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                                                                    PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  7 / 2010 
Sessió ordinària  

Data:   30 de setembre de 2010 
 

  
ASSISTENTS: 

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

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

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

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

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

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu: Josep Manuel Albiol i Roso    
     Teresa Nieto Cobos                        

 
 
Secretari:                   J. Lluís Blanco Vega 
Interventora:        Mª Dolores Miralles Ricós 
 

Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 30 de setembre 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:  [20.08.2010] 
 
  2n.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  
  2.1. Compte General/2009: aprovació 
  2.2. Medalles “Nou d’Octubre/2010”: aprovació 

             2.3. Destinació de la Residència  de Benetússer: requeriment a la Conselleria de Benestar Social 
       2.4. Denegació de pagament d'excés de “zona verda”: resolució de recurs de reposició 
       2.5. Sol·licitud d'expropiació de terrenys de “zona verda” junt al C/ L'Horta: resolució 
 
       3r.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
       

            4t.   CONTROL DE L'ACTUACIÓ DELS ÒRGANS MUNICIPALS 
      4.1. Resolucions aprovades: donar compte 
      4.2. Torn d'Intervencions 

 
----------------- // ------------------- 
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 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: [20.08.2010]   
Es dóna compte del contingut de l’acta de la sessió realitzada amb data 20 d'agost de 2010, fotocòpia de la 

qual s’ha fet arribar als regidors amb la convocatòria, i que s’ha aprovat  per unanimitat en els seus propis 
termes. 

 
2.1. Compte General/2009: aprovació 
Es dóna compte del contingut de la proposta. 
 El portaveu del grup EU explica el vot del seu grup tot dient que, conformement ja han manifestat en 

sessions anteriors, es tracta d'un document administratiu que és preceptiu fer-ho. Que, tot respectant el treball 
realitzat pels funcionaris d'esta entitat, consideren que hi no es reflecteix la veritable situació real i econòmica 
de l'Ajuntament de Benetússer, puix hi es consideren com a ingressos imports que tothom sap que no 
s'ingressaran. Per això s'abstindran, sense que això siga  que dubten de la professionalitat dels empleats 
municipals o de la correcció del treball realitzat per a la confecció del document. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
1. En compliment del que disposa l’article 212.2 del  Reial Decret Legislatiu 2/2204, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Informativa d’Interior va 
examinar els estats i comptes anuals i la resta de documents justificatius del Compte General corresponent a 
l’exercici 2009. 

2. L’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova  el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu que els Comptes  generals anteriorment mencionats van ser 
exposats  al públic pel termini previst en la Llei i durant el termini d’exposició no es van presentar 
reclamacions. 

3. L’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals,  es presenten els mencionats documents a la Comissió Especial de Comptes 
perquè tenint a la vista i consultats tots els antecedents ha cregut convenient que emeta nou Informe per a 
millor dictaminar sobre els extrems a què es contrau l’esmentat mandat legal. 

4. El Compte General apareix correctament presentat i està conforme amb els llibres de comptabilitat i la 
resta d’antecedents documentals. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Interior amb data 22 de novembre de 2007. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament amb 8 vots a favor, dels regidors integrants del grup PSOE-PSPV, 

i 9 abstencions, dels regidors integrants dels grups PP (7) i EU (2), ACORDA: 
Primer.  Aprovar  definitivament el  Compte General  de l’exercici 2009. 
 
 2.2. Medalles  “Nou d'octubre/2010”: aprovació 
 L'alcaldessa dóna compte de les propostes formulades des de la Comissió Informativa d'Àrees Socials i de 

les puntualitzacions plantejades a la proposta hi consensuada, així com mèrits que justifiquen i motiven els 
reconeixements. 

Ateses les següents consideracions: 
1. A l'expedient consta el currículum/relació de mèrits de cadascuna de les persones/entitat proposades. 
2. Els mèrits que reuneixen les persones i l'entitat proposada per als premis “Nou d’Octubre/2009”, els fan 

mereixedors de la distinció que suposa el lliurament de la Medalla. 
3. La  Comissió Informativa d'Àrees Socials, a la sessió celebrada amb data 23 de setembre de 2010, va 

emetre dictamen favorable a la proposta, per unanimitat. 
4 Correspon al Ple de l'Ajuntament resoldre al respecte. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 Primer . Aprovar el reconeixement i lliurament de les MEDALLES “9 d'octubre” DE BENETÚSSER/ 

2010, a favor de les persones i de l'entitat que seguidament es relacionen, pels mèrits que per a cadascun d'ells 
s'indica: 
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Guardonat Motivació/ Mèrit 

Mª Luisa Guillen López Reconeixement a la seua aportació al municipi de Benetússer, en l'`ambit de la 
Sanitat i de la Dóna  especialment per la seua professionalitat com a “Matrona”  
d'este poble, on ha dut al món un generació completa. 

Josefa Ferrer Pardos Reconeixement  a la seua aportació al municipi de Benetússer, en l'`ambit de la 
Sanitat i de la Dóna  especialment com impulsora del Gabinet de Planificació 
Familiar de Benetússer, el qual fou capdavanter a la nostra comarca 

Manuel Llorente Martín Reconeixement a la seua trajectòria professional com a directiu esportiu, 
especialment del València CF, del qual és actualment President. És un fill del 
poble de Benetússer, expert economista i amant de l'activitat esportiva, que amb la 
seua experiència a les negociacions i a la gestió esportiva, i amb la seua 
escrupulositat i rigorositat amb els números, ha sabut portar al club valencianista a 
una situació d'estabilitat econòmica i esportiva, tan necessària per a la bona marxa 
present i futura de qualsevol entitat. 

Club de Córrer la Marxeta Reconeixement a esta entitat integrada per esportistes vinculats al món de 
l'atletisme popular, pel seu esforç i dedicació al foment de la pràctica de l'activitat 
esportiva. Esta entitat impulsa des de fa molt de temps l'organització d'actes 
esportius al nostre municipi i facilita l'accés de molts veïns de la població a 
esdeviments d'atletisme, carrreres i maratons celebrades a altres ciutats, tant a 
nivell autonòmic, com estatal o internacional; tot passejant per tot arreu el nom 
del nostre municipi. 

 
2.3. Destinació de la Residència de Benetússer: requeriment a la Conselleria de Benestar Social 

      L'alcaldessa explica i dóna compte dels antecedents de l'expedient, sense que es plantege cap intervenció. 
      Ateses  les consideracions següents:  

1. Amb data 17 de desembre de 1985, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer va aprovar el següent acord: 
 
«1º) Ceder gratuitamente, a la Conselleria de Trabajo y S. Social, del Consell de la C.V. un solar de una 

extensión de 702 m2 con los siguientes lindes: Norte, con propiedades de este mismo Ayuntamiento; Sur, con la 
calle Mayor; Este, con Vicente Ramón  y otros (casa nº 24 de dicha calle) y Oeste, con Miguel Hidalgo 
Sospedra (casa n1 36 de la misma calle), desafectándolo del servicio público. 

 
2º) Condicionar dicha cesión, a la construcción sobre dicho inmueble, de una Residencia de Ancianos por 

lo que , en el supuesto de que no se efectuase dicha construcció, o se destinase para fin distinto, uqedará sin 
efecto la misma. 

 
3º) Disponer se sigan los trámites legales oportunos y, 
 
4º) Autorizar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos públicos o privados fueren preciosos, en 

relación  con esta cesión.» 
 
2. La Generalitat Valenciana va acceptar la cessió gratuïta dels terrenys aprovada pel Ple de l'Ajuntament, 

en els seus propis termes, és a dir, incloent-hi el condicionat al qual restava subjecta la cessió gratuïta.   
3. Després d'eixa cessió de terrenys, la Generalitat Valenciana va construir i va ficar en funcionament les 

instal·lacions de la “Residència de la Tercera Edat de Benetússer”. La residència ha estat funcionant fins el 
començament de l'any 2009, quan tots els ocupants de la residència foren traslladats per tal de realitzar obres 
d'adaptació de les instal·lacions. 

4. Les obres d'adaptació de les instal·lacions han finalitzat i el centre continua sense tornar-se a obrir. 
5. Este Ajuntament ha demanat informació, per escrit en diferents ocasions al respecte de l'objecte de les 

obres en execució, al respecte de la destinació de la residència una vegada finalitzats els treballs i al respecte de 
la data de reobertura del centre. Es tracta dels escrits de data 16 de febrer de 2009, 10 de desembre de 2009 i 25 
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de maig de 2010. Certament hem rebut contestació a algun d'eixos escrits per part de la Conselleria de Benestar 
Social de la G.V., com ho van ser els escrits de data 10 de juny de 2009 i 27 de gener de 2010; però a eixos 
escrits no es resolia la qüestió plantejada als nostres escrits relativa a la concreció del tipus d'ocupants als que 
es destinaria la residència després de les obres. 

6. A este Ajuntament han arribat “notícies”, per vies certament informals-no oficials (cridades per telèfon, 
notícies en premsa escrita, ...), amb un contingut preocupant. Es diu a eixes notícies que la “Residència de la 
Tercera Edat de Benetússer” anava a destinar-se després de les obres d'adaptació a per malalts mentals, a 
persones amb discapacitats psíquiques. 

Com que no rebem contestació per part de la Conselleria de Benestar Social de la G.V. als nostres 
requeriments relatius a eixe concret extrem, este Ajuntament no pot confirmar, ni desmentir, eixes “notícies”, la 
qual cosa ens resulta  alarmant. 

7. A la vista de la situació exposada este Ajuntament no pot deixar de considerar la possibilitat que les 
“notícies” exposades siguen certes i davant això ens vetgem obligats a comunicar, preventivament, a la 
Conselleria de Benestar Social de la G.V. que NO resulta possible, ni admissible la destinació de les 
instal·lacions de la Residència de Benetússer,  a persones amb  malalties mentals i/o a persones amb 
discapacitats psíquiques. Això per les següents raons: 

 
 7.1. La ubicació de la Residència de Benetússer, en ple centro del casc urbà d'un municipi molt 

densament poblat, com és el nostre, no resulta de cap forma una ubicació adequada per a un centre ocupat per 
persones amb eixe tipus de malalties. Això no és una possibilitat que se puga considerar admissible, pel be 
d'ambdós col·lectius: el dels possibles ocupants de la residència i el dels veïns de la població on estan ubicades 
les seues instal·lacions. 

 
 7.2. La Residència de Benetússer, conformement ja s'ha mencionat, està ubicada en terrenys cedits per 

l'Ajuntament de Benetússer. La cessió va ser gratuïta, però condicionada. La cessió es va condicionar 
concretament -tal i conforme es diu al text de l'acord plenari d'aprovació de la cessió transcrit al punt ... d'estes 
consideracions-, a la destinació dels terrenys a una “Residencia de Ancianos”.  És eixa una condició resolutiva 
de l'acord de cessió dels terrenys, de forma que, cas d'incomplir-se els termes d'eixa condició quedaria resolta i 
sense efecte la cessió gratuïta aprovada. 

Consegüentment la destinació de la Residència de Benetússer a una finalitat diferent de la de “Residència 
de Ancianos”, com ho seria la de “Residència de persones amb  malalties mentals i/o a persones amb 
discapacitats”, suposaria un incompliment del termes del condicionat al qual estava subjecte l'acord de cessió 
gratuïta dels terrenys. 

 
De confirmar-se la destinació de la Residència de Benetússer a “Residència de persones amb  malalties 

mentals i/o a persones amb discapacitats”, en compte de a una “Residència de Ancianos”, este Ajuntament es 
veuria davant l'obligació d'instar el procediment tendent a resoldre i a deixar sense efecte l'acord plenari de data 
17 de desembre de 1985, de cessió gratuïta dels terrenys, per l'incompliment dels termes de la condició 
resolutiva a la qual es va subjectar. 

 
8. S'estima adient que el Ple de l'Ajuntament es manifesta al respecte de l'objecte d'este acord, en previsió 

de la possibilitat que calga incoar el procediment referit al punt anterior. 
 
La Comissió Informativa d'Àrees Socials, amb data 23 de setembre de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Aprovar, en relació a la concreció de la destinació de la “Residència de Benetússer” una vegada 

realitzats els treballs d'adaptació les instal·lacions del centre, els següents extrems: 
 
1r. Requerir de la Conselleria de Benestar Social de la G.V. que comunique a este Ajuntament la data de 

reobertura de la residència. 
2n. Requerir de la Conselleria de Benestar Social de la G.V. que comunique a este Ajuntament de forma 

concreta, certa i segura, la finalitat a la que pensa destinar la residència endavant. 
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3r. Comunicar a la Conselleria de Benestar Social de la G.V. que la destinació de les instal·lacions de la 
residència a una finalitat distinta de la “Residencia de Ancianos”, suposaria un incompliment del termes del 
condicionat al qual estava subjecte l'acord de cessió dels terrenys sobre els quals s'alça la residència. 

4t. Fer palesa a la Conselleria de Benestar Social de la G.V. l'oposició d'este Ajuntament a la destinació de 
la residència a “Residència de persones amb  malalties mentals i/o a persones amb discapacitats”, per les raons 
exposades a les consideracions d'este acord. 

5é. Comunicar a la Conselleria de Benestar Social de la G.V. que la destinació de les instal·lacions de la 
residència a “Residència de persones amb  malalties mentals i/o a persones amb discapacitats”, comportaria que 
este Ajuntament considerara la necessitat d'incoar procediment tendent a resoldre i a deixar sense efecte l'acord 
plenari de data 17 de desembre de 1985, de cessió gratuïta dels terrenys, per l'incompliment dels termes de la 
condició resolutiva a la qual restava subjecta la cessió. 

 
Segon. Notificar este acord a la Conselleria de Benestar Social de la G.V. 
    

       2.4. Denegació de pagament d'excés de “zona verda”: resolució de recurs de reposició 
       L'alcaldessa dóna compte del contingut i la motivació de la proposta. 
      Ateses les consideracions següents: 

ANTECEDENTS DE FET: 
1. En data 3 de juny del 2010 el Ple de l’Ajuntament va resoldre en relació a la petició formulada pels 

germans Angela, Amparo i Vicente Rodrigo Ramón, amb DNI: 19135497 A, 19413876 J i 19865569 D, 
respectivament (d’ara en avant germans Rodrigo Ramón), per mitjà d’un escrit amb número 2.527/2009, en el 
Registre d Entrada de Documents d aquesta entitat local, els germans Rodrigo Ramón sol·liciten de l 
Ajuntament de Benetússer que se ls abone el preu de l excés de cessió dels 791,18 m², a raó de 660 ¬ /m². 

2. L acord adoptat va ser notificat als germans Rodrigo Ramón en data 16 de juny del 2010, els quals van 
presentar escrit en què interposaven recurs de reposició contra aquest en data 16 de juliol del 2010. 

3. Es donen ací per reproduïts, a tots els efectes, els antecedents de l’acord plenari de data 3 de juny del 
2010. 

FONAMENTS : 
I . Es donen ací per reproduïts, a tots els efectes, els fonaments i la part resolutiva de l’acord plenari de data 

3 de juny del 2010. 
II.  Quant al contingut del recurs de reposició cal assenyalar, en primer lloc, per a més claredat i després de 

la remissió i reiteració de les argumentacions arreplegades en el text de l’acord plenari recorregut, que els 
recurrents ometen d’una manera total i absoluta la plena vigència i la plena aplicabilitat del que disposen els 
arts. 63 i 64 de la LRAU, en vigor en les dates dels fets dels quals té causa la pretensió dels recurrents.   

A continuació s’examina el contingut del recurs de reposició i les al·legacions exposades en aquest: 
 1. La parcel·la de terreny de 1469,40 m² destinada a domini públic es va cedir en la seua totalitat, en data 29 

d’octubre del 2001, a l’Ajuntament, el qual la va acceptar mitjançant l’acord plenari de data 25 de juliol del 
2002. Tant els 678.22 m², de la cessió corresponent a la llicència d’obres Exp. 10/2002, com els 791.18 m² 
corresponents a futures cessions, són de propietat municipal des del 2002, amb l’acceptació de la cessió i el 
destí efectiu dels terrenys per a la seua finalitat urbanística: el domini públic.  Els termes d’ambdós documents, 
l’escriptura de cessió atorgada pels ara recurrents i l’acord d’acceptació de l’Ajuntament Ple són clars i precisos 
i no presenten cap dubte: la cessió de la totalitat d’aquesta superfície a favor de l’Ajuntament es va materialitzar 
en la data d’acceptació dels terrenys per l’Ajuntament. En aquesta data, els germans Rodrigo Ramón van deixar 
de ser propietaris de la totalitat dels 1.469,40 m². 

 Això sense perjuí del dret que se’ls reconeixia a aplicar a futures llicències o altres actuacions urbanístiques 
amb obligació de cedir, el «dret a generar exempció de l’obligació de contribuir a l’obtenció administrativa de 
les parcel·les de sòl exclusivament dotacional»,  corresponent a 791,18 m². La utilització del verb “poder” en el 
text de l’acord plenari, concretament de l’expressió «podran», de cap manera es referix a un condicional, com 
pretenen els recurrents. 

 2. Quan l’acord plenari arreplegava la possibilitat que la cessió s’efectuara davant del secretari de 
l’Ajuntament, només pretenia facilitar als titulars el «dret a generar exempció de l’obligació de contribuir a 
l’obtenció administrativa de les parcel·les de sòl exclusivament dotacional», la cessió d’aquest a terceres 
persones. De cap manera pretenia excloure altres possibles formes de cessió d’aquest dret, com no podia ser 
d’una altra manera, ja que això excediria de les seues possibilitats legals. La possibilitat esmentada no excloïa 
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la possibilitat de realitzar o d’acreditar la cessió d’aquest dret a través d’altres fórmules de les quals poguera 
quedar constància, entre altres, la cessió mitjançant compareixença davant de notari públic. 

 3. No és cert que els germans Rodrigo Ramón no hagen tingut possibilitat d’efectuar recurs respecte de la 
possibilitat que els càlculs sobre les cessions, ni tampoc sobre qualsevol altre punt relacionat amb aquesta 
qüestió que es pretén resoldre, com es demostra amb el fet que els germans Rodrigo Ramón haurien pogut 
efectuar, i de fet ho han fet. 

 4. No hi ha cap incongruència en el fet que l’Ajuntament reconega, novament, als germans Rodrigo Ramón 
la possibilitat que cedisquen la resta de dret de què són titulars: 340,16 m²; mitjançant compareixença davant 
del secretari de l’Ajuntament. Amb això, l’Ajuntament manté la vigència de l’acord plenari de data 25 de juliol 
del 2002, manté la congruència amb aquest en tots els termes i manté l’oferiment els particulars de la 
“possibilitat” d’optar voluntàriament per l’esmentada via per a fer o la cessió d’aquesta part de dret de què 
continuen sent titulars. Que exerciten aquesta possibilitat o que cedisquen el seu dret a través d’altres fórmules, 
com per exemple mitjançant escriptura pública davant de notari, és indiferent per a la correcció, o no, de 
l’acord plenari i dels arguments en què aquest es fonamenta. 

 5. De cap manera pot dir-se que l’Ajuntament ha obtingut el que ha considerat oportú. Com s’arreplega, 
s’exposa i s’argumenta en el text de l’acord recorregut pels germans Rodrigo Ramón, de conformitat amb la 
legislació urbanística aplicable: la LRAU; tenien l’obligació legal de cedir la totalitat de la superfície de la seua 
parcel·la que estava destinada a domini públic municipal en el planejament urbanístic vigent. La totalitat. Els 
1.469,40 m². No sols una part. 

 Una qüestió diferent és el «dret a generar exempció de l’obligació de contribuir a l’obtenció 
administrativa de les parcel·les de sòl exclusivament dotacional», que aquest Ajuntament reconeix als que 
cedeixen a l’Ajuntament la titularitat de terrenys destinats a domini públic en virtut del que disposa l’art. 63.2 
A) de la LRAU (com és el cas dels germans Rodrigo Ramón). Aquest dret es concreta i es calcula com 
s’arreplega i s’exposa, així mateix, en el text de l’acord recorregut.  

 Una part del «dret a generar exempció de l’obligació de contribuir a l’obtenció administrativa de les 
parcel·les de sòl exclusivament dotacional» generat pels 1.469,40 m² cedits pels germans Rodrigo Ramón, 
concretament el dret corresponent a 791’18 m², és el que l’Ajuntament els va reconèixer com a dret que els 
corresponia conservar i que podien cedir a terceres persones. 

 Quan l’Ajuntament concreta el «dret a generar exempció de l’obligació de contribuir a l’obtenció 
administrativa de les parcel·les de sòl exclusivament dotacional», del qual són titulars els germans Rodrigo 
Ramón en data de hui en 340,16 m², no ho fa -de cap manera- “simplement per a obtindre el que ha considerat 
oportú” (com afirmen els recurrents). Ho fa per ser aquesta la resultant d’aplicar les fórmules previstes respecte 
d’això, a les llicències municipals d’obres objecte dels expedients urbanístics tramitats davall les referències 
Exp.10/2002 i LLOM 18/2005; llicències corresponents a les cessions realitzades pels germans Rodrigo 
Ramón: una amb data 29 d'octubre de 2001, davant el notari d'Alfafar, José Luís Mico Argiles, núm. de 
protocol 2.856, i l'altra, amb data 13 de maig de 2005, davant el notari de Benetússer, Tobías Calvo Escamilla, 
núm. de protocol 3.514. Les dites cessions les van fer els germans Rodrigo Ramón, efectivament a favor de 
terceres persones: “Luxe Llar, S.L.”, la primera, i “Promocions Ortmar III, SL”, la segona, amb l’objecte i la 
finalitat que aquestes persones sol·licitaren i obtingueren de l’Ajuntament les llicències municipals d’obra que 
van ser objecte dels expedients amb referència Exp.10/2002 i LLOM 18/2005. 

 El text de les dos escriptures, atorgades davant de notari, per voluntat dels ara recurrents, arrepleguen de 
manera clara i concreta el destí de «dret a generar exempció de l’obligació de contribuir a l’obtenció 
administrativa de les parcel·les de sòl exclusivament dotacional» generat pels 1.469,40 m² cedits pels germans 
Rodrigo Ramón, en primer lloc a les edificacions a alçar sobre les dues parcel·les edificables existents en els 
2.681,80 m² de superfície de què originàriament eren propietaris: les que van ser objecte dels dos expedients 
urbanístics ja mencionats. 

 Resulta altament il·lustratiu i aclaridor a aquest respecte el text de l’escriptura de data 29 d’octubre del 
2001, quan a l'estipulació “TERCERA.- CESION GRATUITA”, relativa a la cessió a l'Ajuntament de 
Benetússer de la superficie destinada a vials i zona verda, a la lletra, es diu: “La presente cesión de terreno se realiza  
…/...  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, … ” 

 6. L’Ajuntament no nega, ni ha negat als germans Rodrigo Ramón la possibilitat de cedir a terceres 
persones el «dret a generar exempció de l’obligació de contribuir a l’obtenció administrativa de les parcel·les 
de sòl exclusivament dotacional», corresponent als terrenys de domini públic per ells cedits.  

Els germans Rodrigo Ramón van ser els que, lliurement van acordar cedir a “Lujo Hogar, S.L.” i a 
“Promociones Ortmar III, S.L.”, les dues parcel·les edificables incloses en els 2.681,80 m² de superfície de què 
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originàriament eren propietaris; per a destinar-les a la construcció d’edificacions amb el consum de «dret a 
generar exempció de l’obligació de contribuir a l’obtenció administrativa de les parcel·les de sòl 
exclusivament dotacional», corresponent a aquestes edificacions. L’Ajuntament es limita a concretar quin és el 
dret que els resta als germans Rodrigo Ramón, després de deduir els drets consumits amb les edificacions 
resultants d’aquestes dues transmissions fetes per ells mateixos. Una vegada determinat aquest dret, els 
reconeix novament, com no podia ser d’una altra manera, la possibilitat de transmetre-ho lliurement a favor de 
les terceres persones que ells pogueren determinar en un futur. 

 7. No resulta aplicable l’art. 75.1.d) de la LRAU, com pretenen els germans Rodrigo Ramón, perquè 
aquests NO són titulars d’una “reserva d’aprofitament”. 

 8. No és procedent iniciar un expedient de preu just, ja que no ens trobem ni davant d’una expropiació de 
terrenys, ni davant d’una expropiació de reserva d’aprofitament. Els terrenys a què es refereixen els germans 
Rodrigo Ramón, van ser cedits, en la seua totalitat, a l’Ajuntament de Benetússer en l’escriptura pública de data 
29 d’octubre del 2001, en compliment del que disposa l’art. 63.2 A) de la LRAU. 

III . Finalitzat l’estudi de les al·legacions efectuades pels germans Rodrigo Ramón, es conclou que aquestes 
no desvirtuen la correcció de les consideracions, els arguments i el contingut de la part resolutiva de l’acord 
plenari de data 3 de juny del 2010. 

IV. Procedix resoldre respecte d’això del recurs de reposició de conformitat amb les consideracions 
exposades. 

 
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, amb data 23 de setembre de 2010, ha emés informe 

favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. DESESTIMAR, per les consideracions exposades, el recurs de reposició presentat per Angela, 

Amparo i Vicente Rodrigo Ramón, amb DNI: 19135497 A, 19413876 J i 19865569 D, respectivament, contra 
l’acord plenari de data 3 de juny del 2010 –les consideracions i els arguments del qual es donen ací per 
reproduïts-, pel qual es va resoldre respecte de la petició formulada per aquests per mitjà d’un escrit amb 
número 2.527/2009, en el registre d’Entrada de Documents d’aquesta entitat local. 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 

2.5. Sol·licitud d'expropiació de terrenys de “zona verda” junt al C/ l'Horta: resolució  
Es dóna compte del contingut i la motivació de la proposta  
Ateses les consideracions següents: 
ANTECEDENTS DE FET: 
1. En data 14 de juny del 2010, els germans Angela, Amparo i Vicente Rodrigo Ramón, amb DNI 

19135497-A, 19413876-J i 19865569-D, respectivament (d'ara en avant germans Rodrigo Ramón), presenten 
escrit amb número 3.272/2010 en el Registre d'Entrada de Documents d'aquesta entitat local, per mitjà del qual 
sol·liciten la incoació de procediment d'expropiació d'una superfície de 719,18 m², ubicada en el carrer de 
l'Horta, del nucli urbà d'aquest municipi; de la qual diuen ser propietaris. 

 2. En sessió de data 3 de juny del 2010, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer va adoptar acord en relació 
amb la petició formulada pels interessats per mitjà d'un escrit, amb número 2.527/2009 en el Registre d'Entrada 
de Documents d'aquesta entitat  local. 

FONAMENTS : 
1. La qüestió que plantegen els germans Rodrigo Ramón en l’escrit de data 14 de juny del 2010, és que 

pretenen ser titulars d'una superfície de terreny destinada a zona verda en el planejament urbanístic vigent, la 
qual cosa no és certa. Aquesta pretensió radica en el fons de la qüestió examinada (i fonamentadament resolta) 
per l'acord plenari de data 3 de juny del 2010. Els antecedents, els fonaments, les conclusions  i la part 
resolutiva de l’acord es donen ací per reproduïts a tots els efectes, formant part integrant d'aquest acord. 

2. Com es cita en aquest acord, els germans Rodrigo Ramón no poden ser titulars de la superfície de terreny, 
ja que aquesta va ser cedida per ells a l'Ajuntament de Benetússer, mitjançant un acord formalitzat en escriptura 
pública davant del notari d'Alfafar, Jose Luís Mico Argiles, amb número de protocol 2.856. Cessió que va ser 
acceptada per l'Ajuntament de Benetússer en sessió plenària de data 25 de juliol del 2002. 

El text de l'escriptura atorgada pels ara sol·licitants és prou aclaridor i no presenta cap dubte respecte de la 
titularitat municipal dels terrenys. En els antecedents de l'acord plenari de data 3 de juny del 2010, es refereix, 
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literalment, el text pel que fa a aquest extrem. 
3. Els interessats són conscients que els terrenys no són de titularitat, segons es reconeix i resulta del 

contingut de l'escrit presentat per ells amb número 2.527/2009 en el Registre d'Entrada de Documents d'aquesta 
entitat local. 

4. Procedeix resoldre respecte d'això de la petició presentada pels germans Rodrigo Ramón d’acord amb les 
consideracions exposades. 

 
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, amb data 23 de setembre de 2010, ha emés informe 

favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . DESESTIMAR/ NO ADMETRE, per les consideracions exposades, la petició formulada per 

Angela, Amparo i Vicente Rodrigo Ramón, amb DNI 19135497-A, 19413876-J i 19865569-D, respectivament; 
per mitjà d'un escrit amb número 3.272/2010 en el Registre d'Entrada de Documents d'aquesta entitat local; pel 
qual sol·liciten la incoació de procediment d'expropiació de terrenys destinats al domini públic municipal-zona 
verda. 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
3r. CONTROL DE L'ACTUACIÓ DELS ÒRGANS MUNICIPALS 
3.1. Resolucions aprovades: donar compte 
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia des del número 966/10,  fins el número 1.087/10, la 

relació dels quals han tingut a la seua disposició els regidors i les regidores.  
El portaveu del grup EU indica que els ha cridat l'atenció el Decret 1.053 de 21.09.2010. Demana 

informació de l'estat de l'expedient d'incoació de resolució del contracte dels serveis de “Consultoría y 
asistencia en el diseño, programación e implantación del aplicativo para la “Gestión de áreas de servicios 
(GAASS)”, inclós en el Pla de Modernitzación Caterip-eBEN 2006-2010, i signat amb la mercantil  “Indenova 
S.L.”. Del text del decret, sembla que amb motiu de l'incompliment dels terminis d'execució del projecte i si no 
els finalitza abans de novembre de 2010, l'Ajuntament podria perdre la subvenció concedida pel Ministeri de 
Política Territorial, per import de 159,273€. Diu que ells no estaven assabentat de tot allò, i per això voldrien 
que se'ls informara sobre este assumpte. L'alcaldessa diu que encara que hui es conteste a la petició 
d'informació, es pot fer una Comissió per tractar-ho. El regidor de Modernització, José E. Aguar, contesta a la 
pregunta tot dient que la empresa “Indenova SL”, ha incomplit els terminis i tenim que curar-nos en salut per 
tal de no perdre la subvenció del ministeri pel seu incompliment del contracte. Es pretén que complete i 
finalitze el projecte.  L'alcaldessa explica que Indenova ha contestat a eixe expedient d'incoació, ha presentat 
al·legacions amb documentació, i per això que tota esta informació podria debatre's en una Comissió.  

Tots els presents resten assabentat, no plantejant-se cap altra intervenció. 
 
 3.2. Torn d'Intervencions 
Es plantegen les següents qüestions: 
 
1.  El portaveu del grup EU comenta que hui finalitzava el termini per a presentar al·legacions a 

l'implantació de la subestació, i demana informació sobre el nombre d'al·legacions, encara que siga 
aproximadament. Voldrien que els tres grups polítics amb representació a  l'ajuntament treballaren més de la 
mà, més conjuntament. Fins ara tots hem estat d'acord i participant, però la iniciativa ha sigut de l'equip de 
govern. Creuen que la iniciativa hauria d'estar  també compartida. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, 
diu que s'ha obert un debat sobre el tema del Centre de Transformació. A la darrera reunió del CES es va dir 
que l'Ajuntament rebria al·legacions fins el dia 30 de setembre i que a partir d'eixa data, l'encarregada de fer 
totes les gestions seria la Plataforma que s'ha creat per al seguiment d'este tema. Troba que l'Ajuntament no s'ha 
d'abstenir a partir d'este moment. Ell ha exposat a la Comissió de Portaveus que a la manifestació de demà, no 
hi hauria d'aparèixer cap senyera de cap partit polític o sindicat, ni a títol personal, ni com a partit polític. 
Considera que cada partit s'ha d'ocupar dels seus militants i fer complir això. Que esta mobilització és més 
popular que partidista, no s'ha de pretendre obtenir cap rendiment polític amb este tema. Que estem al voltant 
de les quinze mil firmes i tot açò és  la manifestació de tot el poble de Benetússer i qui representa al poble, és 
l'Ajuntament. El portaveu del grup PSPV-PSOE diu que ells recolzen la postura del regidor del grup PP en 
relació a la conveniència de no utilitzar cap simbologia política durant la manifestació contra la instal·lació de 
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la subestació elèctrica. D'altra banda, li sorprén que es diga que l'equip de govern assumeix la iniciativa. En este 
assumpte sempre s'ha parlat de l'Ajuntament, mai no s'ha dit que el que actua és l'equip de govern o el grup 
socialista. Totes les actuacions s'han fet després d'haver-les consensuat els tres grups municipals. Manifesta que 
després del dia 30 de setembre, l'ajuntament no desapareixerà d'este assumpte. Fins ara el que s'ha fet ha sigut 
donar informació molt ampla als ciutadans i arreplegar les al·legacions presentades per la ciutadania que ha 
tingut una resposta exemplar. Encara no hem rebut cap resposta  institucional fins al dia de hui. Des de la 
ciutadania es va mencionar la possibilitat de fer una concentració i l'Ajuntament s'ha  limitat a fer la tramitació, 
la qual cosa s'ha hagut de fer molt apuradament per la manca de temps, i s'ha sol·licitat permís a la Delegació 
del Govern. El regidor del grup EU comenta que ell no vol fer cap debat. Sols pretenen que s'actue més 
conjuntament en este assumpte tan delicat. Que, pel que fa la manifestació de demà, ells no poden assumir 
l'obligació d'impedir que una persona puga portar senyeres, enganxines..etc., encara que sí poden manifestar 
que ells, com a partit, no ho faran. El regidor del grup PP diu que cadascú està en el seu dret de dir el que 
pensa. L'alcaldessa diu que demà sabrem la xifra exacta de les al·legacions rebudes, seran al voltant de 15.000 
firmes. La setmana propera haurem de reunir-nos per tal de decidir els següents passos a mamprendre. A més, 
caldrà fer, la presentació de les al·legacions. El portaveu del grup socialista dóna informació de la 
concentració/manifestació convocada per a demà. 

 
2. El portaveu del grup EU comenta que li han arribat  notícies de que les activitats que abans es feien al 

Centre de Convivència van a deixar de fer-se. Que no es faran els tallers que hi s'impartien. L'alcaldessa 
contesta que el problema és una renúncia de l'empresa adjudicatària, que, com moltes altres, està patint la crisi 
econòmica i els retards en els pagaments per part de les administracions públiques. S'ha comunicat a tots els 
usuaris que ja estaven inscrits que s'ajorna l'inici dels tallers i que es farà una reunió el proper dilluns per tal  de  
donar informació de la situació del servei. Que pareix que el problema ha radicat en la forma de donar  la 
informació, que no ha sigut la més correcta i ha creat  certa confusió i alarma entre els usuaris del servei. Es 
farà la reunió informativa, per esclarir la situació, i caldrà fer una nova contractació. 

 
3. El portaveu del grup EU assenyala que hi ha ajuntaments que disposen d'una ordenança de “zones 

sensibles”, per tal de ajudar a protegir eixes zones dels casc urbà d'instal·lacions problemàtiques, com seria el 
cas de la subestació. És el cas de municipis com Sant Vicent del Raspeig i Torrent. L'alcaldessa contesta que 
podem mirar eixos models, i tractar-ho en una Comissió Informativa. 

 
4. El portaveu del grup EU diu que en el diari Levante es va publicar un article en relació amb l'IBI, i resulta 

que Benetússer té el tipus impositiu més alt dels vint pobles de  la comarca. A més, tenim l'actualització del 
cadastre en el 2009 i cada any el rebut de la contribució augmenta un 10% més, i a vegades molt més. Hauríem 
de mirar per a què els increments de l'IBI no resulten excessius per als contribuents. Tenim els mitjans. Podem 
rebaixar  els tipus impositius, poc a poc, per a que l'impacte no fora tan gran. L'alcaldessa diu que és cert que 
eixe article va ser publicat en premsa, però això no vol dir que la xifra final a ingressar pels veïns de 
Benetússer, siga la major dels municipis de la comarca. Hi ha pobles que per a immobles semblants paguen més 
que nosaltres, puix encara que el tipus és el més alt de la comarca, el valor dels immobles, sobre el que s'aplica 
el tipus, és més alt en altres municipis de la comarca, la qual cosa afecta a l'import que finalment resulta a pagar 
pel veí. Properament haurem de revisar les Ordenances Fiscals i eixe serà el moment per a estudiar eixa 
possibilitat, encara que cal recordar que estem limitats pel Pla d'Estabilitat i Sanejament. El regidor del grup EU 
manifesta que no ho entén. L'alcaldessa li contesta. 

 
I sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 21:50 hores, del dia 30 de setembre  

de 2010. 
 
Tancada la sessió l'alcaldessa ofereix al públic present la possibilitat de formular preguntes a la Corporació 

Local, fora de la sessió. El públic formula diferents preguntes/qüestions, a les quals es dona contestació, tot 
plantejant-se un debat respecte d'alguna d'elles. Este torn de preguntes del públic assistent va finalitzar a les 
22:35 h. 

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

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


