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                                                                              PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  3 / 2009 
Sessió ordinària  

Data:  02 d’abril de 2009 
 

 ASSISTENTS: 
 

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

 
Grup polític municipal PSOE-PSPV (PSPV-PSOE) 

Portaveu:   Oscar Labiós Vendrell 
Mª Dolores Ceacero 
José E. Aguar Vila 
Serafín García Muñoz 
Carme García Martínez 
Encarnación González Cuevas                                             
Julio Muñoz Ruz 

Grup polític municipal Partido Popular (PP) 
Portaveu:  Miguel A. Madrero Tarancón 

              José Vicente Vidal Selvi 
Laura Chuliá Sera 

              Daniel Bordería Monterde 
Mª José García Pascual   

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso 
     Teresa Nieto Cobos       

 
Regidors/es absents:          Mª Soledad Giner Cercós 
                                             Luis M. Vicent Adell 

 
PP 
PP 

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

 
Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 02 d’abril de dos mil nou, es reuneixen 

les persones que més amunt s’indiquen, en la condició que per a cadascuna s’assenyala, per tal de realitzar la 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, 
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent                                                              

 

Ordre del dia 

1r.    ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [04.03.2009]   
2n. RESOLUCIONS APROVADES [227/2009 a  400/2009]:donar compte 
3r.    ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  
3.1. 
3.2. 
 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10 

Servei  de la Mancomunitat de l’Horta Sud ~ Tramitació multes trànsit: adhesió 
Servei Municipal d’aigua potable: Incidència en la determinació de l’import corresponent 
al cost de la “gestió indirecta del servei”, en els anys  2007, 2008 i 2009: incoació 
Serveis de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci annexes: tarifes 
Actuacions ~ Pla Especial d’impuls dels sectors productius del Decret Llei 1/2009 (Pla Camps) 
Agrupació amb l’Ajuntament d’Alfafar & Execució obres del Camí de l’Orba 
Convenis urbanístics ~ Zones verdes 
Modificació Estatuts del Defensor/ del Ciutadà de Benetússer ~ “Defensor/a de la Ciutadania” 
Defensor/a de la Ciutadania de Benetússer: començament del procés d’elecció 
Desafectació de l’edifici de l’antic C.P. “Villar Palasí”: ratificació sol·licitud 
Proposta d’acord ~ 30 aniversari de les Eleccions Municipals de 1979 

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

----------------- // ------------------- 
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Oberta la sessió 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 [04.03.2009]: aprovació  

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió realitzada  amb data 04 de març de 2009, la qual s’ha 
fet arribar als regidors amb la present convocatòria, tot aprovant-se, per unanimitat, en els seus propis termes. 

 
2n. RESOLUCIONS APROVADES: [227/2009 a 400/2009]: donar compte 
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia des del número 227/09  fins el número 400/09, la 

relació dels quals han tingut a la seua disposició els regidors i les regidores. L’alcaldia pregunta si hi ha alguna 
cosa que comentar en relació a les resolucions aprovades. El portaveu del grup EU manifesta que li ha sorprés 
el Decret núm. 199/09, corresponent a diversos projectes de serveis d’interés social, per als quals es sol·liciten 
subvencions econòmiques en el marc del Pla de Manteniment dels Serveis Públics en les zones d’interior per a 
l’ exercici 2009. Hi figura una diferència de diners, i vol saber qual és el motiu d’això, si es que  hi ha una altra 
subvenció o la motivació de la diferència és una altra. També li ha cridat l’atenció el decret referent a un 
préstec del 2008, puix pensaven que no es podia demanar sense Pla d’Estabilitat, i pregunta quina és 
l’explicació.  L’alcaldessa manifesta que informarà en la pròxima Comissió Informativa. Que  el préstec és 
competència de l’Alcaldia, encara que el Pla d’estabilitat és preceptiu. 

Tots els presentes resten assabentats dels decrets aprovats per l’Alcaldia des de l’anterior sessió plenària. 
 
3r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  
3.1. Servei de la Mancomunitat de l’Horta Sud ~ Tramitació multes trànsit: adhesió 

L’alcaldessa dóna compte del contingut i la motivació de la proposta d’acord següent. 
El portaveu del grup EU justifica la seua oposició dient que no ho troben que siga este assumpte mala idea, 

però no acaben de veure-ho bé, per diversos motius. Que no tenen clar que siga efectiu i per a cobrar als 
forasters. El que s’hauria de fer es negociar amb la Direcció General de Trànsit, i no  és positiu crear una altra 
organització específica que sempre té el seu cost. Com el Server és provisional sempre podrem adherir-nos 
després, si es veu que  va be. La portaveu del grup PP manifesta no veuen cap benefici per a Benetússer. Es 
parla d’una motivació moral, però això seria a costa de que el Server li coste més diners a l’Ajuntament. Els 
pobles adherits diuen que no està funcionant correctament. El portaveu del grup PSOE-PSPV manifesta que 
considera positiva l’adhesió al Server per diferents  raons. Que dels pobles adherits li han arribat notícies 
positives de l’experiència en estos tres primers mesos de funcionament del servei. Que este projecte de Server 
ha sigut aprovat per unanimitat en la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud. Que, a més, hi ha un 
informe favorable de la Intervenció Municipal i de la Policia Local de Benetússer. Considera que és un benefici 
econòmic puix, de les multes que s’imposen en Benetússer, un 60% no es poden cobrar, perquè són de gent que 
no viu a Benetússer. Que és cert que costa diners: 4 euros per denúncia, més 3,40 € per cada certificació de la 
notificació de la multa; però això es compensa amb el cobrament del 60%. Que s’ha dit que la Mancomunitat 
no podria cobrar quan ja ho està fent. Que també és positiu pel fet que es donen més facilitats per a la 
ciutadania, i constitueix, a més,  un benefici moral: el que deixe de passar que sols paguen les multes la gent del 
poble i que el forasters no les paguen pel simple fet de no ser veí de Benetússer . Que pensen que és una errada 
no aprovar l’adhesió i espera al resultat en els altres pobles. 

L’alcaldessa abans de finalitzar les intervencions vol deixar clar que troba una errada no entrar en este 
servei. Que ja va ser una errada la no realització dels treballs de sectorització de la xarxa de l’aigua potable, 
quan en aquell moment haguerem sigut un poble capdavanter en eixe assumpte. Després ha resultat que eixa 
mateixa actuació s’ha aplicat en altres municipis, i açí en Benetússer no es va voler fer. Pensa que està 
ocorreguent el mateix amb la tramitació de multes de trànsit mitjançant el Servei de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud. Que, per suposat, el que es vote en esta sessió, és el que se farà. 

 
Finalitzades les intervencions, sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb huit vots a favor dels regidors 

integrants del grup PSOE-PSPV (8), i nou vots en contra, dels regidors integrants dels grups PP (7) i  EU (2), 
ACORDA : 

 
Primer . DESESTIMAR l’ADHESIÓ  de l’Ajuntament de Benetússer al Servei de liquidació i recaptació  

d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, implantat per la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud. 
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud. 
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3.2. Servei Municipal d’aigua potable: incidència en la determinació de l’import corresponent al cost 
de la “gestió indirecta del servei”, en els anys 2007, 2008 i 2009: incoació 

L’alcaldessa dóna compte  de la proposta d’acord, i ateses les  consideracions següents: 
I.  El mes de novembre de 2006, l’empresa adjudicatària  del “Servei d’abastiment d’aigua potable de 

Benetússer”: “Aguas de Valencia, SA” (endavant “Aguas”) presenta a l’ajuntament de Benetússer (endavant 
Ajuntament), proposta de revisió/actualització de les tarifes del servei per a l’exercici 2007. A la proposta 
presentada es feia la relació de les despeses previstes  per a la prestació del servei: hi figuraven les següents 
despeses: 

    GASTOS    Previsión de “Aguas”/07 
 

   Personal       89.359 
   Conserv. Mto. Red Agua Potable                 29.648 
   Conserv. Mto. Red Alcantarillado                      0 
   Control Analítico del Agua      2.733 
   Lectura, facturación y cobro    29.651 
   Otros costes      32.638 
   Amortización  Técnica     15.500 
   Provisión Insolvencias       1.445 
    
   Subtotal GASTOS FIJOS                200.974 
    
   Compra de agua   0,28643 €/m3                                              312.721 
 
   Subtotal GASTOS VARIABLES                                            312.721 
 
   Total GASTOS DE EXPLOTACIÓN              513.695 
   Gestión por Contrata 10%                  51.369 
   Canon                    52.054 
 
   Total COSTE DEL SERVICIO                                              617.118  
 
 Així, resulta que “Aguas”, incloï entre el cost del servei, l’import corresponent a la gestió per contracta 
del servei, cost que fixava en el 10% de les despeses d’explotació del servei: 513.695 € és a dir: 51.369. 
L’import de les previsions d’ingressos i despeses, que feia “Aguas” per a l’any 2007, era de 617.118 €. La 
concreció d’eixe import de despeses suposava un increment de les tarifes del servei per al 2007, del 14,7 % 
sobre les tarifes vigents en l’exercici 2006. 
 La proposta de tarifes per al 2007 que va presentar “Aguas”, era la següent: 
 
Cuota de Servicio      Domésticos €/mes  Aforos €/mes 
     hasta 13 mm    2.677    2.707 
     hasta 15 mm    4.016    4.060 
     hasta 20 mm    6.693    6.766 
     hasta 25 mm    9.370    9.473 
     hasta 30 mm              13.385              13.533 
     hasta 40 mm              26.770              27.065 
     hasta 50 mm                                          40.155                                        40.598 
     hasta 65 mm                                          53.540                                        54.131 
     hasta 80 mm                                          66.925                                        67.663 
     hasta 100 mm                                        93.695                                        94.729 
     hasta 125 mm                                      147.235                                        94.729 
 
Boca de Incendio                                                                                       6.026  
 
Cuota Consumo                                                                               Domésticos  €/m3 
                                                    Límites mensuales 
Bloque I   hasta 13,33    0,367 
Bloque II   entre 13,33 y 26,67   0,591 
Bloque III   más de 26,67    0,868 
 
Tarifa Renovación Instalaciones     0,073 
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II.  El Director General d’Indústria i Comerç de la G.V., amb data 27 de desembre de 2006, a proposta 

de la Comissió de Preus de la G.V. de la mateixa data, AUTORITZA un increment de la tarifa del 
Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer, del 14,1 %. La motivació d’eixa  disminució en 
l’increment radicava en: 
a) La Comissió de Preus va entendre  que no estava justificat que s’aplicara  un 10% per “gestió 

de la contracta”, en la part corresponent a la compra d’aigua en alta, concepte este de les despeses que va tindre 
un increment molt notable en l’any 2007: el 33,16%; quan resulta que esta part del cost del servei no puposa en 
realitat cap gestió per part de l’empresa prestadora del servei, simplement es tracta de pagar l’aigua 
subministrada en alta i ja està. Per això la comissió va entendre que el percentatge a percebre per “Aguas” en 
concepte de “gestió de la contracta”, s’havia de reduir, per a la compra de l’aigua en alta, el 6%. 

Este Ajuntament comparteix plenament el parer de comissió de que eixe percentatge s’ha de reduir, 
puix eixa major despesa no puposa de cap manera una major “gestió” per a la prestació del servei. 

 
b) La Comissió de Preus va asssenyalar, a més, que l’import a percebre per “Aguas” en concepte 

de “gestió de la contracta”, per a la resta de conceptes era de FINS A 16%, exlosos l’amortització tècnica, la 
provisió per insolvències i el cànon. 

c) Així la Comissió de Preus va  considerar que el quadre de despeses del servei per a l’any 2007 
era el següent. 
 

 
    GASTOS    Previsión de “Aguas”/07 
 

   Personal       89.359 
   Conserv. Mto. Red Agua Potable                 29.648 
   Conserv. Mto. Red Alcantarillado                      0 
   Control Analítico del Agua      2.733 
   Lectura, facturación y cobro    29.651 
   Otros costes      32.638 
   Amortización  Técnica     15.500 
   Provisión Insolvencias       1.445 
    
   Subtotal GASTOS FIJOS                        184.029 
   Compra de agua   0,28643 €/m3                                              312.721 
 
   Subtotal GASTOS VARIABLES            312.721 
 
 
    GASTOS DE EXPLOTACIÓN                            496.750 
    
   Gestión por Contrata 10%  G. FIJOS                                    29.445 
                                                                 6% G. VARIABLES                             18.763 
 
                            Subtotal GESTION POR CONTRATA      37.166 
                                                                        
 
    Provisión Insolvencias      1.445 
   Amortización Técnica                 15.500 
 
   Canon                    52.054 
 
 
   Total COSTE DEL SERVICIO/2007                                       613.957  
 
L’aplicació del cost així estimat per la Comissió de Preus, va suposar incrementar les tarifes del servei per al 
2007, un 14,1 % sobre les tarifes aplicades al 2006. 
 

III.  S’estima que la Comissió de Preus i el Director General d’Indústria i Comerç de la G.V., olviden 
que eixe percentatge de “FINS A 16%” que admetien per a la resta de conceptes, en el cas del municipi de 
Benetússer és del 10%, segons resulta del contracte que per a la prestació del Servei van signar l’Ajuntament i 
“Aguas”, amb data 27 de novembre de 1997. 
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Així, resulta que la correcta previsió del cost per a l’any 2007, del Servei d’abastiment d’aigua al municipi 
de Benetússer” és el següent: 

 
    GASTOS    Previsión correcta para el 2007 
 

   Personal       89.359 
   Conserv. Mto. Red Agua Potable                 29.648 
   Conserv. Mto. Red Alcantarillado                      0 
   Control Analítico del Agua      2.733 
   Lectura, facturación y cobro    29.651 
   Otros costes      32.638 
   Amortización  Técnica     15.500 
   Provisión Insolvencias       1.445 
    
   Subtotal GASTOS FIJOS                        184.029 
 
   Compra de agua   0,28643 €/m3                                              312.721 
   Subtotal GASTOS VARIABLES            312.721 
 
 
    GASTOS DE EXPLOTACIÓN                            496.750 
    
   Gestión por Contrata 10%  G. FIJOS                                    18.403 
                                                                 6% G. VARIABLES                             18.763 
 
                            Subtotal GESTION POR CONTRATA      37.166 
                                                                        
 
    Provisión Insolvencias      1.445 
   Amortización Técnica                 15.500 
 
   Canon                    52.054 
 
 
   Total COSTE DEL SERVICIO/2007                                       602.915 
 

IV . És pot concloure, consegüentment, que “Aguas” ha percebut en l’exercici 2007, la quantitat de 29.445 
€, en concepte de “Gestió de la contracta”, quan l’import correcte que havia de percebre en aplicació del 
contracte signat  amb este Ajuntament, és de 18.763 €. És a dir ha percebut 10.682 € d’excés, per la  gestió del 
servei en l’exercici 2007. 

V. Per a fixar les tarifes del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer” per a l’any 2008, s’ha 
considerant-hi un percentatge d’increment del 18,5 % sobre les tarifes aplicades per al 2007., Com que les 
tarifes aplicades en l’any 2007, comportaven un excés en la quantitat ingresada per “Aguas” en concepte de 
“Gestió de la contracta” de 10.682 €; eixa quantitat d’excés ha quedat també incrementada per a l’any 2008 en 
eixe mateix percentatge. Així la cifra considerada per al concepte “Gestió de la contracta” per a l’any 2008, 
resulta excesiva per l’import de 12.658 €. 

VI.  Per a fixar les tarifes del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer” per a l’any 2009, s’ha 
considerat un percentatge d’increment del 3% sobre les tarifes aplicades per al 2008. Com que les tarifes 
aplicades en l’any 2008, comportaven un excés en la quantitat ingresada per “Aguas” en concepte de “Gestió de 
la contracta” de 12.658 €; eixa quantitat d’excés ha quedat també incrementada per a l’any 2009 en eixe mateix 
percentatge. Així la cifra considerada per al concepte “Gestió de la contracta” per a l’any  2009, resulta 
excesiva per l’import de 13.037 €, 

VII.  Procedéix requerir “Aguas”, per tal que faça efectiva a les arques municipals la quantitat asignada en 
excés per al concepte «Gestió de la contracta del “Servei d’abastiment d’aigua  potable de Benetússer”», en els 
exercicis 2007, 2008 i 2009, quantitat esta que munta a la cifra de 36.377 €. 

VIII.  Els interessats tenen el dret de formular  al·legacions pel de termini de 10 a 15 dies. 
IX.  El termini inicialment previst per a la resolució del procediment incoat és de tres mesos. Els transcurs 

del termini sense concloure la tramitació determina la caducitat del procediment. En virtud de l’art. 42 i cc. De 
la Llei 30/1992, hi ha la possibilitat de suspendre  el  Comput  el termini per a resoldre els procediments i/o la 
d’ampliar-lo, quant les circumstàncies ho justifiquen. En este procediment davant els mitjan d’esta 
administració, la complicació dels informes i dels documents a elaborar i l’elevat nombre de procediments en 
tramitació, està justificada l’adopció de la mesura d’ampliar el termini per a la resolució 
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X. Compet resoldre a este respecte al Ple de l’Ajuntament. 
XI.  Resulten rellevants a l’efecte els següents texts: 
- El Text Refòs de Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLi RHL), en allò que regula a imposició de 

taxes i els preus públics municipals i l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores. 
- El R.D. Llei 7/1996, sobre Mesures Urgents de caire Fiscal i de Foment i Liberalització de l’Activitat 

Econòmica. 
- El Decret 109/2005, del Consell de la Generalitat, per qual es regula la Comissió de Preus de la 

Generalitat i el procediment per a la implantació o la modificació de preus o tarifes sotmesos al règimen 
d’autorització i de comunicació.  

- El Reial Decret- Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i disposicions de desenrotllament, RD 1098/01, de 12 d’octubre. 

- El contracte que per a la prestació del “Servei Públic d’Abastiment domiciliari d’Aigua Potable” es va 
signar amb l’empresa adjudicatària del servei amb dat  27 de novembre de 1997. Formen part d’eixe contracte i 
de les obligacions que resulten del seu contingut, tant els plecs de condiciones de la contractació, com els 
termes i condicions arreplegats a l’oferta/plica formulada per l’empresa adjudicatària en el procés de licitació. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Interior, de data 4 de desembre de 2007. 
 
La Comissió Informativa d’Interior, amb data 31 de març de 2009, emeté informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Incoar procediment tendent a determinar si –en aplicació del contracte signat amb data 27 de 

novembre de 2007, amb la mercantil “Aguas de Valencia, SA”, amb NIF A46000477; per a la prestació del 
“Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”-, resulta, o no, que els imports considerats per al concepte 
“Gestió per contracta del servei”, en l’estudi de costos del servei per als anys 2007, 208 i 2009, és excessiva. 

El termini er a la resolució del procediment es fixa en 6 mesos. 
Segon. Notificar este acord a la mercantil “Aguas de Valencia S.A.”, amb NIF A469000477, per tal que 

puga manifestar  el que estime adient; tot formulant-se al respecte  de la qüestió plantejada proposta de 
resolució en el següents termes: 

  
«Requerir la mercantil “Aguas de Valencia S.A.”, amb NIF A46000477, adjudicatària del contracte per a 

la prestació del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”, que faça efectiva a les arques 
municipals la quantitat de 36.377 €, per tal de  compensar l’excés considerat en el concepte “Gestió per 
contracta del servei” en l’estudi de costos del servei, per als anys 2007,2008 i 2009.» 

 
3.3. Serveis de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci annexes: tarifes 
El regidors integrants del Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, convenen deixar este assumpte damunt la 

taula, per al seu tractament, estudi i resolució en una pròxima sessió d’este òrgan de govern. 
 
3.4. Actuacions ~ Pla Especial d’impuls dels sectors productius del Decret Llei 1/2009 (Pla Camps) 
L’alcaldessa explica i dóna compte de les propostes presentades. 
El portaveu del grup EU diu que s’alegren de la proposta, puix s’arreplega-hi les seues demandes en relació 

amb el projecte de Camí l’Orba i els accessos al C.P. “Vicente Blasco Ibáñez”. La portaveu del grup PP 
manifesta que ells estan d’acord. El portaveu del grup PSOE-PSPV dóna la benvinguda al “Pla Camps”, encara 
que planteja certs dubtes. Són més diners que el «Plan Zapatero» però a tres anys i amb dubtes sobre el 
finançament. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
VIST l'expedient tramitat per a la inclusió d’este municipi al PIP –Plan especial de apoyo a la Inversión 

Productiva de los municipios de la Comunidad Valenciana- que marca el Decret Llei 1/2009 de la Generalitat 
Valenciana, i que es va desenvolupar mitjançant l’Ordre de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d’Economia 
i Ocupació. 

Ateses les següents consideracions: 
1. S’estima necessari, davant les actuals circumstàncies econòmiques de la nostra societat i del nostre  

municipi, el procedir a la contractació d’obres públiques que prologuen i contribueixen a generar ocupació. 
2. S’estima necessari que les obres a contractar, tot adequant-se a les característiques assenyalades a 

l’article  XX  del Decret Llei 1/2209 de la Generalitat Valenciana, s’ajusten a les necessitats, circumstàncies i 
mancances del nostre municipi. 

3. El termini per a la sol·licitud d'inclusió d'obres al referit pla finalitza el pròxim dia 28 d’abril de 2009.  
4. Resulta d'aplicació la següent normativa legal : 
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- Article 149.1.18 de la CE,  de 27 de desembre de 1978. 
- Articles 21.1.s), 25, 31, 36, 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, LlBRL 
- Articles 30 al 34 i 61 i següents del TRRL aprovat pel Reial Decret  Legislatiu. 781/86, de 18 d'abril. 
- Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/20054. 
- Llei de Contractes del Sector Públic i resta de normes vigents en matèria de contractació de les AA.PP. 
- Reial Decret Llei 9/2008 (NORMATIVA PRÒPIA) 
5. La Comissió Informativa,  amb data  31 de març  de 2009, emeté dictamen favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer.  Aprovar, pel que fa el PIP- Plan especial de apoyo a la Inversión Productiva de los municipios de 

la Comunidad Valenciana que marca el Decret Llei 1/2009 de la Generalitat Valenciana, i que es va 
desenvolupar mitjançant l’Ordre de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d’Economia i Ocupació, els següents 
extrems: 

1r. Aprovar l’assenyalament com a criteris definidors de la destinació de l’import que correspon al 
municipi de Benetússer, els de prioritzar la realització de treballs d’”Urbanització del carrer Camí de l’Orba-“, 
treballs de “Pla de dinamització comercial a la Av Camí Nou”, “Construcció de nínxols”, “Adquisició de 
terrenys i millora zona esportiva” i la “Adequació d’accessos-evacuació del C.P. Vicente Blasco Ibáñez”, amb 
un pressupost inicial per a cada obra de: 787.262 €, 800.000 €, 169.036 €, 900.000 € i 350.000 €, 
respèctivament; amb un total, conjunt, de 3.006.928,00 €. 

2n. La Junta de Govern Local determinarà, concretament, els projectes a demanar i l’import de cadascun 
d’ells. 

3r. Assolir el compromís d’este Ajuntament de complir, íntegrament, el termes i condicions que resulten de 
la normativa aprovada en relació al PIP de la Generalitat Valenciana. 
 

3.5.Agrupació amb l’Ajuntament d’Alfafar & Execució  obres  del Camí de l’Orba 
L'alcaldessa explica i dóna compte del contingut de la proposta. 
La portaveu del grup PP estima que el seu grup està d’acord. Ja era hora que es fera alguna cosa. Els pareix 

be que s’acorde que ho tramitarà  el municipi d’Alfafar, però que això no vullga dir que no es interessem i 
estem darrere puix  nosaltres som els més interessats perquè tenim allí les instal·lacions del col·legi públic 
“Cristóbal Colón”. L’alcaldessa comenta que sí, que Alfafar ho demana. Que, en principi, de conformitat amb 
les previsions del PIP, la G.V. adjudicarà, i nosaltres estarem darrere. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
Resultant que el 14 de desembre del 2000 els ajuntaments d'Alfafar i Benetússer van subscriure un Conveni 

de Col·laboració per a l'execució de la urbanització del Camí de l'Orba, tram comprés entre la rotonda de l'Av. 
Sud i Av. Camí Nou, establint-se que el cost de redacció del projecte seria satisfet per ambdós ajuntaments al 
50 per 100. 

A continuació es va adjudicar a l'empresa AMINSA el projecte anomenat “Connexió de l'Av. del Sud amb 
El Camí Real de Madrid (N340) Camí de l'Orba. Alfafar- Benetússer i suport en l'expedient expropiatori per a 
l'adquisició dels terrenys on s'ubicaran les obres” per una quantia de 64.909'31 euros. 

 
Vist que durant l'exercici 2008 es va comprovar la necessitat d'actualitzar i millorar el projecte inicial, a 

causa de l'execució d'un xicotet tram com a conseqüència de la instal·lació en l'àmbit d'una Estació de Servei en 
el terme de Paiporta, i l'exigència per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de l'adequació del 
projecte civil al projecte públic intermunicipal, així com l'execució d'una obra provisional d'urbanització en el 
terme de Benetússer. 

Pel que es va acordar ampliar el contracte amb l'empresa AMINSA, per a l'adaptació del projecte inicial a 
les noves necessitats anteriorment assenyalades, per una quantia de 59.749 euros. Esta quantitat va a càrrec  
dels dos ajuntaments al 50 per 100. 

 
Vist que en el conveni subscrit per ambdós ajuntaments es va manifestar que una vegada redactat el 

projecte i conegut el cost total, es fixaria el finançament de l'obra entre la Conselleria d'Infraestructures i 
Transport i els municipis d'Alfafar i Benetússer, si és el cas, i que la part no finançada per la Conselleria ho serà 
per ambdós ajuntaments al 50 per 100. 

Així mateix, consta en el referit conveni que se sol·licitarà que la licitació i contractació de les obres es 
duga a terme per la Conselleria. 

 
Vist que per part de l'empresa AMINSA s'ha presentat el projecte, el cost total del qual ascendix a 

1.399.870'32 €. 
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Vist que el cost total de redacció del projecte ascendix a 124.658'31 euros i el total de la direcció d'obra a 

49.995'37 euros. 
 
Vist que la Conselleria d'Infrastructures i Transport fins a la data actual no s'ha pronunciat respecte al 

finançament de l'obra i que esta és de màxima prioritat per a ambdós municipis. 
 
Considerant que mitjançant Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, es constituïxen i doten tres 

plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió en municipis, i 
s'aproven crèdits extraordinaris per  a  atendre el seu finançament. 

 
Considerant que l’esmentat Decret Llei 1/2009, en l'article 3, “Obres finançables”, es determina que podran 

finançar-se a càrrec de la dotació del citat Pla els contractes d'obres definits en l'article 6 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sent susceptible d'inclusió les “infraestructures en xarxes de transport, en especial 
les viàries i d'urbanització que milloren l'accessibilitat dels municipis”. 

En l'article 4 “Subjecte Responsable”, en el punt 2 es determina que les obres seran executades per la 
Generalitat quan es corresponguen amb projectes autoritzats a municipis amb una població superior als 10.000 
habitants, en este supòsit podrà subscriure l'oportú Conveni. 

En l'article 5 “Import finançable” en el punt 1 es determina que el finançament amb càrrec al Pla no podrà 
superar l'import real d'execució de l'obra, fins al límit màxim derivat del pressupost de licitació incrementat 
amb l'import de l'IVA repercutible. I en punt 3 es determina que en l'import real d'execució de l'obra podrà 
incloure's el cost de redacció del projecte, la direcció d'obres, si és el cas, i el valor de l'adquisició del sòl. 

 
Considerant, així mateix, que en la Disposició Addicional Segona “Agrupacions de Municipis”, es 

determina que “(…) les agrupacions de dos o més municipis constituïdes per al desenrotllament i l'execució de 
les obres previstes en esta norma podran presentar projectes de finançament fins a l'import màxim de la suma 
de les quantitats que correspon a cada un dels ajuntaments que les integren (…)” 

“(…) la presentació de sol·licituds inclourà els acords de tots els ajuntaments participants (…)” 
 
Considerant el que establix l'Orde de 26 de febrer del 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 

Ocupació, que desenrotlla el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer i en el seu annex inclou la relació 
d'ajuntaments amb indicació dels seus respectius habitants i la inversió màxima a realitzar a càrrec del Pla 
Especial. 

 
Vist que el projecte “Connexió de l'Avinguda del Sud amb El Camí Real de Madrid (N-340). Camí de 

l'Orba, Alfafar – Benetússer” ascendix a la quantitat total de 1.574.524 euros, computant el pressupost de 
licitació (IVA inclòs) junt amb el cost de redacció del projecte i el de la direcció d'obra, quantia que caldria 
dividir-se a parts iguals entre els municipis d'Alfafar i Benetússer, amb la qual cosa el gasto que correspon a 
cada municipi és de 787.262  Euros.  

 
Vist que l'import màxim de finançament de les obres previstes en el DL 1/2009 és,  segons l'annex de 

l'Orde de 26 de febrer del 2009, de 4.188.821 euros per al municipi d'Alfafar i de 3.006.298 euros per al 
municipi de Benetússer, amb la qual cosa es complix allò que establix la DA Segona, ja que l'import del 
projecte a càrrec de cada municipi no excedix de l'import màxim de la suma de quantitats que correspon a cada 
un dels ajuntaments. 

La Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis amb data 31 de març de 2009, emeté informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA: 
PRIMER.  Constituir, a l'empara d’allò que disposa la Disposició Addicional Segona del Decret-Llei 

12/2009 del Consell, l’ “Agrupació de municipis d'Alfafar i Benetússer”, només als efectes del desplegament i 
execució de l'obra anomenada “Connexió de l'avinguda del Sud amb El Camí Real de Madrid (N-340). Camí de 
l'Orba, Alfafar – Benetússer”, i presentar agrupadament,  el projecte de finançament per l'import de 1.574.524 
euros que comprén: 

 
 - Pressupost d'execució ………………           1.399.870'32 euros  
 - Cost redacció del projecte ………….              124.658'31 euros  
 - Direcció d'obra ……………………...               49.995'37 euros 
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Fent constar que l'import de l'obra, en la part que correspon a cada municipi (787.262 euros) no excedix de 
la quantitat que correspon a cada un dels ajuntaments segons l'Orde de 26 de febrer del 2009, de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

 
SEGON. Designar a l'Ajuntament d'Alfafar com a responsable perquè presente la sol·licitud a la 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'inclusió de l'obra “Connexió de l'avinguda del Sud amb El 
Camí Real de Madrid (N-340). Camí de l'Orba, Alfafar – Benetússer”, en el Pla Especial creat pel decret llei 
19/2009 del Consell, en nom de la “Agrupació”, identificant en tal moment el cost del projecte de cada un dels 
ajuntaments integrats en l'agrupació i incloent els acords d'ambdós ajuntaments agrupats, Alfafar i Benetússer. 

 
TERCER. Remetre certificació d'este acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i a 

l'Ajuntament d’Alfafar, i traslladar del mateix a les Àrees d'Ordenació del Territori i Econòmica, als efectes 
corresponents. 

 
3.6. Convenis urbanístics ~ Zones verdes 
El regidors integrants del Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, convenen deixar este assumpte damunt la 

taula, per al seu tractament, estudi i resolució en una pròxima sessió d’este òrgan de govern. 
 
3.7.Modificació Estatuts del Defensor /del Ciutadà de Benetússer ~”Defensor/a de la Ciutadania” 
L’alcaldessa dona compte del contingut i de la motivació de la proposta d’acord. 
Ateses les següents consideracions: 
1. Este Ajuntament va aprovar els Estatuts de la institució municipal del “Defensor del Ciutadà de 

Benetússer”, els quals foren  aprovades a la sessió plenària celebrada amb data  28 de juliol de 2005, tot inserit-
se el text íntegre dels estatuts aprovats al Butlletí Oficial de la Província núm. 224, de data  21 de setembre de 
2005. 

2. S’ha plantejat, a proposta de l’actual titular de la institució, la conveniència d’eliminar d’adaptar els 
estatuts en el sentit de donar-li a la institució una denominació no sexista. 

3. Eixa adaptació suposa una modificació dels estatuts aprovats en el seu dia, l’aprovació de la qual  
correspon al Ple de l’Ajuntament. 

La Comissió Informativa d’Àrees Socials, amb data 31 de març de 2009, emeté dictamen favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Modificar el text dels Estatuts de la institució municipal del “Defensor del Ciutadà de Benetússer”, 

els quals  foren aprovats a la sessió plenària celebrada amb data 28 de juliol de 2005, en el sentit de modificar 
la denominació de la institució per tal de fixar eixa denominació en la següent forma: “Defensor/a de la 
Ciutadania de Benetússer”, tot modificant el contingut dels estatuts, en tot aquells punts que facen referència al 
nom de la institució, en eixe sentit. 

Segon. Inserir anuncis al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Provincia.   
 

      3.8.Defensor/a de la Ciutadania de Benetússer: començament del procés d’elecció 
L’alcaldessa només dóna compte que com que el període per al qual va ser elegit el Defensor del Ciutadà 

finalitzarà el pròxim dia 30 de juny, complint-se així el quart any natural des de la seua pressa de possessió, 
s’ha incoat ja el procediment per a l’elecció del Defensor /a de la Ciutadania de Benetússer, i s’ha començat a 
portar a les Comissions les propostes per al seu nomenament. Desitja que després d’este període d’elecció 
s’arribe a un consens entre tots els grups polítics. 

 
3.9. Desafectació de l’edifici de l’antic “C.P. Villar Palasí”: ratificació sol·licitud 
L’alcaldessa dóna compte del contingut i explica que tots estan d’acord amb la desafectació. Que des del 

grup EU es va demanar que la sol·licitud davant la Conselleria es tractara en sessió plenària, per veure si així, 
fent palés el recolzament de la totalitat de la Corporació Local, resultava més fàcil que s’aprovara la petició de 
desafectació. Que també s’ha proposat l’adopció d’altres mesures com podria ser l’arreplegada de firmes, 
encara que s’han deixat com a una possibilitat posterior. El portaveu del PSOE-PSPV comenta que este 
assumpte ja va ser tractat a la Comissió Informativa i es va informar adientment. El regidor del PP, Luis M. 
Vicent Adell, vol que quede clar que els regidors integrants del grup PP també reivindiquen la desafectació del 
centre educatiu. Ho reivindica tota la Corporació Local en conjunt, i el grup PP  el primer. L’alcaldessa diu que 
així és. Que si ha paregut que deia el contrari és que s’ha explicat malament. 

   
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
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1. Al c/ Palleter, 9 de Benetússer, hi ha ubicat un immoble que venia destinant-se a Centre d’Educació 
Secundària Obligatòria, (E.S.O.). Eixe immoble resulta ser de propietat  municipal i estava usant-se per la 
Conselleria d’Educació de la G.V., per a ubicar-hi la Secció de Benetússer de l’IE.S. 25 d’abril d’Alfafar; en 
virtut d’una resolució de l’Ajuntament de Benetússer, de data 30 de juny de 1998, a la qual, transcrit a la lletra, 
s’aprovava el següent: 

 
 “Ceder en uso para la ubicación de un centro de enseñanza Secundaria Obligatoria, el inmueble 

propiedad de este Ayuntamiento, situado en la calle El Palleter, número de policía nueve, antiguo C.P. de 
E.G.B. “Villar Palasí”, a la  Consellería de Cultura, Educación y Ciencia.” 

 
2. El referit immoble ha deixat d’utilitzar-se com a Centre d’Educació Secundària Obligatòria per la 

conselleria, en haver-se inaugurat un nou centre d’E.S.O. a la població: l’I.E.S. Maria Carbonell. L’immoble 
està actualment fora d’ús per la conselleria. 

3. Amb data 9 de juliol de 2008 este Ajuntament va presentar escrit davant la Direcció Territorial de 
Conselleria d’Educació de la G.V. escrit al qual es demana la desafectació de l’immoble ubicat al c/ Palleter, 9 
de Benetússer. 

4. Amb data 10 de novembre de 2008 es va rebre a este Ajuntament notificació de la resolució de la 
Directora Territorial d’Educació, de data 4 de novembre de 2008, de denegació de la sol·licitud de desafectació 
de l’immoble. 

 
II. Fonaments de dret: 
1. La resolució de la Directora Territorial d’Educació, de data 4 de novembre de 2008, fonamenta la 

denegació de la sol·licitud de desafectació de l’immoble, en l’afirmació de no s’acompleix el requisit de 
l’article 1 del Reial Decret 605/1987, de 10 d’abril, pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia a la 
desafectació d’edificis públics escolars de propietat municipal. Eixe article estableix: 

 
 

Artículo 1. 
La autorización previa a la desafectación de los inmuebles y edificios públicos escolares sólo podrá tener lugar 

conforme al procedimiento establecido en esta disposición, cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 
1. Cuando el inmueble deje de ser necesario, en todo o en parte, para el desarrollo del servicio público de la 

enseñanza. 
2. Cuando, previa peritación técnica, las condiciones o características físicas del inmueble, o  de la parte cuya 

desafectación se propone, no resulten adecuadas a la finalidad educativa. 
3. Cuando concurra cualquier otra circunstancia de la que se deduzca la conveniencia o necesidad de desafectarlo, 

previa justificación razonada en el expediente. 
En caso de las viviendas, además de la concurrencia de alguna de las causas anteriores, podrá concederse la 

autorización previa para desafectar aquellas que ecxedan de la plantilla de Maestros de la localidad, en su caso, en 
función de las necesidades de escolarización 

 

A la resolución de la Directora Territorial d’Educació, de data 4 de novembre de 2008, com a antecedents 
de fet es menciona l’existència d’un informe d’’inspecció Educativa al qual es diu que la Conselleria té 
necessitat de disposar del centre del c/ Palleter, 9, davant la possibilitat de que en un futur els centres 
d’educació primària de la població plantegen necessitats de trasllat d’alumnes per: 1. La possible realització de 
treball d’adequació en dos dels centres de primària. 2. La possible creació d’una línia d’immersió lingüística 
complementària al CEIP Vicent Ricart i Bonillo. 3. El possible augment d’una unitat per l’escolarització de 
xiquets d’infantil (3 anys). 

 
II. Este Ajuntament discrepa del parer que s’arreplega a la resolució de la Directora Territorial d’Educació 

de data 4 de novembre de 2008, puix entenem que no concorreixen les circumstàncies en les que es pretén 
fonamentar la dita resolució, per les següents raons: 

 
A) No és cert que Conselleria d’Educació tinga necessitat de continuar disposant del centre del C/Palleter,9 
SI és cert que, és possible, que els centre d’educació primària de la població plantegen necessitats d’espai, 

ja siga per trasllats temporals davant la realització de treballs d’adequació del col·legi, ja siga per l’augment 
d’alumnes i la necessitat de crear fins i tot una nova línia educativa en el municipi. El que NO és cert, és que 
l’immoble del c/ Palleter, 9, siga una solució per a eixos problemes: 

1. De cap forma resulta viable, ni acceptable que les necessitats d’espai que pogueren plantejar els dos 
centres de primària de la població on es preveu fer treballs d’adequació (pel projecte Crea Escola): el CEIP 
Blasco Ibáñez i el CEIP C. Colón (ambdós amb dues línies educatives), es pugen traslladar a eixe immoble, 
amb unes instal·lacions antigues, velles i xicotetes, i, per això mateix, no adaptades a les exigències actuals per 
a centres educatius de primària. 
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2. De cap forma resulta viable, ni acceptable que les necessitats d’espai que poguera plantejar el CEIP 

Vicent Ricart i Bonillo, per la reacció d’una  línia d’immersió lingüística complementària, es pugen solventar 
amb el trasllat a eixe immoble, amb unes instal·lacions antigues, velles i xicotetes, i, per això mateix, no 
adaptades a les exigències actuals per a centres educatius de primària. 

 
3. De cap forma resulta viable, ni acceptable que les necessitats d’espai que poguera plantejar  

l’escolarització dels xiquets d’Educació Infantil de 3 anys, es pugen solventar amb eixe immoble, amb unes 
instal·lacions antigues, velles i xicotetes, i, per això mateix, no adaptades a les exigències actuals per a centres 
educatius de primària-infantil. 

 
B) No és cert que l’article 1 del Reial Decret 605/1987, done suport a la denegació de la desafectació 

sol·licitada. Al contrari, eixe article dóna suport a la necessitat d’aprovar-la 
 Eixe article determina que en córrer alguna de les tres circumstàncies que arreplega procedeix la 

desafectació. Amb la concurrència d’UNA DE LES TRES n’hi ha prou. Analitzem les circumstàncies que 
concorreixen en este cas. Tenim: 

- Un edifici que de cap manera acompleix amb les condicions i característiques físiques que ha de tener un 
centre educatiu d’EPO o d’ESO. (Circumstància prevista a l’art. 1.2. del RD 605/1987, com a determinant de la desafectació). 

- Mancança de títol habilitador per a que la Conselleria d’Educació de la G.V. mantinga l’ús de l’immoble. 
(Circumstància prevista a l’article 1.3 del RD 605/1987, com a determinant de la desafectació). Eixa mancança de títol resulta de 
dos fets: 

-La resolució de l’Ajuntament de Benetússer de data 30 de juny de 1998, que cedeix l’ús de l’immoble a 
Conselleria, mai no ha sigut adientment  formalitzada amb acord d’acceptació i elevació de la cessió al 
document públic pertinent. Així,la conselleria manca de títol habilitador de la seua disposició de l’immoble. 

La mancança de títol habilitador per tal que la Conselleria d’Educació utilitze l’immoble, suposa la 
concurrència d’una circumstància de la que es dedueix la necessitat de desafectar-lo. 

 
III.  El conjunt de la comunitat educativa de Benetússer, en els seus diferents àmbits, comparteix la opinió 

de que resulta adient i, fins i tot, la necessitat que l’Ajuntament –i amb ell el poble- de Benetússer, ostente la 
titularitat i la lliure disposició de l’edifici de l’antic C.P. “Villar Palasí”, per tal de poder destinar-lo a les 
diferents necessitats educatives de la població. 

 
IV.  S’estima que cal que el Ple de l’Ajuntament, màxim representant dels interessos i les aspiracions del 

conjunt dels veïns de Benetússer es manifeste a este respecte. 
La Comissió Informativa d’Àrees Sociales amb data 31 de març de 2009, emeté informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA : 
Primer . Ratificar la sol·licitud a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la G.V., d’aprovació de la 

desafectació de l’immoble de titularitat municipal ubicat al c/ Palleter, 9 de Benetússer, tot demanant es deixe 
sense efecte la per ser contrària a dret en atenció a les consideracions exposades a la fonamentació d’este 
decret; tot demanant es deixe sense efecte la resolució denegatòria d’eixa petició i se n’aprove una nova per la 
qual s’aprove la desafectació de l’immoble i la seua  reintegració a l’ús per part d’este Ajuntament. 

Segon. Manifestar a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la G.V., que una vegada es reconega la 
desafectació de l’immoble i este resulte ser de titularitat i disponibilitat plenament municipal, esta Corporació 
Local pensa continuar col·laborant –com ho ha fet sempre-, amb la Conselleria d’Educació en l’atenció de les 
necessitats escolars de Benetússer i si per a atendre-les resultara necessari o simplement adient poder disposar  
de les instal·lacions d’este edifici , no dubten que l’Ajuntament no ficaria cap problema per a disposar d’ell, per 
al que calga. 

Tercer. Notificar este acord a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la G.V. 
 
3.10  Proposta d’acord ~ 30 aniversari de les Eleccions Municipals de 1979 
El portaveu del grup PSOE-PSPV, dóna lectura a la proposta formulada pel Ple de la Mancomunitat 

Intermunicipal de l’Horta Sud, en sessió realitzada amb data 04 de març de 2009,  la part expositiva de la qual 
es transcriu, a la lletra, seguidament: 
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«M O C I Ó 

 
El 3 d’abril de 1979, després de la ratificació majoritària de la ciutadania a la Constitució de 1978, 

es van celebrar les primeres eleccions municipals que van obrir el camí de la normalització 
democràtica a Espanya i a la vertebració política de la societat espanyola. 

 
En els últims anys de la dècada dels 70, el nostre país recuperava la democràcia amb la 

celebració d’unes eleccions fonamentals en què van ser triats lliurement els regidors i regidores i els 
alcaldes i les alcaldesses de tots els ajuntaments espanyols. 

 
La participació massiva en la jornada electoral va ser l’espenta més positiva per al canvi polític i 

el desig d’inaugurar una nova etapa democràtica en la història d’Espanya. La constitució dels 
primers ajuntaments va ser una festa de llibertat i de democràcia que va demostrar la maduresa de 
la societat espanyola.  

 
Durant aquests 30 anys, els governs locals de les ciutats i dels pobles, junt amb les 

mancomunitats, diputacions provincials, consells i capítols insulars, han millorat significativament el 
benestar social de la ciutadania, prestant-los una gran quantitat de serveis de qualitat. 

 
El canvi i el progrés experimentats en aquests anys de democràcia es deuen, en gran mesura, al 

treball i a l’esforç dels més de 300.000 alcaldes i regidors que han exercit les seues responsabilitats al 
llarg d’aquests 30 anys. També, pel suport i la confiança d’una ciutadania compromesa amb el 
present i el futur de les seues ciutats i pobles. 

 
La resposta donada pels ajuntaments i les entitats supramunicipals a les demandes de la 

ciutadania ha sigut fonamental per a forjar la cohesió social, basada en la solidaritat i en la igualtat. 
 
Les entitats locals han sigut líders en la millora de la qualitat dels serveis a la ciutadania i a l’hora 

de proporcionar benestar i progrés. 
 
La proximitat als problemes diaris, vitals, immediats de la gent, els que més afecten les seues 

aspiracions i necessitats, unit al coneixement més ajustat del medi en què desenvolupen les persones 
i els seus projectes de vida, ha fet de l’àmbit local un espai privilegiat per a millorar les condicions de 
vida dels veïns. 

 
La consolidació dels ajuntaments ha sigut una de les claus de l’avanç accelerat de la 

democràcia al nostre país, convertint-se en una escola de lideratge i en un important viver del qual 
s’han sabut nodrir, posteriorment, altres administracions públiques. 

 
Celebrar el 30 aniversari de les primeres eleccions municipals implica festejar el triomf dels valors 

democràtics més importants amb els quals ens identifiquem tots: el diàleg, la participació, la 
tolerància, el compromís, la responsabilitat, el benestar i el progrés que es resumeixen en una sola 
paraula: democràcia. 

 
Invocant els escrits de Tocqueville, és cert que el municipi és una escola de ciutadania per 

antonomàsia i, a més, és el millor escenari per a l’aprenentatge cívic i la pedagogia política.» 
 
Finalitzada la lectura de la proposta d’acord, el portaveu del grup EU, manifesta que ells s’adhereixen però 

troben a faltar dos aspectes: 1. Els quaranta anys de llacuna prèvia per un colp d’Estat abans que n’hi hagueren 
Ajuntaments democràtics. En un any com este de la “Memòria Històrica” s’hauria d’haver arreplegat. 2. La 
precària situació econòmica i de finançament dels ajuntaments. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, 
diu: Ja està bé!. Portem trenta any de democràcia. Arriba un punt que  hi ha coses que s’obliden i  es perdonen. 
Tot açò cansa. Oblideu-se del franquisme i no torneu al passat. Ara tenim el millor període de la història 
d’Espanya. Estem farts de sentir això. [En este moment una persona del públic fa un comentari i el regidor fa 
referència a eixe fet]. Des del PP són els primers que estan per defendre el poble, no sols EU i PSOE-PSPV. El 
portaveu del grup EU contesta que açò és important. Hem de mirrar cap endavant, però no s’ha d’oblidar el 
passat. Això no vol dir odiar o vèncer, sinó ficar les coses al seu lloc. Ha de quedar ben clar el que va ocórrer i 
s’ha d’esclarir tot, no hi ha quer amargar-ho o oblidar-ho. L’alcaldessa recorda que la proposta d’acord s’ha 
formulat des de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, i ala seua redacció es va mirar per que es 
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poguera aprovar per tots, per unanimitat. Per això no s’arrepleguen-hi altres punts, com ara eixos que proposa 
el portaveu del grup EU. 

 
Finalitzades les intervencions i sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Commemorar el 3 d’abril i organitzar actes institucionals per a celebrar les primeres eleccions 

municipals democràtiques en 1979. 
Segon. Distingir el dia 3 d’abril com a Dia de portes obertes dels ajuntaments. 
Tercer. Consensuar amb tots els grups polítics de la Mancomunitat un manifest municipalista 

commemoratiu del 3 d’abril. 
Quart . Celebrar, durant els pròxims mesos, diferents activitats municipals en col·laboració amb l’entramat 

associatiu del municipi per a commemorar aquesta data: cicles de taules redones i conferències, jornades de 
debat, exposicions de fotografia, etc, relacionades amb la vida i la història de l’ajuntament democràtic. 

Cinqué. Promoure enguany el coneixement dels valors municipals relacionats amb la tolerància, la 
proximitat i la ciutadania entre xiquets i joves planificant actes en els centres educatius, cívics i culturals en què 
intervinguen, a més, representants de tots els grups municipals. 

Sisé. Suggerir als ajuntaments membres que posen a una plaça, parc, avinguda o carrer de la ciutat, el nom 
“3 d’abril”, en homenatge a la data de celebració de les eleccions municipals de 1979. 

 
4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
No es tracta cap assumpte. 
 
5é. TORN d’INTERVENCIONS 
No es va produir cap intervenció. 
 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 21:50 hores, del dia 02 d’abril de 

2009. I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
 
               L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 

 
 
 
 

---------------------------------- // ---------------------------------- 
 
 
Finalitzada la sessió l’alcaldessa dóna la  paraula al públic, tot produint-se diferents intervencions relatives 

al control ciutadà de les actuacions d’urbanització del Camí l’Orba, a la passivitat davant els casos de xics i 
xiques que es droguen la plaça davant de l’església i a l’ubicació i l’estat de la pintura dels passos de vianants. 
Finalitzades les intervencions del públic, els presents abandonen la sala, sent les 21:55 hores. 

 
 
 
 
Diligència: Per a fer constar que la precedent Acta del Ple de l’Ajuntament, de la sessió realitzada el dia 02 

d’abril de 2009, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer, 02 d’abril de 2009 

El secretari,  
 
 

 J. Lluís Blanco Vega 
 
 


