència ciutadana del municipi de Benetússer” i aprovar l'esborrany de l'ordenança en els 
termes que consten de la proposta formulada des de l'Alcaldia, tot obrint als veïns i a les diferents associacions 
veïnals de la població la possibilitat de plantejar  millores i/o suggeriments. 
 

3r. Ordenança Municipal de Protecció d'Animals 
 L'alcaldessa dóna compte  del contingut de la proposta, i proposa l'aprovació inicial del procediment, 
disposant la seua publicació a la pàgina web de l'Ajuntament, amb la finalitat que els ciutadans i les 
associacions puguen consultar-la, i realitzar suggeriments al que ara és un esborrany de l'Ordenança Municipal 
de Protecció d'Animals. 

Ateses les següents consideracions: 
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ANTECEDENTES DE FET: 
1. S’estima cal establir un marc normatiu per a afavorir i regular el normal desenrotllament de la tinença 

d'animals en el terme municipal de Benetússer. 
2. S'ha confeccionat esborrany d'ordenança municipal. 
FONAMENTS: 
1. Resulten aplicables les següents normes: 
• Art. 149.1.18 CE. 
• Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 

de Mesures per a la Modernització del Govern Local. 
• Carta Europea d’Autonomia Local del Consell d’Europa. 
• Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les AA.PP. I Procediment Administratiu Comú. 
• Normativa sectorial reguladora dels drets dels animals i dels drets i les obligacions dels seus 

propietaris. 
2. Correspon al Ple de l'Ajuntament resoldre al respecte, però s'estima adient i positiu obrir un període 

“informal” d'aportacions de millores i/o suggeriments pels veïns i associacions veïnals abans de l'aprovació de 
l'ordenança i el sotmetiment a informació pública amb anuncis oficials. 

3. La Comissió Informativa d'Interior amb data 17 de juny de 2010 ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

    PRIMER. Incoar procediment relatiu a la redacció i aprovació de l'Ordenança Reguladora de la Tinença i 
Protecció d'Animals en el municipi de Benetússer” i aprovar l'esborrany de l'ordenança en els termes que consten 
de la proposta formulada des de l'Alcaldia, tot obrint als veïns i a les diferents associacions veïnals de la població la 
possibilitat de plantejar-ne millores i/o suggeriments. 
      SEGON. Requerir informe respecte del text de la proposta d'ordenança als diferents serveis municipals. 
 

4t. Modificació de Crèdits Plenària/2010.1 
L'alcaldessa dóna compte del contingut de la proposta. El regidor d'Hisenda la explica per al públic dient 

que dins del Pla d'Estalvi d'este Ajuntament per anar posant al dia la Comptabilitat municipal, diu que es fa una 
minoració d'algunes partides, com són la de “Conservació de jardins”, “Manteniment de fonts públiques”, 
“Recollida de fem”, “Mobiliari” i   “Premsa i propaganda”, amb una reducció total de 121.000,00 euros. La 
proposta és que s'amplien dues partides pressupostàries: “Hidroelèctrica”, per tal de fer el pagament de les 
factures pendents de pagament i canviar d'empresa subministradora de llum; i “Productivitat”, per tal de 
complir els compromisos assolits amb els empleats municipals. 

La portaveu del grup EU diu que s'abstindran, però volen manifestar el seu desacord en la política de 
despesa de l'Ajuntament. Recolzen el canvi d'empresa subministradora d'energia elèctrica, sense entendre els 
motius pels quals no s'aplica el mateix criteri amb la recaptació municipal. Tampoc no entenen que a mig any 
pràcticament la totalitat de la partida pressupostària del destinada a Productivitat” estiga esgotada. En el capítol 
de Personal ells han apostat reiteradament per que la retribució siga equilibrada, justa i equitativa per  a tots els 
treballadors/es, però l'equip de govern continua incomplint els acords de la Mesa de Negociació i els dictamens 
de Comissions Informatives respecte la RPT -Relació dels llocs de treball-, els terminis per al conveni col·lectiu 
i tot l'ímpuls, el treball i l'aposta política que fa el seu grup en esta matèria, cau en “saco roto”. Manifesta que 
esta és l'última vegada que van a propiciar que amb la seua abstenció, s'aprove una iniciativa econòmica, si tot 
això no canvia en un termini curt. Els treballadors/es han de tindre retribucions correctes, amb equitat i igualtat, 
però amb un rigor exhaustiu, tal com recull la normativa laboral.  

El portaveu del grup PP diu que votaran en contra  per dos motius: 1.  El que s'ha dit de l'estalvi de la llum, 
s'haurà de veure. Hauria d'haver-se fet una estudi previ, i no li agrada que es done per suposat que haurà un 
30% d'estalvi. 2. Traure diners de la taxa fem, que és un servei que costa molt de mantindre per a destinar-lo a 
augmentar la partida de productivitat del personal, no li sembla bé, puix està motivat per haver esgotat la 
previsió per a eixa finalitat. Estem en crisi i hem d'estalviar diners. Per això, s'hauria de compensar les hores 
extraordinàries, amb dies de descans, sense augmentar les despeses de l'Ajuntament. 

El regidor d'Hisenda està d'acord amb la portaveu del grup EU. Diu que està avançant-se en la matèria de la 
regulació de la productivitat, per tal que esta no siga linial, sinó que s'aplique pels mèrits que corresponguen. 
Que hi ha un calendari previst per al tractament d'estos assumptes Al portaveu del grup PP li ha de dir que 
l'estalvi del 30% a la despesa del subministrament elèctric, és per dues raons: noves i nstal·lacions, amb menys 
consum i canvi d'empresa subministradora. Que la recaptació corresponent  a la taxa del fem és de 400.000,00 
€, quan  el servei es presta amb dos contractes que munten 600.000 €, amb la qual cosa els veïns tan sols 
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aporten el 80% del cost del servei. Que el pressupost és una cosa viva, que cal anar adaptant. Esta és la primera 
modificació. És un forma d'estalvi i senyal de correcta gestió econòmica, de que les factures no es queden al 
calaix. Que, abans de finalitzar vol agrair l'abstenció del grup EU. La portaveu del grup EU manifesta que un 
vot d'abstenció, no és un vot afirmatiu. Significa que tenen les seues reserves respecte de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
     1. Davant la possibilitat de poder fer front a les obligacions pendents d'aplicar al pressupost 2010, 

mitjançant  transferències de crèdit, les quals no  alteren la previsió inicial en el global del Pressupost general 
de l'Ajuntament per a l'exercici 2010, per tal de adequar pressupostàriament les distintes aplicacions, puix es fa 
necessari realitzar el gasto de subministrament  elèctric per a vies públiques i suplementar en despeses de 
personal, per fer front a despeses de productivitat. Per tot això, l’Ajuntament ha d’acollir-se a esta possibilitat 
de manera immediata. 

2. Consta en l’expedient un informe de la Intervenció municipal amb data 09 de juny de 2010. 
3. Resulten rellevants a l’efecte els següents texts legals: 
   - L'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals,  
     - La Base d'Execució octava del Pressupost regula el procediment i els requisits que han d'observar-se per 
a procedir  a la modificació per crèdit extraordinari. 
4. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte, majoria 

simple. 
5. La Comissió d’Interior  amb data 17 de juny de 2010 ha emés informe favorable. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb sis vots en contra dels integrants dels grup PP (6), 

una abstenció, de la regidora integrant del grup EU (1), i huit  vots  a favor, dels integrants del  grup  
PSOE-PSPV (8), ACORDA: 

Primer   Aprovar la modificació de crèdits per mitjà de transferències, amb el següent desglossament 
per partides, dins del pressupost definitiu per a l'exercici 2010, i que s'expressen tot seguit: 

 
AUGMENTS 

PARTIDA DENOMINACIÓ CUANTÍA 
 920/150.00 Productivitat 66.000,00 € 
450/221.00 Iberdrola 55.000,00 € 

   
                       Total 121.000,00 € 

 
 

         DISMINUCIONS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 
151/210.00 Manteniment-Conserv.Jardins 10.000,00 € 
161/210.00 Manteniment Fonts públiques 20.000,00 € 
162/227.00 Recollida residus sòlids 80.000,00 € 
920/215.00 Manten.-Conserv. Mob. i efectes 6.000,00 € 
910/226.02 Despeses Publicitat 5.000,00 € 
   
                       Total 121.000,00 € 

 
Segon. El present acord de Modificació de crèdit/2010.1, s’haurà d’exposar al públic, previ anunci 

en el Butlletí Oficial de la Provincia, quinze dies, durant els quals els i nteressats podran examinar-los 
i presentar reclamacions davant el Ple. De no formular-se cap reclamació, ni al·legació, l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari. 

 
   5é.  Aplicació del R.D.Ll 8/2010 a les retribucions  dels empleats municipals 

L'alcaldessa dóna compte del contingut de la proposta. La portaveu del grup EU explica la motivació del 
seu vot en contra, dient que estan en desacord amb del R.D.Ll 8/2010. La crisi no s'ha de solventar sobre les 
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retribucions dels assalariats/des, tant l'àmbit públic, com del privat, i per eixa  raó, ni tan sol entra a debatre este 
assumpte. El portaveu del grup PP manifesta que votaran en contra perquè el Govern ha fet un Reial Decret 
Llei, al que cada Ajuntament fa una interpretació diferent. L'Alcaldia tenia l'obligació d'aplicar-lo i ells recolzen 
l'aplicació que ha fet, però com que no estan d'acord amb el RDLl 8/2010, no poden votar a favor dels  decrets 
de l'Alcaldia per a aplicar-lo. El portaveu del grup PSOE-PSPV diu que les mesures s'han adoptat a nivell 
estatal estan, en la línia de les adoptades pel conjunt dels països europeus. Són mesures necessàries. Les 
mesures del RDLL 8/2010 afecten els treballadors que tenen una certa estabilitat al treball i per això les 
recolzen i votaran a favor. L'alcaldessa assenyala que estar en l'oposició permet el luxe d'abstindre's de complir 
una norma legal d'imperativa aplicació. Que l'equiparació del personal funcionari i el personal laboral ha estat 
assumida per este Ajuntament, des de fa molt temps, tant per a una cosa com per a una altra, per això s'ha 
adoptat per esta fórmula per a l'aplicació del RDLl, la qual cal assenyalar que ha sigut recolzada pels sindicats 
en la Mesa de Negociació. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
I. Antecedents de fet: 
1. Amb data 20 de maig del 2010 es va aprovar el Reial Decret Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures 

extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, entre les quals, la reducció de les retribucions del personal al 
servei del sector públic. 

2. De la proposta d’aplicació de les mesures aprovades per als funcionaris es va donar compte en la sessió 
de la Mesa General de Negociació d’aquest Ajuntament, celebrada el passat 1 de juny del 2010. 

3. En aquesta mateixa data, en la Mesa General de Negociació, es va negociar i es va aprovar, amb els 
representants sindicals municipals, els termes de l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 al personal laboral 
d’aquest Ajuntament. 

�. Pels decrets de l’Alcaldia 704/2010 i 723/2010 es va resoldre respecte de l’aplicació del Reial Decret 
Llei 8/2010, als diferents col·lectius de treballadors municipals. 

 
II. Fonaments: 
1. Aquesta Corporació local ha de procedir a determinar i concretar el quadre de les retribucions que per a 

cada treballador públic, funcionari o laboral, municipal resulta, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 
Llei 8/2010, de 20 de maig, amb efectes d’1 de juny del 2010. 

2. Tractant-se del compliment d’una norma legal, de compliment obligatori per a les Corporacions locals, 
i sense marge per al compliment, o no, del que disposa aquesta, correspon a l’Alcaldia la seua aplicació, en la 
qualitat d’òrgan gestor/executiu de la Corporació local. Així ho va fer mitjançant el Decret 704/2010, de data 8 
de juny del 2010. 

3. La resolució aprovada afecta una competència plenària: la concreció de l’import del complement 
específic de cada lloc de treball, encara que la modificació que se’n fa està predeterminada pel Reial Decret 
Llei 8/2010, de manera directa: reducció del 5 % de l’import del complement específic de cada lloc, excepte del 
dels llocs de treball del grup E, que es redueixen l’1 %. D’altra banda, la resolució aprovada arreplega el 
resultat de la negociació realitzada amb els representants dels treballadors municipals en relació amb l’aplicació 
del que disposa el Reial Decret Llei 8/2010, als treballadors laborals. 

Per això s’estima que el Ple de l’Ajuntament ha de resoldre respecte d’això. 
4. Correspon al Ple de l’Ajuntament, per majoria simple, resoldre a aquest respecte. 
5. La Comissió Informativa d'Interior amb data 17 de juny de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb set vots en contra, dels regidors integrants dels grups PP 

(6) i  EU (1), i huit  vots  a favor, dels integrants del  grup  PSOE-PSPV (8), ACORDA: 
Primer . Quedar assabentats i ratificar els decrets 704/2010 i 723/2010, pels quals s’ajusten les 

retribucions dels diferents col·lectius de treballadors municipals a allò que preveu el Reial Decret Llei 8/2010. 

Segon. Notificar aquest acord als representants dels treballadors municipals i a la Intervenció municipal. 

 
6é. Mesures de reducció de la despesa pública~Càrrecs, personal i òrgans polítics municipals  
L'alcaldessa explica i dóna compte del contingut de la proposta d'acord, la qual ja ha sigut dictaminada per 

la corresponent Comissió Informativa d'Interior, amb data 17 de juny de 2010. 
La portaveu del grup EU manifesta que votaran en contra. Abstindre's podria parèixer correcte puix són 

interessats, però la coherència els obliga a votar en negatiu. Este personal és un personal que treballa, que cobra 
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per un fer un treball necessari i s'ha de tractar a estos treballadors en la mateixa forma que a la resta de 
treballadors. El portaveu del grup PP diu que este és un personal de “confiança”, que ocupa un càrrec perquè la 
política els ha portat a això, i no per una altra cosa. Que ells consideren que se'ls ha de tractat igual que als 
polítics; és a dir, aplicar-los una reducció del 10%. No obstant, com que el seu grup no té cap persona en esta 
situació, s'abstindran. El portaveu del grup PSOE comenta que es pot defendre la correcció de l'aplicació al 
personal de confiança d'una disminució del 10 %, igualment que als càrrecs polítics. També es podia defendre 
la correcció de no aplicar-los cap disminució. El que ells proposen es aplicar el que diu el RDLL: disminuir-los 
un 5%. 

La portaveu del grup EU diu que ells entenen que la persona que treballa al seu grup, al igual que el 
personal de confiança adscrita a l'Alcaldia, són persones que treballen, no per a EU, ni per al PSOE, si no que 
treballen perquè la ciutadania ha decidit que hi haja una representació d'ambdós partits. Que treballen  per a 
facilitar el que es duga a terme una funció política necessària per al bon i correcte funcionament de 
l'Ajuntament. Que a les últimes eleccions municipals, algun dels dos regidors del grup EU podria haver-se 
“lliberat”, però consideraren que era millor generar un lloc de treball. Que, per al seu grup, són uns treballadors 
més. El portaveu del grup PP manifesta que estes dues persones són personal de confiança, no treballen per a 
l'Ajuntament, sinó per al respectiu grup polític. Estan ací per la política i si als polítics se'ls aplica una reducció 
del 10%, a ells també se'ls hauria d'aplicar el mateix percentatge. Finalment l'alcaldessa fa una intervenció a la 
qual resumeix el parer del grup socialista en relació a l'aplicació del RDLL 8/2010, per al personal funcionari, 
el laboral i el personal de confiança. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 

1. Amb data 20 de maig del 2010 es va aprovar el Reial Decret Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, entre les quals, la reducció de les retribucions del personal al 
servei del sector públic, així com també de càrrecs designació política de l’Administració General de l’Estat. 

2. Del que disposa el Reial Decret Llei no resulta l’obligatorietat que els càrrecs polítics d’altres 
administracions públiques adopten mesures semblants respecte dels imports que ells mateixos perceben, perquè 
correspon a cada administració resoldre-ho, en l’exercici del seu dret a l’autonomia en la presa de decisions. No 
obstant això, des de multitud d’àmbits s’ha manifestat la necessitat o conveniència que s’adopten les dites 
mesures encara que no siguen obligatòries. 

3. L’Ajuntament de Benetússer, amb motiu de l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2010 
i de les bases per a l’execució d’aquest, en les quals es concretaven els imports a percebre pels diferents càrrecs 
de designació política de la Corporació municipal, es va avançar al Govern d’Espanya (i a altres 
administracions públiques que, per similitud, han aprovat mesures semblants) en l’adopció de mesures tendents 
a reduir el dèficit públic en relació amb els càrrecs polítics, aprovant per a l’exercici 2010, una sensible 
reducció dels imports a percebre, sobre els que es percebien en l’exercici 2010. 

4. Els percentatges de reducció aprovats per l’Ajuntament al començament de l’exercici 2010, avançant-
se a les mesures en aquest mateix sentit a les adoptades pel Govern d’Espanya (i a altres administracions 
públiques que per similitud han aprovat mesures semblants), són fins i tot superiors a qui per a aquests 
mateixos nivells d’ingresssos resulten del RDL 8/2010 per als funcionaris públics i també superiors a les 
reduccions que des de la FEMP es proposa als municipis d’Espanya com a model de reduccions. 

5. Les mesures adoptades per l’Ajuntament de Benetússer amb motiu de l’aprovació del pressupost 
municipal per a l’exercici 2010, no arreplegaven una reducció dels imports percebuts pel personal eventual, de 
designació política existents en la Corporació local. 

S’estima que procedeix aplicar a aquest personal mesures semblants a les previstes en el RDL 8/2010 per 
als treballadors públics, reduint els imports a percebre en el 5%. 

6. Correspon al Ple de l’Ajuntament, per majoria simple, resoldre a aquest respecte. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb un vot en contra de la regidora integrant del grup EU (1), 

sis abstencions dels regidors integrants del grup PP (6), i huit  vots  a favor, dels integrants del  grup  PSOE-
PSPV, ACORDA: 

Primer . Manifestar en relació amb l’aplicació de mesures tendents a la disminució del dèficit públic, 
consistents  en la disminució dels imports percebuts pels càrrecs electes i en atenció al que disposa el Reial 
Decret Llei 8/2010; que les mesures en aquest mateix sentit que van ser aprovades  amb  anterioritat  per aquest 

 Ajuntament s’apliquen, no des de l’1 de juny, sinó des de l’1 de gener del 2010, i amb unes reduccions 
que són superiors a la disminució de retribucions que per a funcionaris públics de nivells d’ingressos semblants, 
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resulten del RDL 8/2010; sent també superiors a les reduccions que des de la FEMP es proposa als municipis 
d’Espanya com a model. 

Segon. Modificar, amb efectes des de l’1 de juny del 2010, l’import de les quantitats a percebre pels dos 
llocs de personal eventual, de designació política, existents en la Corporació local, en el sentit de disminuir-les 
un 5%. 

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades  i a la Intervenció municipal. 
 
 
7é. Proposta d'acord ~ Exigència de la creació d'un fons  municipal a la C.V. 
L'alcaldessa dóna al paraula al portaveu del grup PSOE-PSPV, qui informa i dóna compte del contingut de 

la proposta, la part expositiva de la qual es transcriu, a la lletra, tot seguit: 
 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En la situació actual de crisi econòmica és imprescindible situar els ajuntaments en el centre de l’agenda política com 

a institució pública més pròxima a la ciutadania i garantir i reforçar, per mitjà de la coordinació normativa i 
pressupostària de totes les Administracions públiques, les mesures destinades a la reactivació de l’ocupació i les 
polítiques socials. 

 
Els ajuntaments valencians tenim acreditada la solvència de la gestió pública a través de la nostra actuació 

quotidiana compromesa i responsable. Des de 1979 hem anat donant respostes a la demanda creixent de la ciutadania i 
en aquests moments, d’una manera especial, a les persones del nostre voltant que pateixen els efectes de la inestabilitat 
econòmica, mantenint i possibilitant tot tipus de prestacions socials bàsiques. 

 
La desocupació, la minoració d’ingressos i l’augment de les demandes socials, juntament amb un finançament local 

inadequat, estan situant la immensa majoria d’ajuntaments en una situació financera difícil, no sols pel que fa a la 
prestació de serveis, sinó fins i tot per a afrontar el funcionament ordinari de la seua pròpia organització. 

 
La Generalitat Valenciana va assumir un acord unànime de la VII Assemblea General Extraordinària la FVMP 

celebrada el 27 de febrer de 1999 amb el qual es comprometia a desenvolupar tots els aspectes de la segona 
descentralització i, fonamentalment, l’aprovació d’una llei de règim local valenciana i el Fons Valencià de Cooperació 
Municipal de caràcter incondicionat i no finalista. 

 
La Llei de règim local de la Comunitat Valenciana que es tramita aquests dies a les Corts no respon en absolut a 

l’esperit de l’acord aconseguit en aquella Assemblea de la FVMP, ni en el contingut ni en l’esperit, i naix caduca i 
inservible per als ajuntaments valencians del segle XXI. L’acord sobre la creació per llei del Fons de Cooperació Municipal 
ha sigut incomplit de manera conscient, irresponsable i reiterada durant els deu últims anys i es continua incomplint en 
els pressupostos autonòmics del 2010, amb el consegüent greu perjuí per als ajuntaments valencians i per al 
manteniment dels serveis que presten a la ciutadania els quals, majoritàriament, corresponen a competències de la 
Generalitat, la qual ignora de manera negligent i deslleial els municipis valencians i els ciutadans que els habiten. 

 
 
Per tot el que s’ha exposat i, d’acord amb els acords unànimes aconseguits de manera reiterada per tots els grups 

polítics integrats en la FEMP, la FVMP i en els àmbits parlamentaris nacionals i autonòmics. Sense que s’haja produït cap 
resposta del Govern valencià en virtut dels acords aconseguits i que han sigut ignorats amb una actitud rotundament 
irresponsable que ha minat l’estabilitat de les institucions municipals i ha produït un deteriorament evident en la prestació 
dels serveis públics, conculcant el principi de l’autonomia local i la suficiència financera municipal necessària.» 

 
 
Finalitzada la lectura de la proposta d'acord, la portaveu del grup EU, Teresa Nieto Cobos, diu que 

s'abstindrà perquè en el seu dia presentaren una proposta en esta línia dirigida al Govern de l'Estat, la qual no es 
va recolzar. Que després de trenta anys s'hauria d'haver revisat el finançament local. Així, la insuficiència  
econòmica ha portat als municipis a cercar un finançament alternatiu pels seus propis mitjans, amb la seua 
capacitat d'urbanització i la comercialització de la seua activitat. Encara que troben de justícia demanar el 
compliment d'estes obligacions per la comunitat autònoma, la proposta no porta una càrrega real d'afrontar el 
problema, sinó tan sols una càrrega política, puix el PSOE, en el Govern de l'Estat, tampoc no ha empentat 
mesures per a solventar el problema. El portaveu del grup PP  intervé, donant lectura al text que seguidament es 
transcriu: 

 
«1. La creación de un Fondo de Cooperación Municipal es efectivamente una previsión estatutaria que se cumple en 

la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que ha sido aprobada por las Cortes Valencianes el 9 de junio de 
2010; concretamente en el artículo 203 dispone: “De conformidad con el artículo 64.3 del Estatuto de autonomái de la 
Comunitat Valenciana se crea el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana que tiene por objeto 
potenciar la autonomía local sobre la base del principio subsidiario. 
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2. Son beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal todos los municipios de la Comunidad Valenciana. 
3. A través del Fondo de Cooperación Municipal se financiarán los servicios, infraestructuras y equipamientos 

básicos de los municipios de la comunitat Valenciana, estableciéndose sus dotaciones en cada ley de Presupuestos de la 
Generalitat. 

4. La participación de los municipios en el Fondo de cooperación municipal de la Comunidad Valenciana está 
supeditada al cumplimiento de la obligación de presentar las cuentas generales aprobada por la Sindicatura de Comptes 
de la Comunidad Valenciana, y a tener en su caso, un plan de estabilidad financiera. 

5. Reglamentariamente se  desarrollará la participación de los municipios en las dotaciones del Fondo de 
cooperación municipal de la Comunidad Valenciana. La cuantía de la participación se incrementará en función de la 
mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana respecto a la media nacional de financiación autonómica por 
habitante. 

 
Por tanto la Ley está cumpliendo con el mandato estatutario creando el Fondo de Cooperación Municipal.  
 
Esta creación se ha hecho por la aresponsabilidad política adquirida en el programa electoral pero hay que 

manifestar que el gobierno central ha incumplico su promesa electoral de aprobar una Ley básica de Gobierno Local que 
viniera a sustituir a la obsoleta Ley de Bases de Régimen  (de hace 25 años) acompañada de la correspondiente reforma 
de la financiación de las entidades locales. 

 
En cuanto  a la dotación, el  mismo artículo 203 establece que las dotaciones del citado Fondo se concretaran cada 

año en las correspondienes Leyes de Presupuestos. 
 
De inicio hay que hacer la salvedad de que la inexistencia de un Fondo de Cooperación Municipal no significa que, 

por otros procedimientos, no se esté haciendo llegar recursos autonómicos, en cantidades dignas de consideración, a las 
haciendas locales, por la via de subvenciones  a inversiones y gastos corrientes. 

 
Mención especial merece un Plan Confianza, dotado  en 1.020 millores de euros o al Plan de mejora de Municipios de 

la Comunitat Valenciana, con 100 millones, pero además hay que tener en cuenta que la actividad del Consell ha 
incorporado en los presupuestos centenares de programas y planes, con líneas presupuestarias de subvenciones que se 
dirigen a las corporaciones localles para atender tanto, gastos de funcionamiento, como de inversiones. 

 
La dotación del Fondo de Cooperación Municipal exigirá por tanto, previamente, cuantificar los recursos autonómicos 

que en estos momentos están llegando a las haciendas locales y estudiar la compatibilidad  con la creación del Fondo y 
sus consecuencias para los municipios que se verá  reflejado como se ha dicho en las Leyes de Presupuestos. 

 
Toda vez hay que manifestar, de nuevo, que la dotación del Fondo de Cooperación Municipal no puede tratarse de 

forma aislada de la financiación autonómica. 
 
En estos momentos de crisis y ajustes económicos, en los que la Comunitat Valenciana está resultando 

arbitrariamente perjudicada por el Gobierno Central, a nadie se le escapa que la dotación del fondo municipal vendrá 
directamente  condicionada por los criterios que establezca el Estado para la financiación de la Comunitat Valenciana. 

 
Resulta paradójico que representantes del mismo partido política que está adoptando decisiones  discriminatorias 

para la Comunitat Valenciana presenten una propuesta basándose en argumentos del año 1999. 
 
Por último, en cuanto a los criterios de reparto el mismo artículo 203 de la LRLCV dispone que estos se fijaran 

reglamentariamente. 
 
La Ley deja la fijación de los criterios de reparto a una norma de desarrollo posterior, aparte de porque no resulta 

coherente por técnica legislativa que una Ley entre en consideraciones técnicas de reparto, por congruencia también con 
lo dispuesto en el artículo 152 del mismo texto legal en el que al regular la Comisión Mixta entre la Generalitat y la 
Federación Valenciana de Municipios Locales le atribuye funciones para que conozca e informe sobre todas aquellas 
iniciativas legislativas que incidan en la administración local y que tengan por objeto profundizar en la autonomía local. 

 
Los criterios que se fijen aparte de objetivos y transparentes serán, por tanto, consensuados en las entidades locales 

a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
 
La reforma de la financiación y el Gobierno local está pendinete desde que en noviembre del año 2004 la Federación 

Española de Municipios y Provincias  aprobara la Carta de Vitoria, con motivo del 25 aniversario de los Ayuntamientos 
Democráticos, y demandara “un nuevo Estatuto del Gobierno Local”, dentro de los principios de la autonomía local 
contenidos en la Carta Europea de Autonomía Local, que contemplara, entre otras materias, el “ámbito competencial 
propio” de los municipios, provincias e islas  su conexión con los “medios adecuados para ejercitarlas”. 

 
Todo ello contenía un denominador común; la imperiosa necesidad de elaborar y aprobar una nueva legislación en 

materia de Gobierno Local, la adecuación de su financiación en función de las competencias asumidas y la necesiad de 
que este nuevo modelo de financiación de las Entidades Locales se realice de manera urgente y simultánea al de las 
Comunidades Autónomas. 

 
El Gobierno socialista ha incumplido en sucesivas ocasiones  sus compromisos en materia de financiación local:  
 



   

 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 
  

  
• Programa Electoral Elecciones Generales del año 2004: “elaboración de un nuevo modelo de Financiación Local 

más justo y estable, que  garantice la suficiencia  financiera, el equilibrio y la convergencia territorial, la autonomía y la 
estabilidad de las haciendas locales”. 

 
• Programa Marco elaborado con motivo de las Elecciones Municipales y Autonómicas del año 2007: “impulsar la 

reforma de la Financiación Local a la vez y en coherencia con la reforma de la Financiaicón Autonómica” (pág. 11); y 
“abordar de forma simultánea la financiación Autonómica y la Municipal” (pág. 138). 

 
• Debate de investidura  del Presidente del Gobierno (2008) “además del nuevo sistema de financiación 

autonómica es necesario abordar la discusión de la situación financiera de las entidades locales y su necesaria reforma”, 
concluyendo con que su situación financiera “requiere una reforma más estructurada vinculada a la del sistema general 
de financiación autonómica”. 

 
• Intervención del Vicepresidente Económica Solbes, en la sesión  plenaria celebrada por el Congreso de los 

Diputados el 11 de junio de 2008: “durante la anterior legislatura comprometimos con la FEMP que la reforma de 
financiación local se haría en paralelo con la reforma de la financiación autonómica”. 

 
Ni estos compromisos adquiridos  y ni otros no citados pueden ser más expresivos, ni las actuaciones llevadas a 

cabo por el Gobierno pueden ser más contradictorias y decepcionantes. 
 
No sólo no se ha llevado a cabo la reforma de la financiación local junto con la autonómica, sino que, pese a que ya 

está en vigor el nuevo modelo de financiaicón de las CCAA, el Gobierno la sigue retrasando, tal y com refleja el anuncio 
del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial del pasado 21 de julio de 2009, de que antes de 
2011 no habrá un nuevo modelo de financiación local. 

 
Esta decisión del Ejecutivo es absolutamente injusta y pone en serio riesgo la capacidad de financiación de las 

competencias municipales y la prestación de los servicios públicos y sociales que demandan los ciudadanos. Las 
haciendas locales están viéndose seriamente afectadas or el efecto de la crisis económica en la evolución de la 
recaudación y en el incremento de los gastos asociados al funcionamiento del Estado de bienestar en tiempo de crisis.» 

  
Finalitzada la lectura del text transcrit, el portaveu  del grup PP  manifesta que ells votaran en contra. 
El portaveu del grup socialista manifesta que no és real la discriminació de la Comunitat Valenciana pel 

Govern Espanyol. Assenyala que l'Govern Central ens dóna anualment la quantitat de 2.895.000,00 €, més un 
milió més del Pla E l'any passat, i un altre milió l'anterior any. El Pla Confiança caldria no nomenar-ho, fins 
que arriben els diners. Troba que caldria fer un pacte educatiu a este respecte. La Comunitat Valenciana és 
l'única  que no té este fons de règim de finançament local. Encara que comparteixen que a nivell estatal també 
hi han mancances.  A nivell local, a Benetússer li deurien 13 milions durant estos últims anys, per a 16.000 
habitants, els quals corresponen a 815,00 € per habitant. No han sigut subvencionats, quan havien d'haver-ho 
estat. Els ha hagut   d'aportar el mateix ciutadà amb les arques municipals. 

La portaveu del grup EU assenyala que està totalment d'acord amb el regidor del partit socialista, però no 
es pot parlar d'açò sense tindre els deures fet, i això és el que passa amb el PSOE. Els arguments del grup PP 
són buits de contingut, perquè la realitat es que la  política del PP a nivell autonòmic és nefasta. I no és una 
valoració del grup EU de Benetússer, sinó una valoració amb dades objectius, amb el recolzament dels 
informes sobre el desenvolupament de les lleis i que es fan en tots els àmbits, com són: la Llei de Dependència, 
la privatització en Sanitat, despeses en Circuits. El govern autonòmic del PP no compleix amb les seus 
obligacions. El portaveu del grup PP  comenta que no ho faran tan malament quan fa 12 anys que el PP està 
governant a la CV, i quasi a la meitat dels municipis de l'Horta-Sud estan governant alcaldes del PP, i assenyala 
que cada vegada els voten més a ells i a EU, cada vegada menys. No sap que pensar. Considera que la crítica 
sempre es bona; però sempre es retrau l'argument del Circuit i la Copa Amèrica, com si fos cosa de rics, i no 
crearen cap benefici. Les expectatives de vot del PP són de deu  escons més en les Corts Valencianes, i les 
expectatives d'alcaldies en l'Horta Sud, són de cinc més. Amb la seua política  cada vegada van a més i EU a 
menys. La portaveu del grup EU lamenta que a l'exposició no es faça cap menció a  xifres, ni de lleis, ni de 
dades, ni de desocupació. Que, pel que fa a les expectatives de vot, les veurem d'ací a un any. 

 
El torn de rèplica del grup socialista l'assumeix l'alcaldessa qui diu que, com està parlant-se del model de 

finançament a nivell estatal, considera que s'han d'esclarir els conceptes. Des d'abril del 2010 hi ha creada una 
Comissió Especial per la FEMP i el Govern d'Espanya, on s'està treballant el tema del finançament local, i com 
s'ha dit està previst que es fique en funcionament a gener de 2011. Que es pot dir que el president del Govern fa 
les coses malament, però és l'únic que ha apostat pels municipis, que  ha donat molts milions d'euros, tot 
avançant eixos diners, que ha executat moltes obres i ha creat ocupació. En este moment el primer Plan E, està 
finalitzat i el segon Plan E, en execució. No té cap dubte, que si el compromís és que per al  2011 estarà el tema 
del finançament local estatal damunt la taula, així serà. D'altra part, allò que que es demana en la proposta 
d'acord, és finançament autonòmic, perquè dóna vergonya que la C.V. Siga l'única de l'Estat espanyol, on els 
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municipis que no tenen finançament autonòmic i que això estiga pendent des de l'any 1999, quan es va prendre 
un acord en eixe sentit amb la FVMP, quan ja estava previst per l'Estatut d'Autonomia inicial i quan es el text 
modificat de l'Estatut de l'any 2006 continua dient-ho. Que el dia 9 a les Corts Valencianes es va aprovar la Llei 
de Règim Local, que breument tracta d'eixe Fons de Cooperació Local i que diu que s'estudiarà prèviament, se 
quantificarà i es desenrotllarà. Per la qual cosa, estem en el mateix punt que  l'any 1999 i que es va aprovar el 
primer Estatut d'Autonomia de la CV.  Que cal recordar que l'anterior sistema de finançament de les CC.AA., 
aprovat quan el sr. Eduardo Zaplana estava al Govern Central, era nefasta per ala Comunitat Valenciana i que, 
posteriorment, quan es va proposar reformar eixe sistema per l'actual govern, el deia que estava PP, però 
després resulta que totes les comunitats del PP, s'han hi adherit perquè millora al que hi havia abans 
substancialment. Que no entén com es fa eixa exposició quan es renuncia a l'Escola 2.0, als ordinadors, a les 
escoletes de 0 a 3 anys. Així es reflecteix a un article del diari LEVANTE. Que esta és la realitat: si la CV no 
entra en eixos plans es per el Consell de la GV, no vol. No s'han de barrejar temes, la proposta d'acord es 
refereix al fons local autonòmic. 

 
Finalitzat el debat i atés el que s'estableix l'article 97.3 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel 

qual s'aprova  el reglament d'Organització, Funcionament i Règimen Jurídic de les entitats locals. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb una abstenció de la regidora integrant del grup EU (1), sis 

abstencions dels regidors integrants del grup PP (6), i huit vots a favor dels regidors integrants del grup PSPV-
PSOE(8), ACORDA : 

 Primer . Exigir, una vegada més, que es complisca l’acord aconseguit en el si de la FEMP en la reunió 
celebrada el dia 27 d’octubre del 2009 pel que fa a la creació d’un fons, indeterminat i no finalista, de caràcter 
lineal que resulte de multiplicar 70€ pels cinc milions d’habitants de la Comunitat Valenciana i que arriba a la 
xifra de 350 milions que han d’integrar la partida pressupostària corresponent dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2010 els quals s’incorporen mitjançant la modificació de crèdits corresponent. 

Segon. Exigir a la Generalitat Valenciana que transferisca el deute històric que manté amb els ajuntaments 
i que ascendeix als 3.500 milions d’euros i que llasten de manera definitiva els recursos municipals per al 
compliment de les competències que la llei els té assignades de manera obligatòria. 

Tercer. És d’estricta justícia exigir a la Generalitat Valenciana que procedisca al pagament del deute que 
manté amb els ajuntaments valencians pels conceptes de prestació per part dels municipis dels serveis als 
ciutadans que ha de prestar la Generalitat, els quals són, percentualment, un 30% dels pressupostos municipals, 
i que arriben a una quantitat que supera els 92 milions d’euros per any i el deute corresponent a les 
transferències de capital o subvencions, que ja s’acumula en una quantitat pròxima als 2.600 milions d’euros. 

Quart . En sintonia amb els acords aconseguits en la sessió celebrada el dia 13 d’abril del 2010 del Congrés 
dels Diputats, així com amb la resolució aprovada el dia 6 d’abril del 2010 en el si de la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies (FEMP) i els que, d’una manera reiterada, ha pres la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies (FVMP), instar els governs de l’Estat i de la Comunitat Valenciana perquè procedisquen 
amb urgència a l’elaboració i la modificació de la legislació necessària per a establir un model nou de 
finançament local, àgil, modern, suficient i eficient que permeta resoldre les carències municipals actuals, que 
permeta ajustar el marc competencial i que arreplegue els principis bàsics de suficiència econòmica i 
d’autonomia financera. 

Cinqué. Així mateix, la Generalitat Valenciana ha d’assumir sense cap excusa ni demora, la posada en 
marxa del sistema de participació dels governs locals valencians en els Ingressos Tributaris de la Comunitat 
Autònoma (PICA) en compliment dels acords aconseguits per unanimitat en el si de la FEMP. 

Sisé. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la Generalitat 
Valenciana i a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

 
8é. Proposta d'acord ~  Sol·litud a la Generalitat Valenciana de la modificació del Programa de 

finançament Autonòmic d'Escoles de Música 
El regidor del grup socialista, Oscar Labiós Vendrell dóna lectura a la proposta d'acord presentada pel grup 

PSOE-PSPV, i que recolzen els tres grups polítics de l'Ajuntament, ha sigut informada favorablement per la 
Comissió Informativa d'Interior amb data de hui. La part resolutiva de la Proposta es transcriu, a la lletra, 
seguidament: 

«MOCIÓ 
Les Societats Musicals han constituït i constituïxen un dels pilar bàsics de la identitat del poble valencià.  
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Els músics valencians i les seues societats musicals són un patrimoni viu i sonor de la nostra Comunitat; un 

patrimoni que és la nostra carta de presentació, ja no sols  en la nostra Comunitat sinó que va més enllà de les nostres 
fronteres geogràfiques i del que tots i totes ens sentim orgullosos. 

Les Societats Musicals s'agrupen en la FSMCV (Federació de Societats Musicals de la comunitat Valenciana); una 
associació amb més de 40 anys d'existència que agrupa a 525 societats musicals d'Alacant, Castelló i València 
(repsentant a més del 50% del total espanyol) amb més de 200.000 socis; 40.000 músics i 60.000 alumnes en les seues 
escoles de música. 

Les Societats Musicals com a patrimoni, tradició, cultura i educació necessiten ajudes per a poder continuar sent el 
que són, un referent cultural de la Comunitat Valenciana. Estes ajudes que obtenen de les Administracions Públiques 
s'han anat reduint de forma considerable en els últims anys, el que provoca una asfixia en la gestió, tant de les societats 
musicals com de les seues escoles de música. 

En l'àmbit local, el poble de Benetússer compta amb este patrimoni d'una manera molt arrelada amb dos bandes 
musicals (la Banda Primitiva i la Unió Musical), que continuen exercint un paper cultural, tradicional i formatiu molt 
important i on participen gran quantitat de ciutadans i cutadanes del nostre poble. 

La Generalitat Valenciana té firmats acords amb la FSMCV que no compleix i els retalls en el Pressupost de la 
Generalitat per al 2010 són més que significatius en les partides tant d'educació com de cultura en les quals el retall 
respecte al Pressupost de 2009 suposa més d'un 34%. 

Durant el procés de debat parlamentari, la FSMCV va presentar propostes d'esmenes que afectaven diverses 
partides del projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2010 per valor de quasi 16 milions d'euros. El 
pressupost per a eixes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d'euros, és a dir, a penes un 22,41% de la quantitat que 
la FSMCV estima necessària per a cobrir les necessitats de les Societats Musicals i que alhora respectaria els 
compromisos adquirits pel Consell. 

Per a assolir els objectius de les societats musicals, els ajuntaments valencians hem d'estar al costat de les nostres 
societats musicals, senyes d'identitat dels nostres municipis, i recolzar les seues iniciatives de futur. Així, per la 
responsabilitat que ens pertoca des de l'administració local i amb el vist i plau de les societats musicals de Benetússer i 
de manera consensuada per ambdues bandes. » 

 
Finalitzada la lectura de la part expositiva, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA : 
Primer . Instar al govern Valencià a modificar els pressupostos del 2010, en les partides corresponents de 

Cultura i Educació, per mitjà d'una ampliació de crèdit que torne la totalitat de l'import de subvenció 
corresponent al 2009 com a mínim, i que alhora siguen tingudes en compte i estudiades les al·legacions de la 
FSMCV; en especial la referida al Programa de Finançament Autonòmic d'Escoles de Música. 

Segon. Instar a la Generalitat  Valenciana a solucionar el deute pendent amb la FSMCV que ascendeix a 
145.000,00 € des del 2008. 

Tercer Instar a la Generalitat Valenciana al desplegament normatiu i pressupostari de la “Llei Valenciana 
de la Música”, pendent des del 2008. 

Quart . Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana i a la Presidència de la FSMCV, presidenta de la FVMP i Grups parlamentari de Les 
Corts. 

Quint . Traslladar esta moció a la Banda Primitiva i a la Unió Musical de Benetússer. 
 
 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 22:11 hores, del dia 17 de juny de 

2010. I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.  
 
               L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 
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