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                                                                    PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  8 / 2010 
Sessió ordinària  

                                                                           Data:   27 de desembre 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 20:00 hores del dia 27 de desembre 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:  [30.09.2010] 
 2n.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 
2.10. 
2.11. 
2.12. 
2.13. 
2.14. 
2.15. 
2.16. 
2.17. 

Normes ~ Repartiment d'actes i convocatòries per correu electrònic: aprovació 
Conveni Cadastre ~ Formalització de Conveni de col·laboració cadastral, model 901: aprovació 
Estat d’execució del Pressupost/10 a 30/X: donar compte 
Relació de factures en compliment de la Llei 3/2004 de 29 de de desembre: donar compte 
Informe Tresoreria de conformitat amb la Llei 3/2004 de 29 de de desembre: donar compte 
Compte de Recaptació/2009: aprovació 
Ordenança Fiscal IBI Urbana: modificació de l'art. 7 
Ordenança Fiscal Taxa utilització del CC “El Molí”: modificació de l'art. 6 
Museu Municipal de Benetússer: canvi de figura jurídica 
Dies festius locals/2011: aprovació modificació  
Tarifes de la taxa dels serveis municipals d'aigües potables i clavegueram/2011: aprovació 
Destinació del subsòl de via pública del Sector Oest a garatge privat: esmena puntual 
Sol·licitud d'expropiació de terrenys de “zona verda” junt al C/ L'Horta: resolució recurs de reposició 
Projecte d'Homologació PGOU de Benetússer: introducció d'esmenes puntuals amb millora de dotacions escolars 
Proposta d'acord ~ Defensa de la professionalitat de la policia local i per un sistema valencià de seguretat pública 
Proposta d'acord ~ Donar suport als ajuntaments en matèria  financera  
Proposta d'acord ~ Dia Internacional contra la violència de  gènere 

 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: [30.09.2010]   
Es dóna compte del contingut de l’acta de la sessió realitzada amb data 30 de setembre 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. Normes ~ Repartiment d'actes i convocatòries per correu electrònic: aprovació 
L'alcaldessa dóna compte del contingut i la motivació de la proposta, la qual ha sigut dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa d'Interior, amb data 18 de novembre de 2010. 
     
Ateses les consideracions següents: 
Per necessitats tant econòmiques, com de protecció del medi ambient, s'ha plantejat la possibilitat de 

disminuir la documentació impresa en paper que es fa arribar als integrants dels diferents òrgans col·lectius de 
l'Ajuntament. 

S'estima que l'atenció d'eixes necessitats es pot fer sense que afecte negativament a l'obligació de facilitar 
als regidors i resta d'integrants dels òrgans col·lectius municipals la informació necessària per a complir les seus 
funcions/obligacions  correctament. 

Cal incorporar progressivament les noves tecnologies al funcionament de l'Ajuntament, per tal d'anar 
començant  a aplicar-les; puix al llarg del 2011 està prevista la implantació i aplicació dels procediments 
actualment en fase disseny per al funcionament municipal de forma automatitzada i sense utilització de paper. 

Correspon al Ple de l'Ajuntament resoldre a este respecte. 
  
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Determinar que per a la pràctica de la notificació de les convocatòries de sessions dels òrgans 

col·lectius necessaris de l'Ajuntament: Ple de l'Ajuntament, Comissions Informatives i Junta de Govern Local; 
s'adoptaran les següents mesures: 

 
 
  1. La notificació de la convocatòria en suport paper, individualitzada per a cada regidor, es dipositarà 

a la bústia de cada regidor a la Casa Consistorial, tot enviant-se, simultàniament, un missatge “sms” al 
telèfon particular de cada regidor fent-hi referència a l'òrgan convocat, a la data i a l'hora de la sessió. Amb 
l'acompliment d'estos dos extrems s'entendrà practicada la notificació individualitzada de la convocatòria  

  2. Simultàniament a la notificació individualitzada: 
  - Es farà arribar a l'oficina de cada grup polític municipal còpia, en suport paper, de la convocatòria, 

de l'esborrany de l'acta de sessions anteriors i de la documentació que, si de cas, s'annexe a la convocatòria. 
  - Es remetrà, al correu electrònic particular de cada regidor, copia en fitxer “pdf”, de la convocatòria, 

de l'esborrany de l'acta de sessions anteriors i de la documentació que, si de cas, s'annexe a la convocatòria. 
  3. S'expedirà diligència per a constància documental de l'acompliment de tots estos extrems, la qual 

s'incorporarà a la documentació de l'expedient de la convocatòria. 
  4. A la Secretaria estarà a disposició de tots els integrants de l'òrgan tota la documentació completa, 

incloent-hi la convocatòria, l'esborrany de l'acta de sessions anteriors i els expedients dels punts a tractar. 
 
Segon. Determinar que per a la pràctica de la notificació de les convocatòries de la resta d'òrgans col·lectius 

de l'Ajuntament, s'adoptaran mesures semblants a les arreplegades al punt anterior, sense perjudici de les 
oportunes adaptacions a les circumstàncies i necessitats específiques de cada òrgan col·lectiu. 

 
2.2. Conveni Cadastre ~ Formalització de Conveni de Col·laboració cadastral, model 901: aprovació 
L'alcaldessa explica i dóna compte  de la proposta presentada. El portaveu del grup EU diu que votaran a 

favor, però com ja van fer constar a la Comissió i també volen que conste ara, això està condicionat a que esta 
delegació o transferència de competència des de l'Administració de l'Estat, no supose cap despesa a les arques 
municipals. Es que plantejava que hi hauran dos llocs de treball, dels que actualment ja integren la plantilla 
municipal, capacitats per a poder desenrotllar eixa tasca i, a més, que disposaran dels aparells informàtics i els 
programes necessaris, necessitats estes que se suposa ja estan contemplades al projecte de Modernització.  
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L'alcaldessa contesta que, efectivament, el compliment del conveni no suposarà cap càrrega econòmica. Que 
serà un servei més que assumim en benefici i interés dels veïns de Benetússer. 

 No produint-se més intervencions, i ateses les consideracions següents: 
 
Vista la Resolució de 25 d'octubre del 2000, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda ( BOI núm. 279 de 21 de 

novembre del 2000), per la qual es delega en els delegats d'Economia i Hisenda les facultats per a subscriure, 
prèvia autorització de la Direcció general de Cadastre, els convenis de col·laboració en matèria de gestió 
cadastral que se celebren amb els Ajuntaments del seu àmbit territorial, ���� 

El model de conveni d'aplicació general elaborat per la Direcció general de Cadastre, el qual arreplega de 
manera explícita totes les matèries objecte de col·laboració enumerades en el Reial Decret 417/2006, de 7 
d'abril pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, ���� 

El Conveni de Col·laboració de l'Impost sobre Béns Immobles (Model 901N ). 
La Comissió Informativa d'Interior, amb data 18 de novembre de 2010, ha emés informe favorable. 
  
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:���� 
Primer . Aprovar, pel que fa este Ajuntament, la formalització del conveni de col·laboració en matèria de 

gestió cadastral, referent a la tramitació d'expedients de transmissions de domini, a través de la Gerència 
Regional del Cadastre de València (Resolució de 25 d'octubre del 2000, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, BOI 
núm. 279 de 21 de novembre del 2000), tot adjuntant-hi la memòria explicativa redactada per l'Ajuntament, a la 
qual es fa constar l'objecte del conveni, l'abast de les funcions a exercir i els mitjans personals i materials que 
seran aplicats a estes funcions, de conformitat amb el disposat a l'art. 63 del RD 417/2006, de 7 d'abril. ���� 

Segon. Facultar  l'Alcaldia per a la signatura de tots els documents que siguen necessaris per a l'execució del 
present acord. ���� 

Tercer. Remetre l'acord, així com la memòria, a la Gerència Territorial de Cadastre de València. ���� 
 
Abans del començament del tractament del següent punt l'alcaldessa, presidenta de la sessió comenta, amb 

el parer favorable de tots els presents que, com que els tres següents punts de l'ordre del dia estan relacionats es 
debatran conjuntament en el primer d'ells, sense perjudici que després s'arreplegue el resultat en relació a 
cadascun dels tres punts. 

 
2.3. Estat d'execució del pressupost/10 a 30/X: donar compte 
L'alcaldessa explica i dóna compte de l'estat de comptes municipals, en compliment de la normativa 

aplicable, del qual es va donar compte també a la Comissió Informativa d'Interior. També explica i dóna 
compte dels  punts 2.4.  i  2.5., també tractats prèviament a la  Comissió d'Interior. 

El portaveu del grup EU assenyala les qüestions següents: 1.Pel que fa a l'Informe de Tresoreria, considera 
que la quantitat total de 2.461.069,23 € corresponent a les obligacions  pendents de pagament, tant de 
pressupostos tancats con del pressupost corrent, resulta una xifra desmesurada.  2. De l'Informe d'Intervenció 
assenyala que hi es diu que del Pla de Sanejament resultava el compromís de l'Ajuntament de tindre un 
romanent positiu de 500.000 €, en la liquidació de l'exercici 2009, per tal de fer front al finançament i resulta 
que la liquidació presenta dèficit. Els informe són “tremendos”, la situació econòmica és patètica. Quan es va 
lliurar este informe, el 20 d'octubre de 2010, hi havien factures pendents de comptabilitzades per import 
d'1.014.000 €, i sols ens en resten 432.000 €, per a esgotar el pressupost. I això que quan se fa l'informe encara 
estan per pagar les nòmines del mes d'octubre, novembre, desembre i la paga extra. A més, resten també les 
factures que puguen arribar els mesos de novembre i desembre que, de segur que n'arribaran Resten 
assabentats, però caldrà plantejar-se què s'ha fet des de l'informe i quina cosa es pensa fer. 

El regidor d'Hisenda, José E. Aguar, contesta que té tota la raó del món. Estem passant una crisi que patixen 
totes les persones i les administracions públiques. Especialment la local. Tot sabem que el finançament de 
l'Administració Local és molt complicat i que un 10%  dels ingressos  del   pressupost procedia d'ingressos 
lligats a la construcció. L'últim any, este ajuntament ha deixat d'ingressar més d'1.000.000 €. Respecte 
l'operació de Tresoreria comenta que hi ha que tindre en compte a també hi ha retards  en el pagament dels 
veïns, que també hi ha que entendre i cal facilitar els pagaments als ciutadans. De moment, hem pogut fer front 
a les nòmines i, a més, tornar una operació de tresoreria de 800.000 €, malgrat la normativa actual. En el mes de 
gener tindrem una altra operació de tresoreria, de 800.000 euros,  que estarà disponible el dia 3 de gener, i que 
destinarem a les factures que més apuren, com són els pagaments d'hidroelèctrica, telefònica, de recollida de 
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fem, i a empreses del municipi amb xicotets rebuts. A més, hem intentat fer caixa del pendent d'ingressar dels 
veïns de Benetússer. A principi de gener es farà un “mailing” de recordatori de tot el pendent  de pagament i, 
esperem que al menys un 10% del pendent es podrà ingressar abans de març. També s'ha previst la possibilitat 
de fraccionament dels ingressos pels veïns. El regidor d'Hisenda continua informant que s'està preparant el 
projecte de pressupost amb una major retallada a les despeses corrents. Altres ajuntaments han tingut que 
adoptar mesures extremes per tal d'afrontar la crisi, com és el d'Alboraia. Ací no. No és que hem de consolar-
nos, però cal ser conscients que és una situació que afecta a tots els municipis. Que vol assenyalar que este 
Ajuntament ha informat permanentment de l'estat del pressupost; no sols quan marca la llei, sino més sovint. Se 
n'està donant compte a la Comissió de Seguiment i Control del Pressupost cada dos o tres mesos. Que, 
certament, hem de contindre la despesa. El portaveu del grup EU manifesta que es diuen coses que confonen. 
Devem diners  al banc. El que passa que ara mateix no tenim préstecs a curt termini, fins que no tornem a obrir 
la nova pòlissa en gener, però sí es deuen diners als bancs a llarg termini, al voltant de 5.000.000 €. El seu grup 
està cansat d'insistir cada  any en què l'ajuntament funciona malament quan, cada any, la liquidació presenta 
1.000.000 € de dèficit. Demanem, hi fa des de temps enrere, puix es poden veure actes anteriors, quan eren uns 
altres companys, que cal fer un exercici d'austeritat i no es fa. No hem d'esperar a arribar a situacions límits per 
a adoptar mesures. De fet, en l'inici del pressupost actual varen proposar fer retalls i es va comentar, entre altres 
coses, que s'anava a posar fi al lloguer de locals, perquè eren molts diners. Ara resulta que estem a desembre i 
això no s'ha fet. Encara en queden espais llogats, com és el cas del local de l'Agència de Desenvolupament 
Local, al carrer Constitució, i els locals que tenim al Carrer Cervantes, tampoc no estan desocupats encara. 
Respecte la comparació amb la situació d'altres ajuntaments, allò que hauríem de fer és mirar el que tenim ací. 
Respecte l'acomiadament de personal per part de l'Ajuntament d'Alboraia, allò que ha succeït és que esta 
administració local ha presentat un ERE i ja veurem si li l'aproven, o no. Evidentment, els excessos es paguen. 
Es pagaran a Alboraia i els pagaran ací. El que no es pot es traure més el suc als veïns. Als comptes municipals 
hi figuren com a quantitats pendents d'ingressar drets procedents de l'any 1993. Açò és incobrable. És molt 
difícil saber el que realment hi ha, si duguen quatre comptabilitats a l'hora. Perquè  en les reunions que hem fet, 
al mes d'octubre, la persona que havia de fer uns assentaments  no hi era, i quedaven alguns pendents. O siga, 
que al mes d'octubre no se sabia exactament el que n'hi havia. Amb tot això l'únic que es fa és falsejar la 
realitat. L'informe de Tresoreria és molt significatiu quan diu que del pendent de cobrament de l'any 1994, 42 
euros, se n'han cobrat 0 en l'executiva. En executiva sols s'ha cobrat dels darrers exercicis, 2008, 2007..., però 
dels anteriors no s'ha cobrat cap cosa. Tot el que no és dels darrers exercicis és incobrable. 

El regidor d'Hisenda respon, assenyalant les següents qüestions: 1r. Que d'ací a març es preveu ingressar 
una part del deute. Si cobràrem el 100% , ingressaríem 2 milions i mig d'euros. El que no pot fer l'administració 
és que quan algú no li pague el seu deute, no cobrar-li-lo. Tindrem un servei de recaptació més àgil, més ràpid. 
Abans es feia el cobrament en voluntària, i ara es faran embargaments de comptes bancaris o de béns que es 
tinguen. 2n. Respecte els locals llogats, comenta que és cert que hi havia la pretensió de llevar-se'n lloguers i 
seguidament repassa la situació dels trasllats de local: el del jutjat, Gabinet d'Educació, CIJ i Oficina de 
Valencià ja s'ha fet. Resta només pendent el trasllat del Departament de Modernització, que passa a l'actual 
despatx de recaptació i el de l'ADL que passarà on és ara Modernització. Estos trasllats s'efectuaran al mes de 
febrer.  3r. També hi han altres ingressos pendents, que no són de veïns i que són més importants: com són les 
subvencions de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial de València, pel Pavelló Esportiu Municipal, 
els Plans Provincials d'Obres i Serves, les ajudes per al manteniment del personal dels Serveis Socials...etc. La 
situació està malament, però sí que es fan coses. Tenim un deute a curt termini de 800.000 € i ja s'han tornat. 
Estos tres mesos han sigut d'un gran esforç: pagar les nòmines i tornar els diners al banc. Per això s'ha deixat de 
pagar als proveïdors. La nostra prioritat per al mes de gener és començar a pagar als proveïdors. Eixe esforç es 
reflectit a l'avançament de projecte pressupost per al 2011 que els hem passat, puix s'ha realitzat un retall molt 
important de despesa corrent. Hem fet una congelació d'impostos per al pròxim exercici, i per tant si no entren 
diners en alegria, tampoc es pot gastar amb tanta alegria. 

El portaveu del grup EU intervé comentat els assumptes següents: 1. Que està molt bé això de estalviar 
diners i no fer tanta despesa, però no entén la forma en que l'equip de govern fa el retall que reconeix que cal 
fer. Que, per exemple, resulta que el Servei de Col·laboració a la Recaptació de recent adjudicació passarà de 
costar-nos el 2 %, a costar-nos un 1,5 % més. 2. Que els lloguers es van pressupostar fins al mes juliol i ara 
resulta que com que no s'han fet els trasllats prevists, s'han de pagar els mesos posteriors, els quals no compten 
amb consignació al pressupost. Hem de controlar més la despesa pública. 3. Que passa amb el Mercat?. 
Després de totes les inversions que hi s'han fet, com que no es va parlar amb els venedors del mercat, ara no 
estan aplicant-se les taxes que els correspondria pagar. I això perquè les coses no es fan bé des del primer dia. 
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4. Des que començàrem la legislatura estem amb el tema de la RPT. Encara està sense resoldre. Este és un 
assumpte que podria resoldre, tal vegada, els problemes que tenim amb el personal i que es van ajornant “sine 
die”.  

El regidor d'Hisenda, fent ús d'un torn de rèplica, contesta que  té tota la raó pel que ha comentat sobre el 
mercat. S'han gastat més de 400.000 €, entre l'Ajuntament i la Conselleria, per a  la seua rehabilitació i que el 
venedors paguen 6 € al mes, puix veritablement és molt poc. Que voldria que quan ací al Ple, es porten 
propostes d'augment de les taxes els recolzaren.  Que, vist que li tenen molta confiança als informes de 
Tresoreria i d'Intervenció, cal mencionar que a l'expedient n'hi havien informes d'estos departaments als quals 
es deia que en estos moments la recaptació municipal es feia de forma obsoleta. Que era necessari modernitzar i 
agilitzar la prestació del servei, el qual començarà a funcionar en gener, encara que no comptarà amb unes 
instal·lacions pròpies i separades de l'Ajuntament fins al mes de febrer, moment este en el que es podran 
completar els trasllats de departaments municipals pendents. 

L'alcaldessa recorda que estan debatent-se tres punts alhora, el de l'Estat d'execució del pressupost a 
data 30/X/2010, el de la Relació de factures no comptabilitzades i el de l'Informe de Tresoreria de les factures 
de més de 55 dies.  Fa una puntualització, en el sentit que el portaveu del grup EU ha dit que a partir d'ara 
s'havia de pagar en 30 dies i això serà en el 2013. Que des de l'Alcaldia s'ha demanat a la Intervenció una 
revisió del Pla de Sanejament aprovat en el seu dia, per tal d'ajustar-lo a la situació actual i veure les mesures 
que haurem d'aplicar juntament al nou pressupost i quan estiga es tractarà ací.  

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
1.Resulta aplicable la següent normativa: 
- L'article 207 del RD Leg 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refón de la Llei Reguladora 

d'Hisendes Locals estableix que “La Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per mitjà de la 
Presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la Tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la 
periodicitat que el Ple establisca”.  

- L'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, desenvolupa en les regles 105 i 106 l'obligació legal prevista a l'art 207 del TRLRHHLL. 

2. La Intervenció Municipal, amb data 9 de novembre del 2010, ha emés informe al respecte. 
Els integrants del Ple de l'Ajuntament, ateses les consideracions assenyalades, resten assabentats de l'Estat 

d'Execució del pressupost per a l'exercici 2010, així com dels moviments de la Tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació; amb data 30 d'octubre de 2010. 

    
2.4. Relació de factures en compliment de la Llei 3/2004 de 29 de desembre: donar compte 
Ateses les consideracions següents: 
1. Resulta aplicable l'art. 5.4 de la Llei3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials i regula l'obligació de la Intervenció d'informar trimestralment 
al Ple, de les factures o els documents justificatius dels quals hagen transcorregut més de tres mesos des de la 
seua anotació en el  registre i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o 
s'haja justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació d'aquest, 
����2. La Intervenció Municipal, amb data 11 de novembre del 2010, ha emés informe al respecte. 
Els integrants del Ple de l'Ajuntament, ateses les consideracions assenyalades, resten assabentats de la 

relació de factures ( la qual consta a l'expedient) que, havent transcorregut més de tres mesos des de la seua 
anotació en el  registre de factures, no han vist reconeguda l'obligació del seu pagament (ADO), ni se n'ha 
justificat per l'òrgan gestor l'absència de la seua tramitació. 

 
 2.5. Informe Tresoreria de conformitat amb la Llei 3/2004 de 29 de desembre: donar compte  
Ateses les consideracions següents: 
1. Resulta aplicable la següent normativa: 
- L'article 22.2 i) de la Llei reguladora de les bases de Règim Local, llei 7/1985 , de 2 d'abril, art 22.2i), 

davant la manca de regulació expressa en les bases d'execució del pressupost. 
- L'article 4.3 de la Llei 15/2010, estableix que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 

Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la 
citada llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, el qual inclourà, necessàriament, el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estiga incomplint el termini. 
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2. La Tresoreria Municipal, amb data 15 de novembre del 2010, ha emés informe al respecte del qual resulta 
que, a 31 d'octubre del 2010, de les dades que hi ha en la Comptabilitat municipal es desprenen les dades 
següents:  

Obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats respecte de les quals s'incompleix el termini de pagament 
de 55 dies previst en la Llei 15/2010, computat des de la data de comptabilització de la factura:  

Nombre d'Obligacions: ………..286  
Import : …......................754.192,13.€  
 
Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent respecte de les quals s'incompleix el termini de pagament de 

55 dies previst en la Llei 15/2010, computat des de la data de comptabilització de la factura:  
Nombre d'Obligacions: ………..815  
Import.........................1.706.877,10 €  
 
Així, 1.101 és el nombre total d'obligacions en relació a les quals s'incompleix el termini previst a la Llei 15/2010, amb 

un import conjunt de i 2.461.069,23 €.  
 
Els integrants del Ple de l'Ajuntament, ateses les consideracions assenyalades, resten assabentats de 

l'informe de la Tresoreria Municipal en relació al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al 
compliment de les obligacions de pagament per part de les entitats locals. 

 
2.6. Compte de Recaptació/2009: aprovació 
L'alcaldessa  dóna compte del contingut i la motivació de la proposta d'acord, així com de l'informe de la 

Tresoreria Municipal de data 12 de maig de 2010 i del dictamen desfavorable per la Comissió Informativa 
d'Interior amb data 18 de novembre de 2010. El  portaveu del grup EU diu que segons les dades de la liquidació 
del servei en l'exercici 2009, es va ingressar un 80,90%  en voluntària, la qual cosa no sembla malament. Però 
s'ha de fer més esforços per cobrar la resta, i no comptar després  permanentment amb eixos diners no 
ingressats.  Estan d'acord en canviar i modernitzar el sistema de recaptació, però ells  optarien per una gestió 
directa i no per donar-ho a una altra empresa privada. No comparteixen el tòpic de que les empreses privades 
funcionen millor que les públiques. Si patim ara mateix una forta crisi econòmica es precisament pels bancs, 
que són l'empresa privada per excel·lència. A l'expedient consta l'informe de la Tresorera Municipal. 
L'alcaldessa manifesta que ara estem parlant del compte de recaptació/2009 i no s'ha de confondre l'assumpte 
amb el de la contractació del servei de recaptació. El regidor del PP, Luis M. Vicent Adell, diu que ells 
canviaran el sentit del vot, puix es tracta d'aprovar un informe merament tècnic, per la qual cosa s'abstindran. El 
regidor d'Hisenda, José E. Aguar, comenta que a l'informe de la Tresoreria es diuen també altres coses que no 
són el del 80,90% del cobrament en voluntària, en relació al servei. Que ells han decidit contractar novament el 
servei de recaptació, però ho fan després d'haver rebut informes d'Intervenció i  Tresoreria, als quals es 
recomanava eixa solució. No ho fan perquè els agrade més o menys, sinó perquè és la seua obligació prendre 
decisions. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
1. D'acord amb l'establit en la Llei reguladora de les bases de Règim Local, Llei 7/1985 , de 2 d'abril , art. 

22.2i), a falta de regulació expressa en les Bases d'Execució del Pressupost.  
2. Vist el compte de recaptació de l'exercici 2009, el resum del qual és el següent:  
 
«RESUM: Al llarg de l'any 2009 la Recaptació Municipal ha disposat d'un total de rebuts al cobrament per un import de 

4.570.604,67 €, dels quals 3.223.130,94 € s'han posat al cobrament en l'exercici 2009, sent la resta 1.347.473,73 € posats 
al cobrament en aquest exercici 2009, però que provenia del pendent d'exercicis anteriors.  

S'han ingressat en voluntària 2.504.093,24 € (80,90%, pel que fa als càrrecs en voluntària), 219.112,31€ en executiva, 
dels quals corresponen 98.883,21 € a l'executiva dels valors pendents d'exercicis anteriors i 120.229,10 € a l'executiva dels 
valors posats al cobrament en 2009, per tant el percentatge del cobrat en 2009, pel que fa als valors posats al cobrament 
pertanyents al 2009 és de (2.624.322,34 € / 3.223.130,94 ) 81,42%.  

El total d'ingressos en 2009, sumant la voluntària i l'executiva total, correspon a un import de 2.723.205,55 € (59,58% 
pel que fa al total de rebuts posats al cobrament).  

S'han datat rebuts per un import total de 168.603,63 € (3,69%).  
Per tant, el percentatge total de gestió en l'exercici 2009 ha estat del 63,27%.  
Hi ha pendent de cobrament, a 31/12/2009, un total de rebuts per un import de 1.678.795,49 € (36,73%).» 
 
3. Vist l'informe de la Tresoreria Municipal de data 12 de maig de 2010. 
4. Compet al Ple de l'Ajuntament resoldre a este respecte.. 
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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 . Aprovació dels comptes de Recaptació de la Corporació de l'exercici 2009. 
Segon. Notificar els acords adoptats al departament d'Intervenció-Tresoreria, així com al Servei de 

Col·laboració a la Recaptació Municipal.  
 
2.7. Ordenança Fiscal IBI Urbana: modificació de l'art. 7 
L'alcaldessa informa que, reunida la Junta de Portaveus i sotmés a votació la seua proposta de retirar este 

assumpte de l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat, deixar este assumpte damunt la taula. 
 
2.8. Ordenança Fiscal Taxa utilització del CC “El Molí”: modificació de l'art. 6 
L'alcaldessa informa de la necessitat de modificar l'article 6 de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per 

utilització privativa o especial del Centre Cultural El Molí, tot incrementant-les, perquè estan desfasades. El 
portaveu del grup EU diu que ací es repeteix el mateix. Els informes estan correctes, però el problema no està 
en la taxa, sinó en l'ordenança que regula el servei i la seua aplicació, ja siga del tipus de tipus A, tipus B, o 
tipus C. Dóna igual no cobrar 6 €, que no cobrar 100 €.  El regidor del PP, Luis M. Vicent Adell, comenta que 
no recorda molt bé l'objecte del punt, creu que era especialment per a dues entitats i al final ells proposaven que 
no es cedirà a ningú. A continuació la regidora de Cultura, Mª Dolores Ceacero, recorda l'objecte i la motivació, 
tot dient que es tractava de regularitzar una taxa que des de la inauguració del CC “El Molí” no s'havia revisat. 
Que, així com el preu de les entrades sí que s'havia anat revisant-se un any enrere d'un altre, això no s'ha fet 
amb la taxa per utilització del centre per entitats, les quals ara no més paguen uns 6 €/hora, quan haurien de 
pagar 100/150 €/hora. El regidor del PP recorda que allò que els pretenien era que es denegara directament a la 
gent o associacions de fora de Benetússer. La regidora de Cultura indica que ací venen alumnes de l'IES 25 
d'abril d'Alfafar i seria un problema  negar-los la cessió del centre. El regidor d'Educació, Óscar Labiós, afig 
que a l'IES 25 d'abril pertany al municipi d'Alfafar, però que n'hi han molts alumnes de Benetússer a eixe 
institut. Si els neguen la cessió del centre estarem negant l'entrada a veïns del nostre poble i hauríem de donar-
los l'opció de vindre. El portaveu del grup EU diu que els números s'ha anat “trabucant” de les ordenances 
inicials fins ara. Si parlem de l'IES 25 d'abril, cal preguntar-nos si voldríem cobrar-los la taxa. La regidora de 
Cultura contesta que eixa és la normativa. Que als ciutadans d'Alfafar que els subvencione el seu ajuntament, ja 
que els benetussins paguen ací els seus impostos. Al cap i a la fi, eixe és el cost real del servei. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
Vista la proposta presentada per la regidora de Cultura sobre l'increment de l'article 6 de l'Ordenança fiscal 

reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del Molí,  
Atés l'estudi econòmic de la Tresorera Municipal de data 10 de novembre del 2010, 
Atés l'informe de la interventora Municipal de data 11 de novembre del 2010,  
De conformitat amb l'establit en l'article 17 i 24 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,  
La Comissió Informativa d'Interior, amb data 18 de novembre de 2010, ha emés informe favorable 
 
Sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb dues abstencions, dels regidors integrants del 

grup EU (2), set vots en contra, dels regidors  integrants del grup PP (7), i huit vots a favor, dels integrants del 
grup PSOE-PSPV (8), ACORDA:  

Primer . Aprovar provisionalment la modificació de l'article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per utilització privativa o aprofitament especial del Molí, en els termes que es reprodueixen a continuació:  

 
«Article 6.- La quantitat a liquidar i a exigir per aquesta taxa s'obtindrà per l'aplicació de les tarifes 

següents:  
 
Per cada hora d'utilització privativa o aprofitament especial de les activitats tipus A)....100 €  
Per cada hora d'utilització privativa o aprofitament especial de les activitats tipus B)....150 €  
Per cada hora d'utilització privativa o aprofitament especial de les activitats tipus C).... 217,64 €  
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Els imports es fraccionaran per hores completes, de manera que qualsevol fracció tributarà per hora 
completa. A aquest efecte el còmput començarà a comptar des del moment mateix de l'entrada de la primera 
persona del públic assistent i el moment final, amb l'eixida de l'última persona assistent. Si com a 
conseqüència de qualsevol circumstància l'aprofitament especial o utilització privativa fóra superior al 
sol·licitat i autoritzat per les dependències municipals es girarà liquidació complementària al subjecte passiu 
sol·licitant.  

 
S'exigirà a les entitats que utilitzen el Centre Cultural El Molí el dipòsit d'una fiança de 300,50 €, la qual 

serà retornada a la finalització de l'activitat, sempre que no s'haguera ocasionat cap desperfecte.» 
 
Segon. Exposar al públic la present modificació durant el termini de 30 dies mitjançant anuncis en el 

Butlletí Oficial de la Província, un diari dels de major difusió de la província, i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament.  

Tercer. De conformitat amb el que estableix  l'article 17.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
si durant el termini d'exposició pública no es formulen reclamacions ni al·legacions, l'acord s'entendrà 
definitivament adoptat sense necessitat d'un nou acord plenari.  

 
2.9. Museu Municipal de Benetússer: canvi de figura jurídica 
L'alcaldessa, explica i dóna compte dels  antecedents del procediment. El portaveu del grup EU vol que 

conste que el canvi de figura jurídica del Museu Municipal de Benetússer no suposarà cap increment de 
despesa a l'Ajuntament; contestant-li l'alcaldessa que ací és. 

No produint-se més intervencions, i ateses les consideracions següents: 
1. Este Ajuntament va incoar procediment tendent a la creació i reconeixement oficial d'un Museu 

Municipal a les dependències de l'antic Molí de Favara, el qual exposarà de forma permanent l'exposició 
“Arrels de Fang”, tot aprovat-ne diferents resolucions al respecte, entre d'altres l'acord  del Ple de l'Ajuntament 
de data 8 d'abril de 2010. 

2. Amb posterioritat a l'aprovació de les referides resolucions, s'ha plantejat la possibilitat que 
l'emplaçament on es troben i s'exposen, en correctes condicions de conservació, les peces històriques d'interés 
rellevant de propietat municipal, tinga la qualificació no de “col·lecció museogràfica”, si no de “museu”. 

3. Considerades les disponibilitats municipals d'ubicació, de mitjans i de personal, considerada la 
importància i la rellevància de les peces a exposar i conservar, considerats els requisits exigits a la normativa en 
vigor en matèria de museus i col·leccions museogràfiques, i avaluats els avantatges i les obligacions que una i 
altra qualificació comporta, s'estima que la qualificació idònia és la de “museu”. 

4. Pel que fa la possibilitat d'atendre les necessitats que comportaria el museu, cal assenyalar primerament 
que, per tal que la pretensió de creació del “museu” resulte viable i davant l'actual situació econòmica de les 
entitats locals, al menys inicialment, això s'ha d'aconseguir sense generar noves despeses econòmiques. 

Al respecte: 
 4.1. Pel que fa l'atenció de les necessitats de personal a generar pel “Museu «Història de Benetússer»”, 

això és possible: 
 a) Les necessitats del museu de personal no qualificat s'atendrien amb les disponibilitats que ofereixen 

els llocs de treball de l'actual plantilla municipal destinats al “Centre Cultural “EL Moli””, les dependències del 
qual estan ubicat junt a l'antic Molí de Favara, “paret en paret”; en especial del lloc de treball de “Conserge 
d'Instal·lacions Municipals-Centre Cultural “El Molí””.  

b) Les necessitats del museu de personal qualificat s'atendrien pel lloc de treball pertanyent al grup “A2” 
(tècnic mig dels antigament anomenats “grup B”), existent a la plantilla municipal anomenat: “Bibliotecari/a- 
Técnic/a de Pat. Històric”. 

Al respecte cal assenyalar: 
-- El lloc de treball de la plantilla municipal, actualment, anomenat “Bibliotecari/a- Técnic/a de Pat. 

Històric”, està cobert en propietat per funcionària pública municipal, la qual fou seleccionada mitjançant procés 
de selecció realitzat en l'any 1986, per tal de cobrir en propietat el lloc de treball, aleshores, anomenat 
“Encarregat de Biblioteca i Museu Municipals”. Característiques del procés de selecció foren les següents: 

 
*  Titulació requerida participar a este procés de selecció: “Estar en posesión del título de grado medio o 

equivalente ( diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente o profesor de E.G.B) 
o superior.” 
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*  El Temari que figurava a les bases del procés de selecció incloïa, entre d'altres, un GRUP I (BIS) 
“MUSEU”; amb els següents temes: 

 
“Tema 1.- Concepto Museo, Museología y Museografía. 
Tema 2.- Clasificación de los Museos. Criterios básicos. 
Tema 3.- Registros, inventarios y catálogos que deben figurar en un Museo. 
Tema 4.- Evolución de las principales normas sobre protección del patrimonio artístico y cultural. 
Tema 5.- Las excavaciones y los hallazgos arqueológicos. 
Tema 6.- La adquisición de obras de arte.” 
 
*  A la descripció de les funcions del lloc de treball de les bases del procés de selecció, es deia: 
 
“3. Funciones a desarrollar.- Serán funciones a desarrollar las de: 
a) Organización de la Biblioteca y Museo. 
b) Selección y adquisición de libros y objetos que deban integrarlos. 
c) Catalogación y clasificación, y 
d) Información bibliográfica.” 
 
-- La càrrega de treball que suporta el lloc de treball “Bibliotecari/a-Técnic/a de Pat. Històric”, permet 

que la funcionària que l'ocupa puga atendre sense cap problema les xicotetes necessitats de personal qualificat 
que puguera generar el “museu”, sense deixar desateses la resta de funcions inherents al lloc de treball. 

c) Resulta, consegüentment, que este Ajuntament compta a la seua plantilla municipal actual amb 
suficient personal per a atendre adientment les necessitats de personal que genere el “museu”; tant les de 
personal auxiliar, com les de personal qualificat/superior que de conformitat amb el que es disposa a l'article 
quart de l'«Ordre de 6 de febrer de 1991 del Conseller de Cultura, per la qual es regula el reconeixement de 
museus i col·leccions museogràfiques permanents a la C.V.», tinga cura del “museu”. 

d) Es pot concloure així, que l'atenció de les despeses de personal del “museu”, es podria assumir sense 
increment de les despese de personal d'este Ajuntament. 

4.2. Pel que fa la NO generació de noves despeses d'inversió, per que estes no són necessàries, puix 
l'Ajuntament compta amb un edifici de propietat municipal: l'antic Molí de Favara; el qual ha sigut adaptat amb 
anterioritat amb diferents actuacions realitzades els darrers anys. L'antic Molí de Favara és un emplaçament 
idoni,  amb unes instal·lacions adequades per a ubicar-hi el “mueseu”, sense necessitats de noves inversions. 

4.3. Pel que fa la NO generació de noves despeses corrents, per que estes no són necessàries. La 
ubicació del “museu” a un edifici que ja es actualment de propietat municipal, comporta que les despeses 
corrents del mateix, siguen les mateixes que ja estan assumides per la Coporació Local en relació a l'edifici i 
que ja estan adientment consignades a les partides de despeses corrents del pressupost de municipal, al qual hi 
figuren de forma indiferenciada. 

5. Davant la urgència, es va resoldre al respecte mitjançant Decret de l'Alcaldia 918/2010, de data 21 de 
juliol de 2010. 

6. Correspon el Ple de l'Ajuntament resoldre al respecte de la sol·licitud de reconeixement del “museu”. 
7. La Comissió Informativa d'Àrees Socials, amb data 28 d'octubre de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
Primer . Restar assabentats del Decret de l'Alcaldia 918/2010, relatiu al procediment incoat per este 

Ajuntament i actualment en tramitació, per al reconeixement d'un Museu Municipal a les dependències de 
l'antic Molí de Favara, tot ratificant-lo en tots els seus termes i,. en particular els següents extrems: 

1r. Aprovar la creació del “Museu «Història de Benetússer»”, a la qual es reuniran i exposaran les peces 
històriques d'interés rellevant de propietat municipal; tot instal·lant-lo a les dependències municipals de l'antic 
Molí de Favara; amb la qualificació jurídica de “MUSEU”, i NO la de “Col·lecció museogràfica”, que figurava 
a les anteriors resolucions aprovades per este Ajuntament al llarg d'este procediment. 

2n. Sol·licitar de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la G.V., el reconeixement com a MUSEU, a 
l'empara de l'Ordre de 6 de febrer de 1991, del “Museu «Història de Benetússer»”, ubicat a les dependències de 
l'antic Molí de Favara; en resultar que la ubicació és idònia, que la plantilla municipal municipal compta amb 
personal , adient per a la seua atenció -tant personal qualificat, com personal no qualificat-, i que es compta 
amb medis materials necessaris per al seu bon funcionament. 
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3r. Autoritzar a l'alcaldessa per a realitzar la documentació i/o tramitació escaient. 
Segon. Traslladar este acord a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la G.V. 
 
2.10. Dies festius locals/2011: aprovació modificació 
L'alcaldessa explica els motius pels quals s'ha de modificar l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament el dia 20 

d'agost de 2010, sobre determinació dels dos dies festius locals/2011. Hi es va acordar que un dels dos dies fora 
el dia de 2 de maig de 2011, festivitat de Sant Vicent Ferrer, quan resulta que amb posterioritat el Consell de la 
G.V. ha determinat que eixa mateixa data siga dia de festa autonòmica. Que per tot això es planteja que siguen 
els dies festius locals, el 27 de juny de 2011, i  el  26 de desembre de 2011. 

 
Ateses les consideracions següents: 
1. A la sessió plenària celebrada amb data 20 d'agost de 2010, es van determinar els dos dies festius 

locals/2011. Hi es va acordar que foren els dies un dels dos dies fora el dia de 2 de maig de 2011, festivitat de 
Sant Vicent Ferrer i 27 de juny de 2010, dilluns de la Setmana de festes. 

2. Amb data 5 d'octubre de 2010, es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6369, el 
Decret 153/2010, d'1 d'octubre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2011, i declara els dies inhàbils als efectes laborals, retribuïts i 
no recuperables. Hi figura com a dia festiu autonòmic, el dia 2 de maig de 2011. 

Procedeix, consegüentment, modificar l'acord plenari de data 20 d'agost de 2010, sobre concreció dels dies 
festius locals/2011. 

3. D'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors, el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
permet a les comunitats autònomes substituir el descans del dilluns de les festes nacionals que coincideixen 
amb diumenge per la incorporació a la relació de festes d'altres que les siguen tradicionals. Així mateix les 
comunitats poden fer ús de la facultat del trasllat a dilluns de les dites festes nacionals coincidents amb 
diumenge. 

4. La determinació de festes locals en un municipi té rellevància no sols a efectes laborals, sinó també en la 
determinació de dies hàbils a efectes de còmput de terminis i obertura d’oficines publiques, tal com assenyala 
l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú, després de la modificació introduïda per la Llei 4/1999, quan estableix que 
l’Administració General de l’Estat i les Administracions de les Comunitats Autònomes, amb subjecció al 
calendari laboral oficial, fixaran en el seu àmbit el calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis, 
disposant que el calendari aprovat per les Comunitats Autònomes comprendrà els dies inhàbils de les Entitats 
que integren l’Administració Local corresponent al seu àmbit territorial, a les que s’aplicarà. 

 
5. Correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de la proposta a l'Autoritat Laboral de les festes locals a 

incloure en el Calendari Laboral. 
La Comissió Informativa d'Àrees Socials, amb data 28 d'octubre de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Modificar l'acord aprovat a la sessió plenària celebrada amb data 20 d'agost de 2010, sobre “Dies 

festius locals/2010”, en el sentit 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 a efectes de còmput de terminis administratius, els dies festius locals 
següents: 

- 27 de juny de 2011, dilluns de la Setmana de Festes. 
- 26 de desembre de 2011, segon dia de Nadal, festivitat de Sant Esteve. 
 
Segon. Trametre certificat de l’acord plenari a la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la Generalitat 

Valenciana, als efectes oportuns. 
 
2.11. Tarifes de la taxa dels serveis municipals d'aigües potables i clavegueram/2011: aprovació 
L'alcaldessa dóna compte del contingut i la motivació de la proposta.  
A teses les consideracions següents: 
 I. Antecedents de fet: 
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1. Amb data 29 de setembre de 1997, es va aprovar el contracte per a la prestació del “Servei d’abastiment 
d’aigua potable de Benetússer”», el qual va ser elevat a escriptura pública, atorgada pel notari de Benetússer,  
amb data 27 de novembre de 1997. 

El contracte no ha sigut modificat des de la seua aprovació, amb la qual cosa cal concloure que està vigent 
en els seus propis termes. 

2. La mercantil adjudicatària del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”: “Aguas de Valencia 
S.A.” (endavant “Aguas”), ha presentat proposta d'actualització de tarifes del servei per a l'exercici 2011, amb 
escrit de data 19 de novembre de 2010. 

3. L'actualització de les tarifes del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer” està fent-se des de 
l'any 2007, a proposta de la pròpia empresa “Aguas”, aplicant-hi la fórmula següent:     Kt  =  0,5094  x  (At/ Ao)   
+   0,4906  x  (IPCt  /  IPCo),   a la qual: 

  
 Kt = Coeficient d'actualització 
 At = Preu de l'aigua en alta de l'any a considerar 
 Ao = Preu de l'aigua en alta considerat a l'anterior actualització.. 
 IPCt / IPC/o = Percentatge de variació de l'IPC acumulat en l'any següent a l'anterior actualització. 

 
4. Aplicada la fórmula anterior a las tarifes vigents èr al servei en l'exercici 2010, amb les corresponents al 

preu de l'aigfua en alta, que es manté sense cap increment, i a l'IPC oficialment aprovat  resulta un increment 
per a les tarifes del servei de l'1'1, conformement resulta de les següents dades: 

    Kt  =  0,5094  x  (0'397748  / 0'397748) (*)  +  (0'4906  x  1'023) (**)   
 
    Kt  =  0,5094  x  1 + (0'4906  x  1'023)  =  0,5094  + 0,5018838 =  1,00113 

 
 (*)   Preu de l'aigua en vigor /  Preu de l'aiogua en l'exerici anterior (el preu es manté) 
 (**) IPC (INE) acumulado desde octubre/2009 a septiembre/2010: 2'3 % 

 
Així, el coeficient d'actualització de les tarifes per al 2011, resulta ser un 1'1 %. 
 
5. Amb data 30 de novembre de 2010 es va celebrar sessió de la Comissió Especial d'Aigües a la qual es va 

emetre informe favorable a la proposta d'increment de les tarifes del servei per a l'exercici 2011, presentada per 
l'empresa adjudicatària. 

A eixa mateixa sessió es va acordar que al llarg de l'exercici 2011 es realitzarà una revisió dels preus del 
servei per tal d'ajustar-los al que resulte de l'aplicació del que a eixe efecte s'estableix al contracte d'adjudicació 
del servei (constituït pels plecs de clàusules, administratives i tècniques, aprovats per a la contractació del 
servei i per l'oferta presentada per a l'adjudicació del servei per l'empresa adjudicatària), en ser este contracte la 
“llei”  que ha de regir ineludiblement la relació Ajuntament-empresa adjudicatària”. 

6. Els serveis municipals han emés informe al respecte de la proposta de revisió de tarifes presentada per 
l'adjudicatària. 

 
II. Fonaments: 
1. Resulta d'aplicació la següent normativa: 
- Constitució Espanyola. 
- Estatut d'Autonomia Valencià 
- arts. 8.1, 22, 25.2, 26.1 a), 86.3,   de la Llei 7/1985 (LRBRL) 
- art. 107 del Text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) 
- article 30 i 148 del Reglament de Serveis de les CCLL (RSCL). 
- article 20.4.t) del Text Refòs de la Llei Reguladora de Hisendes Locals (TRLRHL) 
- Llei 30/1992, de règim jurídic de les AAPP i del procediment administratiu comú 
- Text refòs de la Llei d'Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001) 
- Decret 109/2005, del Govern Valencià, regulador del procediment en matèria d'intervenció de preus. 
- Contracte del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”», aprovat a la sessió plenària de data 29 

de setembre de 1997. 
 
2. A la proposta de “Aguas” no es justifica que l’increment de preus que proposa s’adeque al plec de 

condicions del contracte signat amb este Ajuntament per a la prestació del servei. Es tracta del contracte 
aprovat amb data 29 de setembre de 1997, el qual va ser elevat a escriptura pública, atorgada pel notari de 
Benetússer,  amb data 27 de novembre de 1997. Del contracte formen part els plecs aprovats pel Ple de 
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l’Ajuntament per a la contractació, així com també l’oferta presentada per la mercantil adjudicatària. Hi es diu, 
entre d'altres extrems el següent: 

 
«Tercero.- Procedimiento de REVISIÓN. 
.../... 
6.- Los ÚNICOS CRITERIOS que se tendrá presente para la REVISIÓN DE LAS TARIFAS y CORRELATIVAMENTE DEL COSTE DEL 

SERVICIO QUE LA JUSTIFICA, INICIALMENTE propuestas por el contratista y ACEPTADA por el Ayuntamiento en la ADJUDICACIÓN del 
Servicio y en las sucesivas será el de DETERMINAR ELEMENTO POR ELEMENTO de los que se descompone el COSTE DEL SERVICIO, su 
POSIBLE aumento teniendo presente ÚNICAMENTE las siguientes circunstancias. 

Para ello y siguiendo la descomposición del COSTE DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES tomado como base del presente Concurso en 
el ESTUDIO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO del mismo, tenemos que CADA ELEMENTO de dicho COSTE se aumentará SÓLO cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 

1.- PERSONAL.- En cuanto al PERSONAL inicial o Plantilla propuesta por el licitador-adjudicatario en su oferta aceptada por el 
Ayuntamiento: 

1.2. No se admitirá ningún aumento del número de personas inicialmente propuestas hasta trancurridos tres años y siempre que 
quede debidamente justificada la necesidad de dicho aumento por razón de la expansión del servicio. Recordemos que toda nueva 
contratación que suponga AUMENTO del personal HA DE SER AUTORIZADA POR EL AYUNTAMIENTO. 

1.3. El único aumento de las RETRIBUCIONES del personal será el que venga impuesto por: 
1.4. Aumento oficial del salario mínimo interprofesional. 
1.5. Aumentos derivados del correspondiente Convenio Colectivo a nivel cuanto menos Provincial. 
1.6. Los aumentos de las cotizaciones a la Seguridad Social y Accidentes de Trabajo sólo serán los oficialmente aprobados por el 

Estado. 
   2.- LOCOMOCIÓN.- En cuanto a los VEHÍCULOS  inicialmente propuestos por el Licitador que resulte adjudicatario y aprobados por el 

Ayuntamiento en la adjudicación no se podrá aumentar su número sin autorización del Ayuntamiento. 
    Los aumentos sólo serán por las siguientes causas: 
2.1. Seguros.- Los señalados por la Compañía Aseguradora, siempre que no respondan a aumento de los riesgos inicialmente previstos 

en la oferta del licitador. 
2.2. Combustible.- Sólo del promedio de aumento anual, debidamente acreditado. 
2.3. Mantenimiento.- Sólo el porcentaje de aumento del Índice General Nacional de Precios de Consumo, señalado por el Instituto 

Nacional de Estadística. 
1. Tasa de circulación, sólo la oficial. 
 
3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 
3.1. Software y asistencia técnica.- Sólo la documentalmente acreditada y siempre que no responda a la contratación de nuevos 

servicios y en cuanto al número de abonados sólo los que realmente respondan a dicha circunstancia. 
3.2. Confección de recibos.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo del I.N.E. y los aumentos reales de 

recibos. 
3.3. Cobro de domiciliaciones bancarias.- Sólo el que resulte acreditado por certificación del Banco, siempre que no exceda del Índice 

General Nacional de Precios de Consumo y los aumentos reales de recibos. 
3.4. Emisión de dípticos.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo y los aumentos reales de recibos. 
3.5. Lectura de contadores.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo y el aumento real de abonados. 
3.6. Alquiler de oficinas y otros. 
3.6.1. Alquiler.- Sólo los aumentos autorizados por la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
3.6.2. Limpieza.- Sólo el señalado por el correspondiente Convenio Colectivo de nivel Provincial. 
3.6.3. Alumbrado.- Sólo los aumentos oficiales. 
3.6.4. Material de oficinas.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
3.6.5. Teléfono.- Sólo los aumentos oficiales. 
3.6.6. Vestuario personal.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
3.6.7. Seguros y reparaciones.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
3.6.8. Seguro de Responsabilidad Civil.- Sólo los aumentos oficiales de Tarifas que no responda a una mayor cobertura de la 

inicialmente ofertada por el Licitador-Adjudicatario. 
4.- CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES. 
4.1. Obras civiles, arquetas.- Sólo el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
 
 
4.2. Conducciones generales y red de distribución.- En cuanto al precio, el Índice General Nacional de Precios de Consumo, y en 

cuanto al número de averías, el aumento porcentual del año anterior previsible. 
4.3. Mantenimiento y reparación de acometidas.- En cuanto al precio, el Índice General Nacional de Precios de Consumo, y en cuanto 

al número de abonados y acometidas, sólo las que se hayan producido el año anterior y el porcentaje previsible. 
4.4. Mantenimiento y reparación de contadores.- Nada, pues son a cargo del usuario. 
4.5. Detección de fugas con correlador.- Sólo los aumentos del Índice General Nacional de Precios de Consumo y el aumento que se 

haya producido en el año anterior debidamente acreditado y el porcentaje de previsión. 
5. ENERGÍA.- Nada pues se adquiere el Agua en Alta. 
6. COMPRA DE AGUA EN ALTA A LA RED METROPOLITANA. 
6.1. En la COMPRA DE AGUA en Alta a la Red Metropolitana, los aumentos de precio sólo serán admitidos por una doble 

circunstacncia, respecto del caudal y precio inicial base de la concesión. 
6.2. Por aumento del precio/m3 a satifacer al Consell Metropolità dibidamente justificado por escrito y ACUERDO documentado del 

Consell, que se acreditará mediante certificación del Secretario del mismo con el VºBº de su Presidente. 
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6.3. Por aumento del caudal suministrado respecto del inicial de la contrata que habrá de acreditarse técnicamente por razón de 
aumento de los usuarios o de las necedidades de los industriales, presentando, en todo caso, las nuevas Pólizas de alta en el Servicio. Se 
tendrá presente que en el ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD por el nuevo concesionario se hará constar la lectura de los contadores en 
Alta. Por lo que se habrá de acreditar mediante Certificación del Consell Metropolità las nuevas lecturas. 

7. CLORACIÓN DEL AGUA: Nada, ya que se suministra en Alta. 
8. CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS. 
8.1. Sólo los aumentos del Ïndice General Nacional de Precios de Consumo. 
8.2. Y en cuanto al número y clase de análisis, los aumentos debidamente justificados respecto de los inicialmente presupuestados por 

el Licitador. 
9. IMPUESTOS.- Sólo los aumentos oficiales, documentalmente justificados. Tanto por lo que respecta a los Epígrafes 161.4 y 857.9, 

como por lo que respecta a los Impuestos Locales, y cualesquiera otros nuevos, que deberán estar documentalmente acreditados. 
10. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL. 
10.1. Sólo se tendrán en cuenta las AMORTIZACIONES ANUALES ya PREVISTAS, pero sin aumento alguno en su cuantía. 
10.2. Respecto a las NUEVAS INVERSIONES, éstas han de estar AUTORIZADAS por el Ayuntamiento. En la autorización se señalarán 

las amortizaciones anuales.» 
 
A la proposta d'increment de tarifes per a l'any 2011 presentada per “Aguas” , ni tan sols es fa referència al 

contracte. 
 
3. Es conclou que, davant la urgència de l'aprovació de l'actualització de les tarifes, procedeix aprovar 

l'increment de tarifes proposat per l'empresa adjudicatària. 
Això sense perjudici de requerir a “Aguas” que presente la documentació necessària per a determinar els 

preus que resultarien aplicables al servei de l'aplicació del contracte (“llei que ha de regir la relació 
Ajuntament-”Aguas”), en els seus estrictes termes; és a dir, si als preus vigents l'any 1997 s'hagueren hi aplicat 
tots i cadascun dels paràmetres d'actualització/revisió prevists al propi contracte. 

 
4. A l'expedient consten els informes emesos pels serveis municipals, així com també certificat del resultat 

de la sessió de la Comissió Especial d'Aigües. 
 
5. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre. Quant a la fixació de l’import de les Taxes Públiques 

Municipals i també a la modificació del Reglament per a la prestació i gestió del “Servei d’abastiment d’aigua 
potable de Benetússer”», es requereix majoria simple. Quant a l'aplicació del contracte de gestió del “Servei 
d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”», es requeriex la mateixa majoria requerida per a l'aprovació de la 
contractació. 

La Comissió Informativa d'Urbanisme, amb data 21 de desembre de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
PRIMER . Informar favorablement l’increment de tarifes del “Servei d’Aigua Potable de Benetússer” per a 

l’exercici 2011, proposat per l’empresa adjudicatària del servei, “Aguas de Valencia, S.L.”, amb CIF: A 
46000477. 

Això sense perjudici del contingut del punt tercer d'este acord. 
SEGON. Aprovar, provisionalment, la modificació de l'artícle 6 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la 

Taxa del servei domiciliari d'aigua potable, condicionadament a que l'increment hi aplicat es qualifique com a 
“acceptable” per la Comissió de Preus de la G.V., amb el següent contingut: 

 
ARTICULO 6.- CUOTAS TRIBUTARIAS 

 
DOMESTICOS 
 
Cuota de Servicio 
      

 Tarifa actual Coeficiente revisión Tarifa resultante 

Hasta 13 mm 3,251 1,011 3,287 

15 mm 4,876 1,011 4,930 

20 mm 8,128 1,011 8,217 

25 mm 11,378 1,011 11,503 

30 mm 16,252 1,011 16,43 
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40 mm 32,507 1,011 32,865 

50 mm                            48,76 1,011 49,296 

65 mm 65,014 1,011 65,729 

80 mm                                                  81,267 1,011 82,161 

100 mm 113,774 1,011 115,026 

125 mm 178,787 1,011 180,754 

Boca de Incendio   7,317 1,011 7,397 

        
                                             
  Cuota Consumo                                                                                                      
  

  Tarifa actual Coeficiente revisión Tarifa resultante 

Bloque I Hasta 13,33 0,446 1,011 0,451 

Bloque II Entre 13,33 y 26,67 0,718 1,011 0,726 

Bloque III Más 26,67 1,055 1,011 1,067 

Tarifa 
ren.instalaciones 

 0,090 1,011 0,091 

                                    
La modificació s'exposarà al públic pel termini de 30 dies, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la 

Província, a un diari dels de major difusió de la província i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 
Si durant el termini d'exposició pública no es formula cap reclamació, ni al·legació, l'acord esdevindrà 

definitiu sense necessitat de un altre acord plenari; tot entrant en vigor amb la inserció del text integre de la 
modificació al Butlletí Oficial de la Província. 

 
TERCER. Requerir “Aguas de Valencia, S.L.”, amb CIF: A 46000477, en la condició d’empresa 

adjudicatària del servei, que en el termini de temps més curt possible, mai no més tard de tres meses 
comptadors des de la recepció de la notificació d'este acord, presente a les dependències municipals quanta 
documentació resulte necessària per tal de determinar/acreditar els preus que actualment resultarien en vigor 
per al servei d'aigua potable, de l'estricta aplicació a les tarifes vigents en l'any 1997, dels criteris de 
actualització/revisió prevists al contracte del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”», aprovat 
pel Ple de l'Ajuntament amb data 29 de setembre de 1997, el qual va ser elevat a escriptura pública, atorgada 
pel notari de Benetússer,  amb data 27 de novembre de 1997. En particular haurà d'aportar la documentació 
necessària per a l'aplicació del que es disposa al punt “Tercero.- Procedimiento de REVISÓN” del contracte; el 
contingut del qual es transcriu al fonament 2 d'este acord. 

QUART. Traslladar este acord a la Comissió de Preus de València i a la Conselleria de Comerç de la G.V., 
per al seu coneixement. 

CINQUÉ. Notificar este acord als interessats. 
 
2.12. Destinació del subsòl de via pública del Sector Oest a garatge privat: esmena puntual 
L'alcaldessa explica el contingut i la motivació de la proposta. El portaveu del grup EU diu que ells votaran 

a favor per a solucionar problemes que es plantegen per fer les coses malament. Ells no recolzen esta Unitat 
d'Actuació, però votaran a favor per a solventar el problema. El regidor del grup PP, Lluis Vicent Adell, diu 
que ells s'abstindran. L'alcaldessa diu que ací qui ho ha fet malament és l'Agent Urbanitzador, no l'Ajuntament. 
El portaveu del grup EU  contesta que unes vegades ho fa malament l'Urbanitzador i unes altres l'Ajuntament. 
A l'altra unitat d'actuació, la de les “monges”, es va quedar sols defenent que no es fera la urbanització amb una 
entrada de pàrking pel mig de la plaça. A més, els promotors pretenien, pretenen i faran, ficar una unitat de 
transformació a l'exterior, també a la plaça. Ells velen pels seus interessos, però nosaltres estem per a vetlar pels 
interessos de la ciutadania, i els interessos ciutadans, no  s'ajusten a eixes pretensions dels promotors de la 
unitat. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
ANTECEDENTES DE FET: 
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1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada amb data 3 de juny del 2010, va acordar, entre altres 
extrems, el següent: 

 
«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 extrems següents: 
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 pot/den 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 soterrada/es. 

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. 

......» 
 
2. Amb posterioritat s'ha presentat escrit per un dels propietaris dels terrenys afectats pel projecte de 

reparcel·lació al qual demana que, per tal de millorar la circulació d'accés a les places d'estacionament 
soterrades, s'hauria d'admetre la col·locació d'una rampa per a vehicles a la parcel·la adjudicada 13, finca 
destinada a vial de domini públic municipal. 

3. S'ha detectat una errada puntual en la redacció del punt 1r de l'acord plenari, transcrit en el punt anterior, 
concretament en la concreció/número de les parcel·les adjudicades afectades per este apartat de l'acord. 

FONAMENTS: 
1. És aplicable la normativa següent: 
-  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 béns 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. Es donen per reproduïts els fonaments arreplegats en el text de l'acord plenari de data 3 de juny del 2010. 
3. S'estima que cal accedir a la petició formulada en relació amb la parcel·la adjudicada 13, en ser esta una 

millora per a l'ordenació resultant per a esta unitat d'actuació. Accedint a la petició, l'accés a eixes places 
d'estacionament es faria des del Camí Vell de Picassent, tot evitant així un augment en la circulació de vehicles 
pel carrer del Molí, ubicat al nucli antic de la població. 

4. S'estima cal esmenar l'errada detectada. 
5. Procedeix resoldre a este respecte. 
6. La Comissió Informativa d'Urbanisme, amb data 21 de desembre de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb set abstencions, dels regidors integrants del grup PP (7), i deu 

vots a favor, dels regidors integrants del grup PSOE-PSPV (8) i EU (2), ACORDA:  
Primer . Modificar l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada amb data 3 de juny del 2010, 

en relació amb la destinació del subsòl de via pública del Sector Oest a garatge privat, en el sentit de redactar el 
punt primer, apartats 1r i 2n de l'acord, en la forma següent: 

 
 «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/uen la titularitat del subsòl de la finca resultant Parcel·la Adjudicada 15 -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 pot/den resultar beneficiaris del dret a ocupar una part del sòl de la planta baixa de la Parcel·la Adjudicada 
8, 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/uen 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. 

Així mateix pot/den resultar beneficiaris del dret a ocupar una part del sòl de la Parcel·la Adjudicada 13, amb la finalitat 
d’habilitar-hi la rampa a la/les planta/es soterrades. 

 



   

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 
 

 

 

 .../...» 
 
Es mantenen sense cap modificació la resta de termes i condicions de l'acord. 
 
Segon. Facultar l’alcaldessa per a aprovar i signar els documents públics, en particular el projecte de 

reparcel·lació del Sector Oest definitiu, o privats, escaients per a la materialització de les possibilitats 
contemplades en el punt primer d’este acord. 

Tercer. Notificar este acord a les persones interessades. 
Quart . Comunicar este acord a l'òrgan competent de la GV, en compliment del que disposa l'article 109.1 

del Reglament de béns de les EELL. 
 
2.13. Sol·licitud d'expropiació de terrenys  de “zona verda” junt al C/ l'Horta: resolució recurs de 

reposició 
L'alcaldessa dóna compte del contingut de la proposta d'acord. 
Ateses les consideracions següents:  
ANTECEDENTS DE FET:  
1. Amb data 30 de setembre del 2010, el Ple de l'Ajuntament va acordar la desestimació de la petició 

formulada pels germans Angela, Amparo i Vicente Rodrigo Ramón, amb DNI 19135497 A, 19413876 J i 
19865569 D, respectivament (des d'ara, germans Rodrigo Ramón), per mitjà d'un escrit presentat 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 d'una superfície de 719,18 m², situada en el carrer de l’Horta, del nucli urbà d'aquest 
municipi; de la qual diuen ser propietaris. 

2. L'acord adoptat va ser notificat als germans Rodrigo Ramón en data 20 d'octubre del 2010, els quals han 
presentat escrit en el qual interposen recurs de reposició contra aquest, amb data 19 de novembre del 2010 .  

3. Es donen ací per reproduïts, amb caràcter general, els antecedents de l'acord plenari de data 30 de 
setembre del 2010.  

FONAMENTS:  
I.  Es donen ací per reproduïts, amb caràcter general, els fonaments i la part resolutiva de l'acord plenari de 

data 30 de setembre del 2010.  
II.  Respecte al contingut del recurs de reposició i les al·legacions exposades en aquest, s'ha d'assenyalar que 

els interessats es refereixen constantment en les causes de reposició a l'existència de contradiccions entre 
l'acord plenari de 30 de setembre, que resol sobre la sol·licitud d'expropiació objecte d'aquest recurs, i l'acord de 
data 3 de juny del Ple d'aquest Ajuntament. Referent a això, hem d'assenyalar que no hi ha contradicció entre 
ambdós acords ja que es refereixen a extrems distints: aquest últim resolia sobre l'atribució de la condició de 
solar d'acord amb la legislació urbanística a una parcel·la originalment propietat dels germans Rodrigo Ramón, 
destinada urbanísticament a domini públic-vial i domini públic-zona verda; mentre que el primer dels acords, el 
qual resulta ser objecte del present recurs de reposició, resol sobre la sol·licitud d'expropiació sobre un pretés 
dret de propietat, presentada pels mateixos interessats. Es donen ací per reproduïts, amb caràcter general, els 
antecedents, els fonaments, les conclusions i la part resolutiva de l'acord plenari de 3 de juny citat, així com els 
corresponents a l'acord plenari de 30 de setembre que resol la desestimació del recurs de reposició presentat 
pels interessats mitjançant escrit presentat en el Registre General de documents d'aquest Ajuntament, amb data 
21 de juliol i núm. 4.080. 

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 30 de setembre del 2010.  

IV . Procedeix resoldre pel que fa al recurs de reposició de conformitat amb les consideracions exposades.   
V. La Comissió Informativa d'Urbanisme, amb data 21 de desembre 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 30 de setembre 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 mitjançant un escrit amb 
número 3.272/2010, presentat en el registre d'Entrada de Documents d'aquesta entitat local; pel qual sol·liciten 
la incoació de procediment i l'expropiació de terrenys destinats a domini públic municipal-zona verda.  
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Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
2.14. Projecte d'Homologació PGOU de Benetússer: introducció d'esmenes puntuals amb millora de 

dotacions escolars 
L'alcaldessa explica i dóna compte de la proposta presentada, i que s'ha tractat en diverses Comissions, 

sense arribar a un acord, entre altres coses, perquè s'havia de modificar la dotació d'habitatges de protecció 
pública, la qual havia de passar del 15 al 25% el percentatge d'increment d'edificabilitat residencial de les noves 
unitats d'execució destinat a VPP, així com també la quantificació de metres quadrats destinat a ús escolar. 
Assenyala que s'ha tractat vàries vegades en Comissió Informativa i que a la darrera Comissió Informativa es 
va dictaminar negativament. El portaveu del grup EU diu que esta és una altra de les coses que es fan malament 
i que després eixes errades de l'equip governant les paga el poble de  Benetússer. Des d'un principi el seu grup 
ha estat en contra d'este Pla. Que a les al·legacions del grup EU a este projecte de Pla General es mencionava la 
necessitat de millorar el tractament de les dotacions escolars i les vivendes de protecció oficial. Després de cinc 
anys, és la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, qui està tocant els punts que ells ja assenyalaven i 
plantejaren en les seues al·legacions. Que hui en dia hi ha una serie de promotors que ja han fet les seues 
inversions i que podrien exigir responsabilitats a l'ajuntament, per no haver-se dut a terme en un temps raonable 
el PGOU i, per això, van a recolzar estes esmenes puntuals. El regidor del PP, Luis M. Vicent Adell, comenta 
que el plantejament del grup EU és que ho recolza “pel bé de Benetússer”. El seu grup des de fa dos anys està 
dient que este PGOU està fet malament des del primer moment. Açò s'ha tractat moltes vegades en diverses 
sessions i ara resulta que apareix el grup EU com si fos  “el salvador”. No els sembla bé i les motivacions que 
es donen no valen per a res. Este Plan General que no hauria d'eixir i, segurament, n'hi haurà alguna raó de molt 
de pes darrere, per a aprovar este Plan General. Diu que el seu grup es ratifica en el seu vot de la Comissió. El 
portaveu del grup EU, fent un acudit, diu que en principi ell és “Manolo”, i no “Salvador”. Ell no és cap 
salvador de res. Ni el grup EU, ni el grup PP estaven d'acord amb el projecte de PGOU i ells proposaren que el 
PP presentara un altre pla alternatiu. Han passat quatre anys i no s'ha presentat res. Ells, com a grup  que són, 
amb dos integrants, no poden presentar cap alternativa. El partit socialista han fet allò que fan sempre, fan les 
coses malament i a veure qui ens trau d'ací. D'una part tenim a les arques, els diners de la gent que ja n'ha 
avançat els seus diners. Eren uns diners en concepte de zones verdes.  D'altra banda si tingueren que tornar els 
diners seria un greu problema. Esta és una raó per a votar favor i no sap quina és la raó de pes, a la que fa 
esment el regidor del grup PP. El regidor del PP comenta  que el grup EU ha decidit és votar a favor, per les 
raons que siguen, però no per eixes raons que mencionen, puix els dines no s'han de tornar. Per això estan els 
avals. Els convenis que es van firmar estan supeditats a l'aprovació del Pla General. Per eixa voten a favor, però 
no per fer-li cap favor al poble. Amb el nou pla arribarem a 21.000 habitants i necessitarem un altre centre de 
salut. Les raons de pes, tu saps igual que jo quines són i ací no les vaig a dir. El portaveu del grup PSOE-PSPV  
diu que s'ha parlat de fer les coses malament i el que es pretén amb el nou PGOU  és guanyar dotacions, 
augmentar les zones verdes i els espaïs públics dels que Benetússer no disposa. Este Pla General ens ajuda en 
totes estes coses. El projecte de PGOU no es que estiga mal fet o malament plantejat. La Conselleria 
d'Urbanisme ja li ha donat el seu vist i plau, excepció feta  de l'àmbit educatiu, per la petició d'augmentar la 
superfície educativa junt al CP Vicent Ricart i Bonillo i d'augmentar l'edificabilitat destinada a protecció 
pública, i no res més. No s'ha plantejat cap mancança en l'aspecte sanitari, ni en qualsevol altre assumpte.  

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
I.  Este Ajuntament ha redactat i està tramitant en l’actualitat el projecte d’Homologació Global Modificativa 

del PGOU de Benetússer. El projecte fou aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament amb sessió 
celebrada amb data 26 d’octubre de 2006. 

II. Amb data 27 d’octubre de 2008 la Comissió Territorial de València va acordar supeditar l’aprovació 
definitiva del projecte a la inclusió al mateix de les observacions hi assenyalades. 

III. Per tal d'acomplir els termes de l'acord de la CTUV cal procedir a introduir al projecte les següents 
modificacions, totes elles de caire puntual: 

- Augmentar el percentatge d'increment d'edificabilitat residencial de les noves unitats d'execució destinat a 
VPP, del 15 %, al 25%. 

- Ajustar el sòl dotacional escolar a les exigències de la Conselleria d'Educació de la G.V. 
- Esmenar les errades materials detectades. 
- Esclarir la colindància del terme municipal de Benetússer, amb el terme municipal de València. 
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- Eliminar las remissió, per al desenrotllament de las UE, en sòl urbà urbà s'ús residencial,a la redacció de 
Plans de Reforma Interior. 

- Recalcular l'IEB de les noves UE residencials. 
IV.  Han sigut introduïdes modificacions al projecte d’Homologació Global Modificativa de Benetússer en el 

sentit d’acomplir amb les exigències de la CTUV, tot millorant les dotacions públiques, especialment les 
destinades a ús escolar i incrementant l'edificabilitat destinada a VPP. 

V. Per tal d'acomplir íntegrament els termes de l'acor de la CTUV cal, així mateix, aconseguir i aportar 
documentació procedent d'altres entitats. Eixa documentació ja consta a l'expedient, per a la seua remissió. 

VI.  És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte. 
La Comissió Informativa d'Urbanisme, amb data 21 de desembre de 2010, ha emés informe desfavorable.  
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb set vots en contra, dels regidors integrants del PP(7), i deu 

vots a favor, dels regidors integrants del PSOE-PSPV (8) i EU (2), ACORDA: 
PRIMER.  Aprovar, amb caire definitiu pel que fa este Ajuntament, la introducció al projecte 

d'”Homologació Global del Pla General d'Ordenació Urbana de Benetússer” aprovat provisionalment pel Ple de 
l'Ajuntament, amb data 26 d'octubre de 2006, de les modificacions puntuals tendents a acomplir, en la seua 
totalitat, amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, de data 27 d'octubre de 2008; tot 
millorant les dotacions públiques, especialment les destinades a ús escolar i incrementant del 15%, al 25 %, el 
percentatge d'increment d'edificabilitat residencial de les noves unitats d'execució destinat a VPP. 

 
A l'expedient es farà constar exemplar del projecte amb les modificacions introduïdes per este acord, 

diligenciat pel secretari de la Corporació Local. 
    
2.15. Proposta d'acord ~ Defensa de la professionalitat de la policia local i per un sistema valencià de 

seguretat pública 
El regidors integrants del Ple de l’Ajuntament, atés que el grup EU, a la Junta de Portaveus ha proposat 

retirar la seua proposta d'acord per a a la Defensa de la professionalitat de la policia local i per un sistema 
valencià de seguretat pública, per unanimitat, convenen retirar este assumpte de l'ordre del dia. 

 
2.16. Proposta d'acord ~ Donar suports als ajuntaments en matèria financera 
El portaveu del grup PSOE-PSPV llig la proposta d'acord, la qual ha sigut dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa d'Àrees Socials de 24 de novembre de 2010, i que es transcriu, a la lletra, la part 
expositiva, tot seguit:  

MOCIÓ 
 

Els  ajuntaments de la Comunitat Valenciana han arribat a una situació financera límit. L’estat 
de les finances locals, històricament precària, s’ha vist agreujada per diferents factors. La falta 
d’ingressos propis, el descens generalitzat de l’activitat econòmica o la disminució de les 
transferències de recursos provinents de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) estan 
portant els ajuntaments a l’ofegament econòmic. 

 
Els ajuntaments ja fa molts anys que estan desenvolupant competències que no els són 

pròpies i assumint el seu cost. Durant aquests anys, el mon local valencià ha reivindicat davant 
de la Generalitat Valenciana i de l’Estat la necessitat d’acabar amb aquesta situació que 
condiciona de manera greu la viabilitat econòmica dels ajuntaments. 

 
Amb la situació  actual de crisi econòmica els ajuntaments han incrementat d’una manera 

molt important les demandes dels seus ciutadans i ciutadanes en aquells serveis relacionats amb 
polítiques socials o l’atenció a les persones i, per altra banda, els ingressos que fins ara rebien 
per part de l’Estat i de la Generalitat Valenciana, han disminuït. 

 
Els alcaldes i alcaldesses de la Comunitat Valenciana son coneixedors/es de la impossibilitat 

de tancar ara un nou model de finançament local donat que les negociacions es duran a terme al 
llarg de 2010 per abastir l’acord consensuat en 2011 tal i com està previst i son sabedors del 
greu problema afegit de l’incompliment dels acords de l’Assemblea de la FVMP de 1999 i d’allò 
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previst a l’Estatut d’Autonomía de 2006 per a la creació del Fons Valencià de Cooperació 
Municipal que continua sense crear ni sense dotar-se, encara que fora de manera transitòria. 

 
Finalitzada la lectura de la proposta d'acord, el portaveu del grup EU comenta que això és una altra volta 

una vegada més, una de les seues demandes, Es tracta de demanar una llei de reforma de finançament de les 
Corporacions Locals. Fa trenta anys d'ajuntaments democràtics. Açò és un “brindis al sol”. Ací es demana a 
l'Administració autonòmica, a la més propera que tenim, però allò que s'ha de fer és una llei general, una llei de 
l'Estat que cobrisca la major part de les despeses locals. Els dos partits majoritaris han  compartit el govern a 
nivell autonòmic i estatal, durant trenta anys i no n'han fet res. El partit popular està governant a la Generalitat, 
però al partit socialista governa a l'Estat Espanyol i ja havia d'haver-ho fet. El seu grup votarà a favor puix 
entenen que és precís fer una llei de finançament i que els ajuntaments sapigen el que han de fer, sense estar 
esperant a que altres administracions els fasen arribar el que tinguen a bé donar-li. El regidor del grup PP, Luis 
M. Vicent Adell, diu que el seu grup, independentment de quin partit governa, en atenció a l'interés del poble 
de Benetússer, i com a  representants d'este poble que són, votaran a favor de la proposta. El portaveu del grup 
socialista comenta que, a més, es reclama al govern estatal que no retalle les aportacions de l'estat a les 
administracions públiques locals. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
Primer . Donar suport als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que, ara mateix, es troben amb greus 

dificultats econòmiques i que, previsiblement, tancaran les seues liquidacions amb dèficit. 
Segon. Donar suport als ajuntaments en les rigoroses mesures d’austeritat que s’hauran de prendre per al 

2011. Sabem que els ajuntaments valencians estan fent tot el possible per mantenir els serveis, però també som 
conscients que en molts casos es difícil que es puguen mantindre. 

Tercer. Sol·licitar que als Pressupostos Generals de l’Estat del 2011 i als de la Generalitat Valenciana es 
mantinguen totes les partides i conceptes pressupostaris que tradicionalment s’han destinat a les entitats locals, 
sense retallades ni supressions. 

Quart . Demanar, de forma especifica, que la Generalitat Valenciana realitze els pagaments pendents amb 
els ajuntaments de manera immediata, faça efectives les ordres que venen a finançar les despeses dels serveis 
socials i educatius de titularitat municipal i dote, d’acord amb la Resolució d’Elx de la Comissió Executiva de 
la FEMP aprovada per unanimitat que assignava una quantitat de 70 € per habitant, el Fons Valencià de 
Cooperació Municipal, aprovat a l’Assemblea de la FVMP des de 1999, contemplat a l’article 64.3 de l’Estatut 
d’Autonomia amb caràcter indeterminat i no finalista i previst a la recentment aprovada Llei de Regim Local de 
la Comunitat Valenciana. 

Cinquè. Demanar de la Generalitat Valenciana la convocatòria de la Comissió Mixta entra la Generalitat i la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, contemplada a l’article 64.4 de l’Estatut d’Autonomia, per 
avançar en el compliment de les disposicions estatutàries en matèria de finançament local. 

 
2.17.   Proposta d'acord ~ Dia Internacional contra la violència de gènere 
L'alcaldessa, informa i dóna compte del contingut de la proposta d'acord, informada favorablement per la 

Comissió Informativa d'Àrees Socials el dia 24 de novembre de 2010, la qual es  va llegir  a l'acte institucional 
realitzat a la porta de l'ajuntament amb motiu de la celebració d'esta data, amb assistència de veïns i veïnes de 
Benetússer. La regidora de la Dona, Carme García Martínez, llig la proposta d'acord. Finalitzada la lectura de la 
proposta d'acord, la regidora del grup EU, Teresa Nieto Cobos manifesta que estan d'acord. Són coneixedors 
que el text reflecteix l'acord del Consell de la Dona de Benetússer i el recolzen. Entenen que el Consell de la 
Dona va fer la seua tasca, però que ells, com  a grups polítics, han de proposar també altres coses. I per això 
demanar incloure a la proposta les qüestions següents: 1. Modificar el nombre de dones que sota la situació de 
violència han sigut assassinades. Ara ja es comptabilitzen 72. 2. No entenen que estem reivindicant la 
facilitació  de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, quan resulta que s'està retallant el permís de  
de paternitat . El compromís polític era  que a 1 de gener de 2011 s'ampliaria el permís a 30 dies. En el mes 
d'octubre o final de setembre es va anunciar que els pressuposts no ho arreplegarien, com així ha sigut. A més, 
no sols eixe permís s'ha reduït, sinó que també  molts compromisos que hi havien des del Ministeri d'Igualtat, 
han desaparegut. Exemples en són la reducció del mitjans per a la millora de la justícia, quan es demana 
augmentar les dotacions pressupostàries per a dones que pateixen violència de gènere. Tot necessita la seua 
temporalització, solucions, i sobretot recursos. En situacions econòmiques de crisi com ara, les situacions de 
violència de gènere s'incrementen, tant en l'àmbit de la família, com de la parella. Per això, atés que a la 
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Comissió Informativa no va poder ser i que el seu company ja ho ha exposat a la Junta de Portaveus, sol·liciten  
incloure un punt, en el qual es sol·licite més recursos, no retallant els compromisos en esta matèria. El regidor 
del grup PP, Luis M. Vicent Adell diu que si la proposta d'acord  ve consensuada pel Consell de les Dones, no 
entén com es proposa una modificació  en el  mateix Ple de l'Ajuntament. Proposa que es plantege  una altra 
proposta d'acord per part del grup EU, però afegir punts ara i modificar l'acord del Consell de les Dones, no li 
sembla que siga molt correcte. La regidora de la Dona comenta que estan d'acord amb les dues aportacions: 
modificar les xifres de les dones que pateixen violència de gènere, i  arreplegar el suggeriment d'augmentar les 
aportacions econòmiques en esta matèria. El seu grup no té cap problema en introduir les esmenes esmentades. 
La regidora del grup EU diu que el Consell de la Dona  és un òrgan de participació, totalment legítim, però amb 
un paper diferent al de l'Ajuntament. Que el regidors han d'entendre'l i assolir el seu compromís amb les 
responsabilitats polítiques i que van més enllà del que és el compromís amb la societat. El seu grup planteja ara 
esta petició d'esmena de la proposta d'acord legítimament. No pogueren llegir-ho abans de la Comissió 
Informativa i quan se'ls va passar per correu electrònic, un ¼ o ½   hora abans de la Comissió, no tingueren 
temps de llegir-la. Com que és un assumpte que té molta importància, el seu grup municipal no va poder fer un 
debat previ. Eixe és el motiu que esta esmena s'haja plantejat en la Junta de Portaveu i ací al Ple de 
l'Ajuntament, amb tot el dret  i legítimament. El regidor del PP, Luis M. Vicent Adell, es pregunta si abans no 
ha hagut temps d'haver tractat tot açò. Havia de fer-se a última hora?. Si el grup socialista està d'acord, ells 
també. La regidora de la Dona repassa el procés de confecció de la proposta. La regidora del grup EU, Teresa 
Nieto, diu que el Consell de les Dones aprovà un “Manifest”, no una proposta d'acord. Sols quan este 
“Manifest” es converteix en proposta d'acord municipal, cap la possibilitat de fer-ne aportacions o demanar 
modificacions. D'un text que no en coneixen, no poden fer una valoració en una Comissió Informativa. 

Finalitzada les intervencions, es proposa afegir la  inclusió de dos modificacions a la proposta d'acord: 
l'actualització del nombre de víctimes i la inclusió d'un altre punt a la part resolutiva, el punt sisé dels que 
figuren a la part resolutiva d'este punt. Tots els presents manifesten la seua conformitat.  

 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat adopta, en atenció a la fonamentació que 

seguidament s'arreplega, els acords que figuren a la part resolutiva: 
 

MOCIÓ 25 DE NOVEMBRE 2010 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES  

 
El 25 de novembre de 1960, les germanes Mirabal, Patricia , Minerva, Mª Teresa i Debe, van ser  

brutalment torturades i assassinades per membres de la policía secreta de Trujillo a la República Dominicana. 
L'assassinat de les "mariposas inolvidables", com són conegudes, va conmocionar i escandalitzar tota la nació. 
Per això, en 1981 al Primer Encontre Feminista per a l'Amèrica Llatina i el Carib, eixe dia va ser declarat com la 
data per a commemorar les seues vides i promoure el reconeixement mundial de la barbàrie que significa la 
violència de gènere, de les dimensions que assoleix, de la profunditat de les seues arrèls i de les terribles 
consequències que provoca no sols en les dones que la pateixen, sinó també en tota la societat. Tal com va 
expressar Kofi Annan  "La violència de gènere és, pot ser, la més vergonyosa violació dels drets humans. 
Mentre continue, no podem afirmar que estem aconseguint progressos reals cap a la igualtat, el 
desenvolupament i la pau". 

 
Cada vegada, es reconeix més que la violència contra les dones i les xiquetes continua sent un dels 

desafiaments més greus i imperiosos del nostre temps. Juntes, la comunitat i la societat civil internacional han 
arribat a la conclusió que no hi ha circumstàncies que justifiquen esta violència. És sempre una violació dels 
drets humans i és sempre inacceptable en qualsevol de les seus formes: l'agressió, l'insult, els silencis, 
l'aïllament, la prostitució, la pobresa. De vegades inclús, la trobem en forma de justificacions i d'arguments de 
qui acusa les dones de denunciar falsament quan les estadístiques mostren el contrari. Esta actitud no sols ens 
fa desacreditar el sistema judicial i legislatiu que ha establert mecanismes per a erradicar la violència emprant 
les lleis i les fórmules democràtiques. Estes afirmacions ens condueixen a generar en les dones que pateixen la 
violència, la desconfiança i la por a ser qüestionades pel sistema i per tant a mantenir la violència de gènere. 

 
Hui volem reflexionar sobre el que queda per fer i manifestar el nostre més enèrgic rebuig davant d'estes 

actituds que han portat a la mort 71 dones. Però també per aquelles que conviuen cada dia amb el maltracte, 
la tristor o la por i que les porta a demanar la protecció de les persones amb les què conviuen.  
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A Benetússer, 23 dones estan protegides per ordres de protecció, no obstant, sabem que este no és el 
reflex de la realitat, ja que la majoria de les situacions de violència no són denunciades.  

 
 
La violència de gènere mai és gratuïta, no es tracta d'una agressió que es produeix sense ser conscients del 

que s'està fent. La violència de gènere és instrumental, té un objectiu, fer mal, aillar, controlar un altre ésser 
humà i no una persona qualsevol. Qui exerceix violència contra les dones, sap perfectamente el que està fent i 
contra qui ho fa, perquè en el seu origen està la creença  que es troba per damunt de les dones i que pot i deu 
castigar, controlar i obligar a qui considera inferior.  

 
Per això, erradicar la violència de gènere passa per canviar els models de jerarquia de poders i dominació 

que hi ha. En eixe sentit, hem de redoblar esforços per a generar la igualtat en tots els àmbits, reconeixent les 
aportacions de les dones a la història, facilitant la conciliació de la vida familiar i laboral, promovent l'equitat en 
les quotes de poder, denunciant obertament qualsevol discriminació existent, eliminant dels mitjans de 
comunicació la imatge sexista i arcaica de les dones, etc.  

 
 
Sols d'esta manera aconseguirem que les dones tingen accés igualitari i equitatiu als recursos que els 

permeten apoderar-se personalment i col·lectivament i, per tant, fer front a la violència.  
 
Por tot això, el Ple de l'Ajuntament, unànimement, MANIFESTA: 
 
• La violència de gènere és un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau i que suposa un 

atemptat als drets humans. 
• No és suficient no exercir violència, hem de denunciar-la i condemnar-la obertament perquè qui 

l'exerceix, senta el rebuig social. 
• La nostra condemna davant de qualsevol manifestació de la violència contra les dones, en qualsevol 

país del món, i que eixa violència ens afecta a totes com a gènere i com a part de la societat, ja que és el fet 
de ser dona el factor de risc per a patir-la. 

• El nostre compromís com a dones i representants d'entitats, de seguir buscant punts d'encontre i 
objectius comuns per a unir esforços per l'erradicació d'esta barbàrie. 

• El nostre rebuig davant de qualsevol justificació de la violència de gènere. 
• El nostre suport a totes les dones que viuen  situacions de violència i a aquelles que han  trobat el 

camí per eixir-se'n.  
• El nostre convenciment  que caminar cap a l'apoderament de les dones i canviar els rols i els 

estereotips cap a models en masculinitats i feminitats més igualitàries, equivalents i equipotents són 
mecanismes de prevenció de la violència de gènere. 

 
 
I, sotmés a votació, per unamimitat  ACORDA:  
 
PRIMER. Instar a tota la societat, les entitats i les administracions a condemnar públicament les 

manifestacions de violència contra cadascuna de les dones individualment i contra elles com a gènere, ja 
consistisca en agressions, desvalorització, insults, control, maltractament psicològic, o qualsevol altra forma. 

SEGON. Donar suport  a les polítiques d'igualtat i les accions positives com a estratègies de prevenció i 
d'erradicació de la violència de gènere facilitant una vida sense violència. 

TERCER. Rebutjar qualsevol desacreditació dels mecanismes establerts legalment per lluitar contra la 
violència de gènere i en especial, el qüestionament de les dones que la pateixen. 

QUART. Instar a totes les administracions locals, autonòmiques i estatals per treballar. coordinadament 
afavorint una atenció i recuperació integrals de les dones víctimes  de la violència de gènere. 

CINQUÉ. Instar a totes les administracions, la local, l'autonòmica i l'estatal, l'adopció de mesures per a 
evitar que el retall de dotacions pressupostàries, com a conseqüència de l'actual situació de crisi econòmica, 
afecte a les partides relacionades, ja siga de forma directa o indirecta, amb la lluita de la societat contra la 
violència de gènere. 

 
3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 
4t. CONTROL DE L'ACTUACIÓ DELS ÒRGANS MUNICIPALS 
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4.1. Resolucions aprovades: donar compte 
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia des del número 1.088/10,  fins el número 1.438/10, la 

relació dels quals han tingut a la seua disposició els regidors i les regidores.  
Tots els presents resten assabentat, no plantejant-se cap altra intervenció. 
 
4.2. Torn d'Intervencions 
Es plantegen les següents qüestions: 
1. El portaveu del grup EU  planteja que a l'acta del Ple de 30 de setembre de 2010, a l'apartat 3.2.Torn 

d'intervencions, s'arreplega que al diari Levante es va publicar un article sobre el tipus impositiu de l'IBI, del 
que resultava que el tipus de Benetússer és dels més alts dels vint pobles de la comarca de l'Horta-Sud. En la 
Comissió Informativa es va proposar pel seu grup fer un estudi sobre la repercussió de l'augment de l'IBI en el 
nostre poble i acceptant eixa petició, es va fer eixe estudi i amb deu casos a l'atzar, resultant que l'augment de la 
liquidació per al 2011, serà de mitja el 12%. Ara resulta que per un tema de temps no es pot aprovar una revisió 
del tipus impositiu a la baixa. Des del primer dia es va advertir del perill que l'aplicació de la revisió dels valors 
cadastrals comportarà augments excessius. És lògic revisar el cadastre, però no ho és lògic imposar estos 
augments impositius en temps de crisi econòmica. Ho tornen a dir per a que conste a l'acta. Els pareix una 
atrocitat . Si no s'adopten mesures per a l'exercici 2012, l'augment serà d'un altre 12%. Que caldrà plantejar-ho i 
aprovar la corresponent revisió a la baixa del tipus aplicable a l'impost amb l'anticipació necessària.  

2. L'alcaldessa manifesta que vol fer una reflexió, un preg. Sempre han  sigut molt oberts en els debats; però 
no li pareix acceptable que si l'assumpte a tractar és un, es parle d'una altra cosa.  Demana que en el debat de 
cada assumpte ens centrem en l'objecte d'eixe punt i que endavant procurem no desviar-nos del seu contingut. 

 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 10:50 hores, del dia 27 de desembre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------- // ---------------------------------- 
 
Diligència: Per a fer constar que la precedent Acta del Ple de l’Ajuntament, de la sessió realitzada el dia 27 

de desembre de 2010, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer,  27  de gener   de 2011 

El secretari,  
 
 
 

J. Lluís Blanco Vega 
 


