
   

 

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER 
C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)    Telèfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     NIF: P 4605400 C 

 
 

 
                                                                           PLE  DEL AJU	TAME	T                                   Sessió:  9 / 2008 

Sessió ordinària  
Data: 16 de desembre de 2008 

 
ASSISTE	TS: 

 
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:   Mª Soledad Giner Cercós 

Luis M. Vicent Adell 
              José Vicente Vidal Selvi 

Laura Chuliá Sera 
              Daniel Bordería Monterde 

Miguel A. Madrero Tarancón 
Mª José García Pascual   

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 
Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso 

      Teresa Nieto Cobos 
Regidors/es absents:            No cap Grup 
 
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 16 de desembre de dos mil huit, 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 [30.10.2008]: aprovació  
2n. RESOLUCIONS APROVADES [1156/2008 a 1255/2008]:donar compte 
3r. ASSUMPTES A TRACTAR, DEBATRE I VOTACIÓ:  
3.1. Mancomunitat Intermunicipal l’Horta-Sud:  nomenament segon regidor suplent 
3.2. Comptes Recaptació/2007: aprovació 
3.3. Compte General/2007: aprovació definitiva 
3.4. Ordenances Municipals/09: Increment taxa ~ Serveis Municipals d’aigua potable 
3.5. Ordenances Municipals/: Increment taxa ~ Serveis Municipals de clavegueram 
 3.6. Declaració d’Interés Turístic de la Setmana Santa de Benetússer:  sol·licitud a Conselleria de Turisme 
3.7.  Carta Municipal dels Drets de l’Infant 
3.8.  Consorci “Xarxa Joves.net”: aprovació adhesió dels municipis d’Alfafar, Almussafes i Sagunt 
3.9.  PPOS/09 ~ Projectes “Millora voreres/09”: sol·licitud 
3.10. PAP/09 ~ Projecte “Millora de plaça pública”: sol·licitud 
3.11. Fons Estatal d’Inversió Local: sol·licitud inclusió projectes 
3.12. Fons Especial de l’Estat ~ Dinamització de l’Economia i l’Ocupació: sol·licitud inclusió projectes 

       3.13. Subvenció de la CMAAUiH ~ Projecte “Millora xarxa d’aigua/09: Connexions”: sol·licitud 
3.14.  Propostes d’acord dels grups polítics: debat i votació 
4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
4.1. Parada al Mercat fixe: renúncia 
4.2. Parada al  Mercat fixe: adjudicació 

      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 SESSIO	S A	TERIORS [30.10.2008]: aprovació  
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de les sessions realitzades amb data 30 d’octubre de 2008, la qual 

s’ha fet arribar als regidors amb anterioritat a la celebració de la sessió. Es comenta que hi s’ha omés 
l’assistència de la portaveu del PP, Mª Soledad Giner Cercós. Tots els regidors presents manifesten la seua 
conformitat amb l’esmena demanada. 

 
 Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada amb data 30 d’octubre de 2008, en 

els seus propis termes. Tot reflectint-hi l’assistència de Mª Soledad Giner Cercós, portaveu del grup PP. 
 
2n. RESOLUCIO	S APROVADES [1156/2008 a 1255/2008]: donar compte 
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia la relació dels quals han tingut a la seua disposició els 

regidors i les regidores.  
Tots els presentes resten assabentats dels Decrets aprovats per l’Alcaldia 1.156/2008 a 1.250/2008, no 

suscitant-se en este punt cap intervenció. 
 
3r.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
3.1. Mancomunitat Intermunicipal l’Horta-Sud: nomenament segon regidor suplent 
L’alcaldessa dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta, i atés que és competència del 

Ple de l’Ajuntament la ratificació del decret 1302/08, per al nomenament d’un segon regidor suplent del 
PSPV-PSOE en la Mancomunitat de l’Horta-Sud. 

Tots els presents resten assabentats, tot manifestant la seua conformitat, amb l’aprovació del decret 
1.302/2008, el text del qual es transcriu, íntegrament, tot seguit: 

 
«DECRETO 	ÚM. 1302/2008 

Benetússer, a 09 de diciembre de 2007 
EVA A. SA�Z PORTERO, alcaldesa-presidenta de la Corporación Local de Benetússer, en ejercicio de 

las facultades y obligaciones que la legalidad vigente me confiere en esa condición, y atendiendo las 

siguientes consideraciones: 

 

I. Antecedentes de hecho: 

1. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 9 de julio de 2007, aprobó el nombramiento de 

los concejales, titulares y suplentes, representantes del Ayuntamiento en los diferentes organismos colegiados 

supramunicipales, entre ellos, en la Mancomunitat Intermunicipal de L´Horta-Sud. 

2. Por escrito de la Mancomunidad de L´Horta Sud, de fecha 25 de junio de 2007, se pone en 

conocimiento de este Ayuntamiento que le corresponden 5 votos en el Pleno de esa Mancomunidad; así como 

que le corresponde la atribución de los votos entre los grupos políticos que lo componen, debiéndose aplicar 

para ello el sistema d´Hont. 

3. La Alcaldía-Presidencia mediante decret núm. 859 de 25 de julio de 2007 atribuye los cinco votos entre 

los diferentes grupos municipales y de conformidad  con el sistema d’Hont a los concejales titulares y 

supentes. 

4. Por necesidades organizativas resulta necesario nombrar un concejal suplente segundo por el grupo 

político PSOE-PSPV de este Ayuntamiento. 

 

II. Fundamentos de derecho: 

1. Resulta aplicable el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y  

2. Además, resulta aplicable: 

- Artículo 38 del R.O.F., aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviembre. 

- Artículo 6.2 de los Estatutos de la Mancomunidat Intermunicipal de L´Horta Sud. 

 

RESUELVO: 
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Primero. �ombrar un concejal suplente segundo del grupo político PSPV-PSOE de este Ayuntamiento en 

el Pleno de la Mancomunitat Intermunicipal de L´Horta-Sud , quedando constituida la representación 

definitiva con el siguiente detalle: 

 
      ORGANISMO CONCEJAL-TITULAR CONCEJAL  SUPLENTE PRIMERO CONCEJAL SUPLENTE 

SEGUNDO 
 ATRIBUCION 
VOTOS      
PLENO 

MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE 
L´HORTA SUD 

PSPV-PSOE:  
EVA A. SANZ PORTERO 
 
PP: 
LUIS M. VICENT ADELL 
 
EU:  
JOSEP M. ALBIOL I ROSO 

PSPV-PSOE: 
OSCAR LABIÓS VENDRELL 
 
PP: 
MIGUEL MADRERO  TARANCÓN 
 
EU:  
TERESA NIETO COBOS 

PSPV-PSOE: 
 CARME GARCIA MARTÍNEZ 

PSPV-PSOE: 3 
 
 
PP: 2 
 
 
EU:- 

 
Segundo. Remitir certificación de la presente resolución a la Mancomunitat Intermunicipal  L´Horta-Sud. 

Tercero. Ratificar la presente resolución por el Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que 

celebre.» 
 
3.2. Comptes Recaptació/2007: aprovació 
L’alcaldessa dóna compte de la proposta d’acord. El portaveu del grup EU diu que ho aprovaran però 

demana que es faça cas a les recomanacions de la Tècnica de Tresoreria que ha elaborat el informe, puix cada 
vegada hi ha una quantitat més gran d’impagats, i haurien d’haver fòrmules per a que això no passara. Hi ha 
una quantitat molt gran d’incobrables i caldria que eixos imports desaparegueren i les xifres de pendent 
s’ajusten més a la realitat. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, recorda que fa un any  acordarem que 
la recaptació seria municipal. Que fins ara no han observat cap actuació en eixe sentit per part de l’equip de 
govern. Que ells, ni aprovaran, ni rebutjaran els comptes. S’abstrindran, puix forma part de la gestió municipal 
que fa l’equip de govern. Que insisteix que cal fer les actuacions pertinents per complir els acords adoptats en 
este òrgan de govern de que la gestió de la recaptació siga municipal. L’alcaldedessa manifesta que arreplega 
els suggeriments del portaveu del grup EU i  reitera el compromís d’acomplir amb l’acord de revisar la 
prestació del servei de recaptació que recorda el grup PP. Informa que s’han fet contactes però sense fer molt 
avanços, fins ara, amb la Diputació Provincial de València, puix esta era una altra fòrmula possible per  a la 
Recaptació Municipal. Que a les properes Comissions Informatives de gener, ho tractarem entre tots. 
 

Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
D'acord amb allò que establix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, llei 7/1985,  de 2 d'abril , 

art 22.2e), a falta de regulació expressa en les Bases d'Execució del Pressupost. 
Vist el compte de recaptació de l'exercici 2007, les xifres del qual es reflecteixen al següent RESUM: 
 

«Durant  l'any 2007 la Recaptació Municipal hi ha disposat d'un total de rebuts al 
cobrament per un import de 3.620.680,93 €, dels quals 2.729.782,10 € s'han posat al 
cobrament en l'exercici 2007, sent la resta 890.898,83 € posat al cobrament en este exercici 
2007, però que provenia del pendent d'exercicis anteriors. 

 S'han ingressat en voluntària 2.240.871,63 € (83,17%, respecte als càrrecs en voluntària), 
261.337,15 € en executiva, dels quals corresponen 149.297,64 € a l'executiva dels valors 
pendents d'exercicis anteriors i 112.039,51 € a l'executiva dels valors posats al cobrament en 
2007, per tant el percentatge d'allò que s'ha cobrat en 2007, respecte als valors posats al 
cobrament pertanyents al 2007 és de 86,19%. 

El total d'ingressos en 2007, sumant la voluntària i l'executiva total, correspon a un 
import de 2.502.208,78 € (69,11% respecte al Total de rebuts posats al cobrament). 

S'han datat rebuts per un import total  de  157.385,44 € (4,35%). 
Quedant pendent de cobrament a 31/12/2007 un total de rebuts per un import de 

961.086,71 € (26,54%).»  
 

Vist l'informe de Tresoreria Municipal. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior amb data 27 de novembre de 2008. 
La Comissió Informativa,  amb data 27 de novembre de 2008 emeté dictamen favorable 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb set abstencions, dels regidors integrants del grup PP, i deu 

vots a favor, dels integrants dels grups PSPV-PSOE (8) i EU (2), ACORDA: 
Primer. Aprovar els Comptes de Recaptació de la corporació de l'exercici 2007. 
Segon. Notificar els acords adoptats al departament d'Intervenció-Tresoreria, així com al Servici de 

Col·laboració a la Recaptació Municipal 
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3.3. Compte General/2007: aprovació definitiva 
Es dóna compte del contingut de la proposta. 
El portaveu del grup EU manifesta que el compte no els acaba de convèncer, puix no reflectix la veritable 

situació comptable, real i econòmica de l’Ajuntament, en incloure drets pendents de cobrament no són reals i, 
per això, s’abstindran en este punt. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, comenta que segurament el 
Compte General quadra, perquè ingressos i gastos han de fer-se quadrar, ha de fer-se així; però no es fa 
constar  allò que hi ha pendent de pagar. No saben com es quadren els comptes. En el compte general de 2007 
no es diu que hi ha 358.000,00 euros sense pagar en factures, com que que tampoc consta que resten de l’any 
2006, 98.000,00 euros pendents de pagar. Les factures pendents estaran en algun calaix, en algun sac com 
altres anys. Per tot això s’abstindran, ja que és l’equip de govern el que és responsable d’allò que estan fent. 
L’alcaldessa explica i vol deixar clar és que no se porta una doble comptabilitat. Allò que hi ha són factures 
pendents de reconeixement, i si els comptes estan quadrades és perquè els tècnics han fet el seu treball, i per 
supost no han quadrat els comptes a “martillazos”. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
Havent sigut aprovat dictamen favorable per la Comissió especial de Comptes sobre el compte general de 

l'exercici 2007 de l'Ajuntament de Benetússer i publicat el mateix en el butlletí Oficial de la província número 
270 de 12 de novembre del 2008,  el qual ha estat exposat pel termini de quinze dies i huit més, sense que 
consten reclamacions, inconvenients o observacions, tal com establix l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels Hisendes locals,  

Vist el dictamen favorable la Comissió Informativa d’Interior, amb data 11 de desembre de 2008. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb nou  abstencions, dels regidors integrants dels grups PP (7) 

i  EU (2), i quatre vots a favor, dels integrants del grup PSPV-PSOE, ACORDA:  
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2007, amb tots els documents que l’integren. 
Segon. Restar assabentat de la liquidació del Pressupost/2007, de la qual resulten les següents dades: 

 
A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 

1.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS                        9.034.002,38 
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS                9.557.391,82 
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO                                 -523.389,44 
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION      666.326,74 
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION    343.421,09 
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE TES.    
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO           -846.295,09 

B.- REMANENTE DE TESORERIA 
1.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A FIN DE EJERCICIO         1.690.484,39 

De presupuesto ingreso corriente                701.846,67 
De presupuesto ingreso cerrado                   988.440,51 
De otras operac. no presupuestar.                       197,21 
Saldos de dudoso cobro                               -323.467,95 
Ingresos pendientes de aplicación                

2.- ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO                                              2.427.009,37 
De presupuesto ingreso corriente              1.611.022,10 
De presupuesto ingreso cerrado                   134.894,57 
De presupuesto de ingresos                              
De otras operac. no presupuestar.                696.480,00 
Pagos pendientes de aplicación                     15.387,30     

3.- FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA                                                  2.440.069,97 
4.-REMANENTE DE TESORERIA AFECTA. A GASTOS CON F.A.       1.593.994,15 
5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES          -213.917,11 
6.- REMANENTE DE TESORERIA TOTAL                                                1.703.544,99 

 
3.4. Ordenances Municipals/09: Increment  taxa ~ Serveis Municipal d’aigua potable 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta d’acord. 
El portaveu del grup EU diu que estan d’acord, però manca l’informe que ja s’ha demanat vàries vegades, 

sobre el nombre de persones en cada tram del consum i que Aguas de Valencia, SA., encara no ha facilitat, i 
que és important, puix afectarà al cobrament de la taxa de l’EMTRE. Manifesten la seua diconformitat amb 
eixa mancança; motiu pel qual s’abstindran. El regidor del grup PP manifesta que recolzaran l’aprovació 
d’este punt, perquè entenen que l’increment que s’aprova: un 3%, és inferior a l’augment de l’IPC. Que tenen 
clar que l’ajuntament s’ha de finançar i per tant s’ha de ser valent,  seriós i coherents a l’hora de votar una 
pujada de les taxes, i no inventar-se històries per a abstindre’s. El regidor d’Hisenda, José Enrique Aguar Vila, 
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diu que el grup socialista está a favor perquè l’augment es fa per baix de l’IPC. Que, contestant a la 
intervenció del portaveu del grup EU, no està segur, però pensa que en la Comissió de Control i Seguiments de 
les Aigües Potables es va donar la informació del nombre de persones que hi ha a cada tram de la població i 
que reclama el grup EU. El portaveu del grup EU, manifesta que este no és assumpte  contesta que no es tracta 
d’un tema de finançament de l’Ajuntament, puix ho recapta l’empresa.  A més estan d’acord  amb l’augment 
del 3%, inferior a l’IPC d’eixe moment. Però hi ha un informe en contra del Tècnic municipal, i a més manca 
informació d’Aguas de Valencia SA. 

 
Finalitzades les intervencions, i  ateses les consideracions següents: 
I. L’empresa adjudicatària del Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer: “Aguas de Valencia 

S.A.” (endavant “Aguas”) presenta a l’Ajuntament de Benetússer proposta de revisió/actualització de les 
tarifes del servei per a l’exercici 2009. La proposta resulta ser la simple aplicació de la fórmula de revisió 
automàtica de les tarifes la qual va ser AUTORITZADA pel 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 proposta resulta un increment de 
les tarifes del 3 %, com a conseqüència de l’increment del preu del subministrament de l’aigua en alta i de 
l’IPC del període: 3,2 %. 
II. Resulten rellevants a l’efecte els següents texts: 
- El Text Refòs de Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLlRHL), en allò que regula a imposició de 

taxes i els preus públics municipals i l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores. 
- El Reial Decret-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, pel 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 règim 
d'autorització i de comunicació. 

- 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 data 27 de novembre de 1997. Formen part d’eixe contracte 
i de les obligacions que resulten del seu contingut, tant els plecs de condicions de la contractació, com els 
termes i condicions arreplegats a  l’oferta/plica formulada per l’empresa adjudicatària en el procés de licitació. 
III. Procedeix resoldre al respecte de la proposta de revisió de preus del servei de subministrament 

domiciliari d’aigua, formulada per l’empresa adjudicatària del servei i requerir del Director General 
d’Indústria i Comerç de la G.V., informe favorable/autorització per a la dita actualització. 
IV. S’estima que procedeix, a mes. amb la finalitat de poder fer front a les fortes que inversions que 

properament este Ajuntament ha de realitzar per tal de millorar la xarxa de clavegueram modificar la taxa del 
servei del clavegueram, tot introduint-hi una taxa diferenciada per trams de consum, amb la qual cosa 
s’aconsegueix discriminar els lats consums d’aigua, a la par, que s’incrementen els ingressos per tal de 
finançar eixes importants i imprescindibles inversions. 
V. És urgent resoldre a este respecte en afectar la modificació proposada a l’exercici 2009. 
VI. A l’expedient consta informe del serveis tècnics municipals. 
VII. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte, tot requerint-se, majoria simple. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior, reunida en sessió extraordinaria amb data 
11 de desembre de 2008. 

 
Sotmés a votació, el Ple l’Ajuntament, amb dues abstencions dels regidors integrants d’EU, i amb quinze 

vots a favor, dels regidors integrants dels grups PSPV-PSOE (8) i PP (7), ACORDA: 
Primer. Aprovar la modificació de l’article 6, de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la TAXA pel servei 

domiciliari d’aigua potable, que ha de regir en l’exercici 2009 i fins que no es modifique, el contingut del qual 
es reprodueix a continuació: 
 
 
ARTICLE  6. QUOTES TRIBUTÀRIES 
«Quota tributària 
AIGUA POTABLE 
Quota de Servei  Domèstics €/mes Aforaments €/mes 
 fins 13 mm 3,251 3,251 
 fins 15 mm 4,876 4,876 
 fins 20 mm 8,128 8,128 
 fins 25 mm 11,378 11,378 
 fins 30 mm  16,252 16,252 
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 fins 40 mm  32,507 32,507 
 fins 50 mm 48,760 48,760 
 fins 65 mm 65,014 65,014 
 fins 80 mm 81,267 81,267 
 fins 100 mm 113,774 113,774 
 fins 125 mm 178,787 178,787 
    
Boca d’incendis  7,317  
    
Quota Consum  Domèstics €/m3  
 Límits mensuals   
Bloc I fins 13,33 0,446  
Bloc II entre 13,33 i 26,67 0,718  
Bloc III  més de 26,67 1,055  
    
Tarifa Renovació Instal·lacions  0,090  

 
Segon. Requerir de la Comissió de Preus de la G.V. i de la Direcció General d’Indústria i Comerç de la 

G.V., l’emissió d’informe favorable/autorització a l’actualització de les tarifes de la Taxa pel  servei 
domiciliari d’aigua potable de Benetússer, aprovades al punt primer d’este acord; actualització esta que -
adientment justificada en els fonaments arreplegats a les “consideracions” d’este acord-, suposa un augment, 
respecte de les tarifes aplicades per al servei en l’exercici 2008, del 3 %. 
Tercer. Exposar al públic la modificació aprovada, amb inserció a l’anunci inicial del text de l’article 

modificat, , pel termini previst legalment. Si de cas es presentaren al·legacions, el Ple de l’Ajuntament resoldrà 
al respecte. La modificació aprovada resultarà aplicable des de l’1 de gener de 2009. 
Quart. Autoritzar l’alcaldia per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, a este 

acord. 
 
3.5. Ordenances Municipals/09: Increment taxa ~ Serveis Municipal de clavegueram 
Es dóna compte del contingut i  explica la motivació de la proposta d’acord., no suscitant-se intervencions 

al respecte. 
Ateses les següents consideracions: 
I. Atesa la necessitat d’adaptar els tributs municipals de l’Ajuntament de Benetússer a l’increment de 

l’IPC per a l’exercici 2009. 
II. Resulta rellevant a l’efecte el Text Refòs de Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLlRHL), en 

allò que regula a imposició de taxes i els preus públics municipals i l’aprovació i modificació de les 
ordenances fiscals reguladores. Així com el que s’estableix a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 
llei 7/1985,  de 2 d’abril, art. 22.2 d). 
III. Procedeix resoldre al respecte de l’actualització/revisió dels imports de la taxa pel servei municipal de 

clavegueram per a,l’exercici 2009, tot aplicant-hi el percentatge aplicat per l’ajuntament per a la revisió dels 
diferents tributs municipals per a l’exercici 2009, amb l’aplicació de l’augment aplicat a l’aigua: 3 %. 
IV. És urgent resoldre a este respecte en afectar la modificació proposada a l’exercici 2009. 
V. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte, majoria 

simple. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior, realitzada amb data 11 de desembre de 

2008 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar la modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 5, de l’Ordenança Fiscal 

Reguladora de la TAXA pel servei de clavegueram, que ha de regir en l’exercici 2009, tot fixant-lo 
en la següent forma: 

 
«Artículo 5.- 1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o 

autorización de acometida a la red de Alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la 
cantidad fija de 6,80 €. 

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración 
se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca. 
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A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 0,103 € por metro cúbico consumido al trimestre en el 
uso doméstico y 0,155 € por metro cúbico consumido al trimestre en el uso industrial.» 

 
Segon. Exposar al públic la modificació aprovada, amb inserció a l’anunci inicial del text de l’article 

modificat, , pel termini previst legalment. Si de cas es presentaren al·legacions, el Ple de l’Ajuntament resoldrà 
al respecte. La modificació aprovada resultarà aplicable des de l’1 de gener de 2009. 
Tercer. Autoritzar l’Alcaldia per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, a 

este acord. 
 
3.6. Declaració d’Interés Turístic de la Setmana Santa de Benetússer: sol·licitud a Conselleria de 
Turisme 
Es dóna compte del contingut i  explica la motivació de la proposta d’acord., no suscitant-se intervencions 

al respecte. 
Ateses les següents consideracions: 
I. Antecedents: 
1. La celebració a la Comunitat Valenciana de determinades festes populars, festivals i certàmens ha 

excedit el mer caràcter lúdic, econòmic i sociològic per a constituir-se, en moltes ocasions, en un clar reclam 
turístic. Estes manifestacions, atés que impliquen una trobada de civilitzacions, tradicions i herències culturals, 
propicien un intercanvi, un flux de valors o simbiosi cultural, del qual són beneficiàries tant la població 
autòctona com la forana. Per tant, la conservació, desenvolupament i potenciació d’estes celebracions és d’un 
interés evident des de la perspectiva de la promoció turística de la Comunitat Valenciana. A fi d’arbitrar la via 
necessària que permeta esta promoció, es considera convenient el reconeixement de les festes de la Comunitat 
que tinguen una indubtable importància turística i, en eixa línia, s’estableixen per mitjà d’esta disposició de 
caràcter general els requisits que han de reunir per a poder ser declarades festes d’interés turístic de la 
Comunitat Valenciana. 

2. És per això que l’Ajuntament de Benetússer estima adient i positiu que la Setmana Santa de Benetússer 
obtinga el reconeixement assenyalat en l’apartat anterior, com es va posar de manifest en la comissió 
informativa d’Àrees Socials celebrada el passat dia 27 de novembre del 2008. 

II. Fonaments de dret: 
1. Resulten aplicables les següents normes: 
- La Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana 

(DOGV núm. 3248, de 22/5/98). 
- El Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, 

publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5315, de 
01/08/06), amb la correcció d’errades del Decret 119/2006, publicada al  DOGV 5346, de 14/09/06. 

2. La Comissió Informativa d’Àrees Socials, amb data 27 de novembre de 2008, va emetre dictamen 
favorable. 

3. Cal que el Ple de l’Ajuntament, màxim òrgan de representació del municipi de Benetússer. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Sol·licitar la declaració de la Setmana Santa de Benetússer com a festa d’interés turístic de la 

Comunitat Valenciana, de conformitat al que disposa el  Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, 
regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la 
Comunitat Valenciana. 
Segon. Traslladar este acord a la Conselleria de Turisme de la G.V. 
 
3.7.  Carta Municipal dels Drets de l’Infant 
Es dóna compte del contingut i  explica la motivació de la proposta d’acord., no suscitant-se intervencions 

al respecte. 
Ateses les següents consideracions: 
1. S’ha procedit a elaborar i redactar de la Carta Municipal dels Drets de l’infant de Benetússer, procés al 

qual han participat els xiquets i les xiquetes del poble i els diferents col·legis. 
2. El Ple Municipal Infantil, a la sessió de data de 20 de novembre de 2008, va manifestar el seu 

recolzament a la proposta de Municipal dels Drets de l’infant de Benetússer, resultant del procés seguit per a la 
seua confecció. 

3. La Comissió Informativa d’Àrees Socials, amb data 27 de novembre de 2008, emeté dictamen favorable 
a l’aprovació de la Carta. 

4. S’estima adient i necessari l’aprovació d’una Carta Municipal dels Drets de l’infant. 
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5. Cal que el Ple de l’Ajuntament, màxim òrgan de representació del municipi de Benetússer, aprove la 
Carta. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar  la “Carta municipal dels Drets de l’Infant”, amb el text que seguidament figura: 
 
 

CARTA MU	ICIPAL DELS DRETS DE L’I	FA	T DE BE	ETÚSSER 

 

Preàmbul  - PRI	CIPIS GE	ERALS 

1. Els xiquets i les xiquetes són ciutadans de ple dret, susceptibles de participar com a força activa en el 

procés de canvi social.  

2. L’Alcaldia, juntament amb un equip de professionals relacionats amb tots els àmbits de la infantessa, i 

exercint la Presidència de la Corporació municipal, actuarà com a defensora dels drets dels infants en el 

municipi, vetllant perquè el conjunt d’administracions i instàncies dediquen els recursos necessaris i 

funcionen amb eficàcia en defensa dels menors, en virtut de la Declaració Universal de Drets del Xiquet, 

de la Convenció de les �acions Unides, directives de la Unió Europea, la Llei Orgànica reguladora dels 

Drets del Menor i altres creades en l’àmbit autonòmic.  

3. L’atenció a la infància forma part de les prioritats de la política municipal, per la qual cosa el municipi  i 

facilitarà tots els mitjans possibles per tal d’augmentar el benestar dels xiquets i les xiquetes, de crear un 

entorn favorable al seu desenvolupament, per a ajudar-los més bé i perquè siguen més respectats i 

considerats. 

4. A fi de possibilitar l’optimització de les accions i programes dirigits a la infància, resulta aconsellable 

que estiguen integrats en plans i programes d’actuació municipals que contemplen els diversos marcs que 

componen la política municipal d’infància; des de la família, l’educació i la salut fins al temps lliure, 

l’esport i la cultura.  

5. Periòdicament amb la participació de xiquets i xiquetes del poble, així com de professionals directament 

relacionats amb el món de la infantessa, s’avaluarà l’estat general de la infància en el nostre àmbit 

territorial.  

6. Les organitzacions socials dedicades a la infància podran participar en els plans municipals que a este 

efecte s’elaboren a través dels òrgans que establisca la corporació.   

7. L’ajuntament, conscient de la importància que té en la societat actual la comunicació i l’intercanvi 

d’idees com a motor que impulsa l’enteniment, propiciarà l’intercanvi i la realització de programes de 

convivència amb xiquets i xiquetes d’altres municipis. Així mateix, promourà la realització de trobades 

entre institucions públiques i privades, col·lectius socials, etc., sobre els drets dels xiquets.  

8. Es pararà un interés especial en la difusió de la Convenció de les �acions Unides sobre els Drets del 

Xiquet, per a una sensibilització social més important en eixa matèria.  

9. El dia 20 de novembre de cada any, l’aniversari de la firma de la Declaració dels Drets del Xiquet (1959) 

i de la Convenció de les �acions Unides (1989), tindrà la consideració especial de DIA DELS DRETS DE 

L’I�FA�T.  

CAPÍTOL I - PARTICIPACIÓ  

Article 1. L’ajuntament, en l’àmbit de les seues competències, vetllarà perquè els xiquets i les xiquetes puguen 

exercir el dret a expressar la seua opinió lliurement en tots els assumptes que siguen del seu interés. Amb esta 

finalitat, l’ajuntament establirà els mitjans que faciliten la participació dels xiquets i les xiquetes en debats, 

referèndum, etc., en els que tinguen l’oportunitat d’expressar les seues opinions i de rebre informació.  
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Article 2. L’ajuntament es compromet a la creació del Consell Municipal dels Xiquets i les Xiquetes, entés 

com a fòrum de participació dels menors en la vida del poble.  

Article 3. Anualment se celebrarà un Ple Extraordinari en el que el protagonisme serà dels xiquets i les 

xiquetes.  

Article 4. L’ajuntament potenciarà i col·laborarà amb les organitzacions d’infància que presenten projectes 

dirigits a la participació general del menor en allò lúdic i en allò formatiu.  

Article 5. L’ajuntament fomentarà l’associacionisme infantil en els diversos camps d’interés social.  

CAPÍTOL II - PROTECCIÓ  

Article 6. Tots els xiquets i xiquetes han de ser protegits contra qualsevol forma de maltractament (físic, 

psíquic, emocional,  corrupció, explotació, etc.) o abandó. L’ajuntament vetllarà perquè cap xiquet/a es veja 

afectat per esta situació. Per a això, se seguiran establint sistemes adequats de detecció i tractament en 

col·laboració amb altres administracions i entitats; i es dotarà amb els recursos necessaris per a tal fi. 

L’ajuntament actuarà davant de qualsevol forma de discriminació contra els xiquets i les xiquetes, i promourà 

campanyes en favor de la tolerància i la solidaritat.  

Article 7. L’ajuntament, en l’àmbit de les seues competències, s’assegurarà que les institucions o serveis que 

atenguen menors s’ajusten a les normes establides, especialment en matèria de seguretat, sanitat, educació, 

etc.  

Article 8. L’ajuntament, en col·laboració amb altres administracions públiques, desenvoluparà programes 

socials de prevenció i atenció social destinats a lluitar contra l’explotació dels menors, la marginació, la 

pobresa, la supressió de les barreres arquitectòniques, la millora de les condicions de vivenda, etc., i 

intentarà l’erradicació de totes les formes d’assentament marginal.  

 

Article 9. L’ajuntament, en la mesura de les seues possibilitats i en aquells casos en què siga necessari, es 

personarà en els processos judicials originats per maltractaments, actuant com un defensor del xiquet.  

Article 10. L’ajuntament, en col·laboració amb l’administració, establirà plans d’emergència davant de 

catàstrofes i col·laborarà amb els centres educatius en els simulacres. 

Article 11. L’ajuntament promourà estudis sobre l’estat de la infància en el municipi, per a conèixer l’estat 

general de la infància en el municipi. Tot això com a base de programes d’intervenció posteriors.   

 

CAPÍTOL III - FAMÍLIA  

Article 12. L’ajuntament reconeix el dret del xiquet/a a viure en un ambient familiar adequat per a un 

desenvolupament físic, psicològic i social. Per a això col·laborarà amb altres administracions desenvolupant 

programes socials destinats a les famílies i, en concret, per a aquelles amb dificultats greus en l’àmbit de la 

convivència (drogoaddicció, alcoholisme, maltractaments...) Programes com "educació familiar", "acolliment 

familiar", "desinstitucionalització de menors", etc.  

Article 13. L’ajuntament, en col·laboració amb el conjunt d’administracions públiques que tenen establides 

competències en esta matèria, es dotarà amb els equipaments específics d’infància d’acord amb les 

necessitats detectades.  
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Article 14. L’ajuntament, per si mateix o en col·laboració amb altres administracions, contemplarà en els 

pressupostos municipals una assignació dedicada a les famílies amb fills en situació social crítica, a fi de 

facilitar el desenvolupament de programes de suport.  

 

CAPÍTOL IV- EDUCACIÓ I CULTURA  

Article 15. L’ajuntament col·laborarà amb l’administració educativa en el compliment del dret dels menors a 

l’educació.  

Article 16. Tots els xiquets i xiquetes tindran garantida una plaça escolar en els centres educatius del 

municipi en la llengua que ho sol·liciten les seues famílies. L’escolarització inclourà la 1a etapa educació 

infantil, i es tendirà a l’oferta general de places escolars en totes les edats. De la mateixa manera, 

l’ajuntament, en l’àmbit de les seues competències i en col·laboració amb l’administració educativa, 

garantirà edificis i instal·lacions educatives dignes.  

Article 17. L’ajuntament vetllarà i col·laborarà perquè els xiquets i les xiquetes escolaritzats vagen d’una 

manera regular a les classes i, en col·laboració amb l’administració educativa, posarà en marxa programes 

que tendisquen a disminuir i a eradicar l’absentisme escolar. Així mateix, impulsarà recursos de suport a 

l’escolarització (beques de menjador, de material escolar...).  

Article 18. L’ajuntament impulsarà l’organització d’activitats intraescolars i extraescolars en coordinació i 

col·laboració amb altres entitats. En especial, activitats dirigides a la formació sobre aspectes pràctics de la 

vida diària (educació viària, coneixement del medi natural, hàbits saludables, consum...), sobre les nostres 

tradicions (història del municipi, folklore, gastronomia, artesania, costums...) i aquells que responguen als 

interessos dels xiquets/es (esport, ball, música, teatre, manualitats, cinema...).  

Article 19. Es fomentarà la dotació i l’ús de biblioteques municipals, amb programació d’activitats que 

enriquisquen l’afició dels xiquets/es per la lectura i creació literària.  

Article 20. Com que la participació dels agents educatius és fonamental en la vida democràtica i creativa dels 

centres docents, l’ajuntament posarà un interés especial en les associacions de mares i pares d’alumnes, 

col·laborant perquè aconseguisquen els seus fins. També potenciarà la participació de l’alumnat, en 

col·laboració amb el professorat.  

Article 21. L’ajuntament estimularà l’organització d’escoles de pares i mares. A més, propiciarà la formació 

dels pares i les mares perquè ajuden els fills a saber interpretar críticament la publicitat, fonamentalment, la 

de la televisió.  

Article 22. L’ajuntament impulsarà l’organització d’activitats d’expressió, comunicació i convivència de 

caràcter públic i no competitiu, invitant als centres docents i altres col·lectius a participar amb els productes 

elaborats durant el curs.  

CAPÍTOL V - SALUT I CO	SUM  

Article 23. L’ajuntament, en col·laboració amb l’administració sanitària i educativa i amb la participació 

d’organitzacions socials, promourà actuacions destinades a millorar el nivell de salut de la població infantil: 

en educació familiar sobre higiene i atencions dels fills, hàbits saludables, vacunacions, prevenció del consum 

de drogues, alcohol i tabac, etc. Es desenvoluparan principalment en sectors de risc.  

 
CAPÍTOL VI - OCI, ESPORT I TEMPS LLIURE  

Article 24. L’ajuntament reconeix el dret del xiquet/a al descans i a l’esbargiment, al joc i a les activitats 

recreatives apropiades per a la seua edat i a participar lliurement en la vida cultural i en les arts. 
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L’ajuntament es compromet a desenvolupar i a difondre periòdicament activitats recreatives i culturals per 

als menors.  

Article 25. S’habilitaran en tots els barris espais per a jocs, pràctica d’esports, locals per a reunions, 

activitats culturals,...  

CAPÍTOL VII - SOLIDARITAT I I	TERCA	VIS  

Article 26. L’ajuntament es compromet a estimular i a donar suport a les organitzacions socials que, en 

funció de projectes d’ajuda i solidaritat, acullen temporalment en el municipi a menors procedents d’altres 

països. Així mateix, podrà crear vincles de col·laboració amb altres municipis de la resta del món en favor de 

la causa mundial pels xiquets i les xiquetes.  

Article 27. Es promouran activitats i trobades a fi de contribuir a un més bon coneixement dels costums, 

cultures i realitats socials entre barris, pobles, ètnies, països, etc.  

CAPÍTOL VIII - DIFUSIÓ DELS DRETS DE L’I	FA	T 

Article 28. Per a aconseguir més sensibilitat social entre la ciutadania pel que fa als drets del xiquet, 

l’ajuntament durà a terme campanyes de difusió, incloent, taules redones, exposicions..., tant d’adults com de 

menors. Tindrà una rellevància especial la celebració anual del Dia dels Drets del Xiquet, el 20 de novembre.  

CAPÍTOL IX - RECURSOS ECO	ÒMICS  

Article 29. Amb independència de les aportacions pròpies destinades en els pressupostos municipals als plans 

i programes dedicats a la infància, l’ajuntament necessita l’aportació de recursos personals i econòmics 

d’altres administracions públiques per a donar suport a la seua política d’infància. A este efecte, impulsarà 

els canals de col·laboració que considere necessaris.  

Article 30. Per a l’èxit d’este fi, l’ajuntament es compromet a fer les gestions necessàries que comprometen 

l’aportació econòmica, convenis o transferències amb altres administracions.  

Segon. Inserir anunci d’este acord al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província 
de València. 

 
3.8. Consorci “Xarxa Joves.net”: aprovació adhesió dels municipis  d’Alfafar, Almussafes i Sagunt 
Es dóna compte del contingut i  explica la motivació de la proposta d’acord., no suscitant-se intervencions 

al respecte. 
Ateses les següents consideracions: 

1. L’Ajuntament de Benetússer és un dels integrants del “Consorci  Xarxa Joves.net”. 
2. Els Ajuntaments d’Alfafar, Almussafes i Sagunt han demanat l’adhesió al “Consorci Xarxa Joves.net”. 
1.  L’adhesió al consorci de nous integrants requereix l’aprovació per cadascun dels ajuntaments que 

l’integren. 
4. S’estima procedeix aprovar la conformitat d’este Ajuntament amb la integració al consorci dels 

Ajuntaments d’Alfafar, Almussafes i Sagunt. 
5. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Àrees Socials amb data 27 de novembre de 2008. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Benetússer amb la integració al “Consorci Xarxa 

Joves.net” dels Ajuntaments d’Alfafar, Al mussafes i Sagunt, tot donant-los aprovació, pel que fa este 
ajuntament. 
Segon. Notificar este acord al “Consorci Xarxa Joves.net” i als Ajuntaments interessats. 
 

       3.9.PPOS/09 ~  Projectes “Millora voreres/09: sol·licitud 
L’alcaldessa dóna compte del contingut de la proposta. 
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No suscitant-se cap intervenció,  i ateses les següents consideracions: 
VIST l'expedient tramitat per a la inclussió d’este municipi al Pla Provincial d'Obres i Servicis del 2009, i 

ateses les següents consideracions: 
1. S'ha rebut circular de l'Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació Provincial de València,, amb 

instruccions als Ajuntaments en relació a les peticions de les obres incloses en el Pla Provincial d'Obres i 
Servicis de 2009. 

2. La Diputació Provincial ha assenyalat un termini màxim per a la presentació de la sol·licitud d'inclusió. 
3. Resulta d'aplicació la següent normativa legal : 
- 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 Legilsatiu 2/20054. 
- Llei de Contractes del Sector Públic i resta de normes vigents en matèria de contractació de les AA.PP. 
- Reial Decret 835/2003, de 27 de juny del 2003, que regula la cooperació econòmica de l'Estat a les 

inversions de les Entitats Locals. 
- Orde del Ministeri d'Administracions Públiques de 31 de gener del 2006, de desenrotllament i aplicació 

del Real Decret 835/2003, de 27 de juny. 
4.La Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis,  amb data 20 de setembre de 2007, emeté dictamen 

favorable. 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA: 
Primer.  Aprovar, pel que fa el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS)/2009, de la Diputació Provincial 

de València, els següents extrems: 
1r. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, del projecte d’obra “Millora vies 

públiques/2009”, amb un pressupost de licitació de 192.960,00 €. 
2n. Acceptar la delegació en este municipi de la contractació l’obra. 
3r. Comprometre les aportacions municipals econòmiques per a la referida obra, tot incloent al pressupost 

municipal per a l’exercici 2009, consignació econòmica per poder atendre l’aportació econòmica que li 
correspon. 
4t. Assolir el compromís de donar compliment en el procés d’execució de la inversió, a les Directrius 

aprovades per la Diputació Provincial per a l’elaboració i gestió dels plans provincials d’obres i serveis. 
Segon. Notificar este acord a la Diputació Provincial de València. 
 
3.10. PAP/09 ~ Projecte “Millora de plaça pública”: sol·licitud 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta d’acord. 
El portaveu del grup EU  manifesta que, com ja va dir a la Comissió Informativa, el tema de la  Pça San 

Sebastián no el deuen clar. La mancança de parkings a Benetússer és una realitat i fer una inversió de 300.000 
euros en una plaça a la qual es planteja la possibilitat de fer-ne un parking soterrat, encara que no ara per la 
situació econòmica actual, però tal vegada sí d’ací a quatre o cinc anys, no ho troben correcte. Si ara ens 
gastem 300.000 €, en arreglar la plaça, s’estarà hipotecant per a un futur no massa llunyà, la possibilitat de fer 
un parking. Ells estarien per arreglar-la, per fer una remodelació de la plaça, afegint zones verdes, arbres, 
ficant coses que es puguen traslladar, reaprofitar, després,  i no fer una remodelació integral de 300.000 euros. 
El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell diu que estan preocupats. L’equip de govern cada vegada conta 
una cosa, com la de fer una pista polivalent. Es va dir que ho demanaven el veïns i després resulta que 
l’associació de veïns quasi fan una manifestació en contra a la plaça. L’avantprojecte que presentareu a la 
Comissió per a la Plaça San Sebastián està bé, encara que a ells els sembla un absurde fer un escenari, que tan 
sols s’utilitzarà tres vegades a l’any. L’equip de govern fa les propostes i ells no s’oposaran, i ho recolzaran. El 
poble està com està per no fer inversiones en els carrers. Si no fora per la destinació del Fons d’Inversió Local 
a la millora de carrers, ells demanarien que es destinaren hi estos diners. L’alcaldessa diu que s’ha fet l’estudi 
de viabilitat  del parking i no pareix que siga viable. La idea no està tancada, es pot treballar i millorar el 
projecte. Ara sols es demana la subvenció. No és una gran actuació i és una necessitat real per a la gent. En 
qualsevol cas es comprometen a tractar el projecte definitiu amb la resta de grups. A la proposta d’acord es diu 
“Millora de plaça pública”, sense més, sense concretar, precissament per tal de poder modificar l’objecte de 
l’actuació. Hi ha temps per davant. El regidor del grup EU comenta que  el primer que cal fer es es tindre un 
projecte clar. No coincideixen amb el resultat de l’estudi de viabilitats. No feia falta  molt per saber que les 
places  fan falta puix els carrers estan plens de cotxes mal aparcats, i de plantes baixes que es venen, però no hi 
ha capacitat econòmica per comprar-les. Però tal vegada això canvie. No podem hipotecar eixa possibilitat fent 
coses irreversibles. El portaveu del grup PP, Luis M. Vicent Adell manifesta que ells ho recolzaran. Hi ha que 
demanar la subvenció i tenim temps per concretar més el projecte. Que, parlant de pàrquings soterrats, han vist 
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que a la  Plaça Lepanto hi ha col·locat un cartell quan ni hi ha res calar i es para la de venda, quan no pot ser. 
Eixe cartell es prendre el pel i està ple de coses que no són certes, que són incongruències. L’alcaldessa diu 
que en la propera Comissió s’informarà de la Plaça Lepanto. 

 
Finalitzades las intervencions, i ateses les següents consideracions: 
VIST l'expedient tramitat per a la inclussió d’este municipi al Pla d’Actuacions Programades del 2009 de 

la Diputació Provincial de València, i ateses les següents consideracions: 
1. S'ha rebut circular de l'Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació Provincial de València, amb 

instruccions als Ajuntaments en relació a les peticions de les obres incloses en el Pla d’Actuacions 
Programades del 2009. 

2. El termini per a la sol·licitud d'inclusió d'obres al referit pla finalitza el pròxim dia 30 de gener de 2009.  
3. Resulta d'aplicació la següent normativa legal : 
- 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. 
4. La Comissió Informativa,  amb data 11 de desembre de 2007, emeté dictamen favorable. 

 
Sotmés a votació, el Ple l’Ajuntament, amb dues abstencions dels regidors integrants d’EU, i amb quinze 

vots a favor, dels regidors integrants dels grups PSPV-PSOE (8) i PP (7), ACORDA: 
Primer.  Aprovar, pel que fa el Pla d’Actuacions Programades del 2009 (PAP/09), de la Diputació 

Provincial de València, els següents extrems: 
1r. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, del projecte d’obra “Millora de plaça 

pública/09”, amb un pressupost de licitació de 300.000,00 €. 
2n. Acceptar la delegació en este municipi de la contractació l’obra. 
3r. Comprometre les aportacions municipals econòmiques per a la referida obra, tot incloent al pressupost 

municipal per a l’exercici 2009, consignació econòmica per poder atendre l’aportació econòmica que li 
corresponga. 
4t. Assolir el compromís de donar compliment en el procés d’execució de la inversió, a les Directrius 

aprovades per la Diputació Provincial per a l’elaboració i gestió dels plans provincials. 
Segon. Notificar este acord a la Diputació Provincial de València. 
 
3.11. Fons Estatal d’Inversió Local: sol·licitud inclusió projectes 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta d’acord. 
El portaveu del grup EU felicita al President del Govern Espanyol, per esta iniciativa, puix  amb açò els 

municipis arrepleguen uns diners, tenint en compte uns criteris de població, la qual cosa ja és important. Cal 
fer polítiques immediates davant una crisi econòmica. Això no lleva que s’ha de pensar en el finançament dels 
Ajuntaments, que és un tema sempre pendent. Estan d’acord en algunes coses, però no en altres: 1r. Tenen por 
amb les fases del Pavelló. I si no s’acaben dins els terminis. Demanen prudència. 2n. En l’Ampliació de la 
Casa Consistorial, es parla de 700.000 €, quan ni tan sols s’ha decidit que és el que hi ha que protegir. Es fan 
coses sense pensar. Ja es va cobrir el pati i no ens agrada a ningú. Ells farien un estudi de necessitats i en 
funció d’això plantejarien el projecte. Hi ha més coses en que gastar-se els diners. Per exemple en zones 
pròximes als col·legis, els quals no tenen el pal d’evaquació aprovat per deficiències dels accessos. El Camí de 
l’Orba s’hauria de resoldre en esta legislatura. En qualsevol cas, no hi ha que perdre els diners. El regidor del 
grup PP, Luis M. Vicent Adell, manifesta que els 8.000 milions €, que es destinen als municipis, són ridículs 
al costat d’altres quantitats per a bancs i fabricants de cotxes. Açò no és la solució dels Ajuntaments. Però 
anem a aprofitar-ho. Ells van a recolzar les propostes puix no van a deixar perdre eixos  diners. Dit això, ells 
no farien els projectes, de 300.000 i 700.000 euros, per al xalet de la Xapa i la rehabilitació de la Casa 
Consistorial. És una barbaritat. La Casa Consistorial està per a  que ho tiren i fer-ho nou. Fan falta eixos diners 
per als carrers i no a este edifici. Però si volen fer-ho, ho recolzaran. El portaveu del grup PSPV-PSOE diu que 
han de agrair l’iniciativa del Govern de l’Estat. Els tres grups estem d’acord que la prioritat ha de ser la 
millora dels carrers, amb voreres i rampes d’accés. Les xifres que s’han barallat són una primera idea, línies 
d’actuació. No es poden tancar xifres i per això poden canviar, encara que amb el compromís d’informar a tots 
els grups. Que l’arreglament del Camí de l’Orba, no és competència municipal. En este tema, s’ha entregat el 
segon projecte en conselleria i hi ha el compromís que estan estudiant-ho i ens cridaran per veure’l. Estan 
esperant el que es diu des de conselleria.  
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El portaveu del grup EU diu que ell  no ha parlat de números. Està en contra de  com s’ha plantejat els 
projectes a realitzar, puix demana que es pensen més les coses. I planteja els perills que hi ha. El regidor del 
grup PP, Luis M. Vicent Adell, diu que està sorprés puix pensava que  tenien els projectes fets. Si ara resulta 
que no, que no està clar  i encara es parla de les xifres, es preocupant. Si s’escapa un “duro” és per a “matar-
vos”. Els 2.500.000 € han de vindre a Benetússer. Si es perd alguns diners, el grup PP no vos recolzarà en res. 
El portaveu del grup PSPV-PSOE explica que no hi ha que alarmar. Que es perdran els diners. 

El portaveu del grup EU comenta que s’ha parlat de coses de l’Orba que no sabien i són molt importants. 
Voldrien poder assistir a eixes reunions. Que a les obres del pla d’inversions, encara que  compet a l’equip de 
govern, ells voldrien  participar en els procediments i en les contractacions de les obres, puix sempre podran 
fer les seues aportacions. L’alcaldessa diu que no es poden explicar ara detalladament els projectes, puix sols 
són idees sense tancar. El Pavelló no va tindre retard, anem be de temps. No hi ha que tindre por pels terminis. 
El 24 de gener de 2009 finalitzarà el termini de sol·licituds de projectes. En Abril el de les adjudicacions. Se’ls 
informarà en tot moment, per tal que opinen al respecte. Ara tan sols es pretén aprovar línies d’actuació. 
Encara que és competència de la Junta de Govern Local. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
VIST l'expedient tramitat per a la inclusió d’este municipi al Fons Estatal d’Inversió Local, previst a 

l’article 2 del Reial Decret Llei 9/2008 i 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 3 del Reial Decret Llei 9/2008, 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 24 de gener de 2009.  
4. Resulta d'aplicació la següent normativa legal : 
- 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 
5. La Comissió Informativa,  amb data 11 de desembre de 2007, emeté dictamen favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer.  Aprovar, pel que fa el Fons d’Inversions Locals, previst a l’article 2 i ss del Reial Decret Llei 

9/2008, 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 de millora de les vies públiques del municipi 
i treballs de millora del clavegueram el casc urbà i atendre també altres actuacions com ara, l’”Habilitació del 
Xalet de la Xapa”, el “Tancament del Pavelló Cobert” i la “Rehabilitació i Ampliació de la Casa Consistorial”. 
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 Fons d’Inversions Locals. 
 
Segon. Notificar este acord a la Delegació del Govern a la C. A. Valenciana. 

 
3.12. Fons Especial de l’Estat~Dinamització de l’Economia i l’Ocupació: sol·licitud inclusió projectes 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta d’acord. 
No suscitant-se cap intervenció, i ateses les següents consideracions: 
VIST l'expedient tramitat per a la inclusió d’este municipi al Fons Especial de l’Estat ~ Dinamització de 

l’Economia i l’Ocupació, previst a l’article 11 del Reial Decret Llei 9/2008 i 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, tinguen caire mediambiental, tot millorant el cicle de 
l’aigua, i/o reducció del consum d’energia, s’ajusten a les necessitats, circumstàncies i mancances del nostre 
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municipi. 
3. El termini per a la sol·licitud d'inclusió d'obres al referit pla finalitza el pròxim dia 24 de gener de 2009.  
4. Resulta d'aplicació la següent normativa legal : 
- 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 
5. La Comissió Informativa,  amb data 11 de desembre de 2007, emeté dictamen favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer.  Aprovar, pel que fa el Fons Especial de l’Estat ~ Dinamització de l’Economia i l’Ocupació, 

previst a l’article 11 i ss del Reial Decret Llei 9/2008, 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 de “Millora de la Xarxa de Clavegueram” i 
atendre alstres actuacions, com ara la “Dinamització Comercial del Municipi de Benetússer”. 
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 Fons Especial de l’Estat ~ Dinamització de l’Economia i l’Ocupació. 
 
Segon. Notificar este acord a la Delegació del Govern a la C. A. Valenciana. 
 
3.13.  Subvenció de la CMAAUiH ~ Projecte “Millora xarxa d’aigua/09: Connexions”: sol·licitud 
Es dóna compte del contingut i  explica la motivació de la proposta d’acord., no suscitant-se intervencions 

al respecte. 
Ateses les següents consideracions: 
VIST l'expedient tramitat per a la inclusió d’este municipi a les ajudes per a l’execució d’obres en matèria 

d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra avingudes, convocades per l’Ordre de 14 de novembre de 
2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la G.V. 

1. S’estima necessari executar obres al municipi susceptibles d’incloure’s en l’objecte de les ajudes 
convocades. 

2. Resulta d'aplicació la següent normativa legal : 
- 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 Legilsatiu 2/20054. 
- Llei de Contractes del Sector Públic i resta de normes vigents en matèria de contractació de les AA.PP. 
3. L Comissió Informativa,  amb data 11 de desembre de 2007, emeté dictamen favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 
Primer.  Aprovar, pel que fa e la inclusió d’este municipi a les ajudes per a l’execució d’obres en matèria 

d’abastimet d’aigua, sanejament i defensa contra avingudes, convocades per l’Ordre de 14 de novembre de 
2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la G.V., els següents extrems: 
 
1r. Sol·licitar la inclusió a les ajudes convocades, pel que fa este municipi, del projecte “Millora xarxa 

d’aigua/09: Connexions”,  amb un pressupost de licitació .70.000,00 €, IVA a banda. 
2n. Assolir el compromís d’este Ajuntament de complir, íntegrament, el termes i condicions que resulten 

de la normativa aprovada en relació a les ajudes convocades. 
 
Segon. Notificar este acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la G.V. 

 
En este moment s’absenta de la sessió el regidor del grup PSOE-PSPV, José Enrique Aguar 

Vila, qui es reincorpora durant la lectura de la proposta d’acord  del punt següent. 
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Abans del començament del següent punt de l’ordre del dia, el qual no ha estat prèviament 
dictaminat per Comissió Informativa, se sotmet a votació la  declaració d’urgència i el seu 
tractament malgrat no haver sigut dictaminat, tot aprovant-se amb set vots en contra, dels 
integrants del grup PP, i nou vots a favor. dels integrants dels grups PSPV-PSOE (7) i EU (2). 

 
3.14. Propostes d’acord dels grups polítics: debat i votació 
La regidora de la Dona, Carme García Martínez, dóna lectura a la proposta formulada pel Consell de les 

Dones de Benetússer , la part expositiva de la qual es transcriu, a la lletra, seguidament: 
 
«MOCIÓ QUE PRESE	TA LA REGIDORA D’IGUALTAT E	 	OM DEL GRUP SOCIALISTA, AL 

VOLTA	T DEL DIA I	TER	ACIO	AL CO	TRA LA VIOLÈ	CIA CAP A LES DO	ES 
66 dones assassinades al nostre país al llarg del 2008, set d’elles a la Comunitat Valenciana, i més a 

prop, concretament ací a Benetússer, tenim ja 32 ordres d’allunyament i 14 actuacions de la policia per casos 

de violència  masclista contra les dones. Tres anys després de l’entrada en vigor –en la seua totalitat- de la 

Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i un any després de l’entrada en vigor de 

la Llei d’Igualtat, ens trobem davant d’esta dura realitat que reduïx a xifres fredes les estadístiques. 

 

Moltes d’estes 66 dones assassinades havien denunciat l’agressor (la seua parella o ex parella) i havien 

aconseguit dels Tribunals de Justícia mesures de protecció i ordres d’allunyament, però no va ser suficient 

per a evitar-ne la mort. 

 

L’informe del Govern sobre estos tres anys d’aplicació de la Llei Integral indica que ha augmentat el 

nombre de denúncies i de casos jutjats però ha baixat el nivell de sensibilització de la societat davant d’este 

problema tan greu que ens toca a totes i a tots i que, per tant, ens correspon resoldre a tota la societat. 

 

Per eixe motiu, fem una crida a la ciutadania perquè doblem els esforços per a denunciar, jutjar i 

mantindre una tolerància zero amb els maltractadors, així com per a incrementar el suport social a les 

víctimes. 

 

Tots els indicadors econòmics i laborals seguixen demostrant que les dones tenen un percentatge més 

elevat d’atur, una mitjana de retribució inferior a la dels homes (malgrat fer la mateixa activitat) i unes 

quotes ínfimes de representació en els Consells d’Administració de les grans empreses d’este país. 

 

Actualment, algunes administracions públiques i els poders fàctics de sempre confonen, d’una manera 

intencionada, l’oci amb l’explotació i la violència extrema contra les dones, i donen el nom d’indústria del 

sexe”, a un imperi econòmic globalitzat, del qual es beneficien els països més rics, en les clavegueres dels 

quals s’amaga el drama de milions de dones que són explotades. 

 

Tampoc podem obviar l’extrema violència que patixen les dones en els conflictes bèl·lics, ja que es 

convertixen en armes de guerra, víctimes de violacions i d’assassinats atroços. Els feminicidis de Ciudad 

Juárez, �icaragua, el Perú....Una altra forma de violència extrema són les ablacions del clítoris a xiquetes, 

que encara es practiquen a tot el món (incloent l’estat espanyol) i les terribles lapidacions a dones i xiquetes 

menors d’edat. 

 

Es per això que EXIGIM a les diferents instàncies de l’Administració (estatal, autonòmica i local), que 

complisquen amb la seua part de responsabilitat en el desenvolupament total de les mesures legals adoptats i 

que l’eradicació de la Violència de Gènere siga un punt prioritari en les agendes de treball. 

 

Perquè tot això es puga aconseguir, considerem decisiu, en primer lloc, augmentar la dotació 

pressupostària i els recursos humans que requerixen les esmentades lleis, i en segon, però igual d’important 

potenciar l’educació en el valor de la igualtat per a les xiquetes i els xiquets del nostre país i de la nostra 

Comunitat, com una aposta de futur d’una societat que vol viure, com més prompte millor, sense més víctimes 

de la violència masclista. 

 

Eixa educació en valors d’igualtat ha de ser una realitat palpable, i com a prova que és possible, tenim 

l’oportunitat de fer-la realitat mitjançant l’assignatura d’Educació  per a la Ciutadania, en la qual, entre 

altres coses, es parla d’una educació en igualtat entre xiques i xics. 
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Però a la nostra Comunitat, i com a responsable màxima la Conselleria d’Educació, lluny d’aprofitar-la 

com a eina educadora, l’han transformada en una eina política, i el seu capficament per impartir-la en anglés 

implica un clar boicot a la coeducació en igualtat i explicita el veritable lloc que ocupa per a ells la 

consecució de la igualtat real entre homes i dones. 

 

�osaltres seguirem treballant per aconseguir esta igualtat real, per a decidir plenament sobre el nostre 

cos i perquè no hi haja ni una víctima més dels maltractadors. Però necessitem el treball de totes i de tots per 

a aconseguir-ho. 

 

Per això enguany, a més i d’una manera complementària, hem de rendir el nostre homenatge més profund 

a aquells ciutadans i ciutadanes que han anteposat fins i tot la seua integritat física a l’ajuda solidària a les 

dones víctimes de violència de gènere. 

 

A aquells ciutadans i ciutadanes que lluiten i que seguiran lluitant per a tornar la dignitat a les dones que, 

pel mer fet de ser-ho, patixen la mentalitat possessiva masclista i que, de vegades, els costa la vida. 

 

A aquelles ciutadanes i ciutadans que, sentint-la terrible injustícia que per a les víctimes implica la 

violència de gènere, intenten canviar les mentalitats opressores i repressives dels maltractadors i a això 

dediquen el seu esforç i treball amb total honestedat i dedicació. 

 

A aquelles ciutadanes i ciutadans que, tant des dels estaments socials en contacte amb este flagell com des 

de la seua vivència quotidiana, fan que les víctimes de violència de gènere recuperen la llibertat que els és 

negada i a la qual tots els éssers humans tenim dret. 

 

Uns tenen noms i cognoms: Daniel Oliver, un jove la vida del qual es va truncar per defensar una dona 

que estava sent maltractada a València i que va morir al desembre del 2007, i Jesús �eira, que ha patit i està 

patint un llarg procés de recuperació després d’una brutal agressió infringida per defensar una dona 

agredida a Madrid. 

 

D’altres, no en coneixem els noms, però saben que estan entre nosaltres, lluitant amb força per a tornar la 

llibertat, la dignitat i la justícia a les dones víctimes  de violència de gènere: ells i elles han ser els referents, 

les persones que orienten les nostres voluntats, per a evitar, entre totes i tots, que en la nostra societat hi haja 

tant de dolor, tanta por i tant de patiment, recuperant definitivament la nostra qualitat de ciutadania digna i 

lliure, en igualtat plena. 

 

Per últim, i redondant el lema de la nostra programació a Benetússer: “maltractador, i a tu, com et 

diuen?”, demanem des del Consell de les Dones que la societat no permeta el morbo i el sensacionalisme en 

què cauen alguns mitjans de comunicació davant dels casos de violència masclista, i no ho considere com una 

rutina o una notícia més per a omplir els informatius. A més, demanem que s’informe d’una manera seriosa i 

amb el màxim de respecte cap a les dones i les seues famílies. Eixe respecte que sempre tenen, per desgràcia, 

cap als executors i dels quals, de vegades, fins i tot, en destaquen el bon comportament social, laboral, ..etc.» 

 
Finalitzada la lectura de la proposta d’acord, la regidora del grup EU, Teresa Nieto Cobos, diu que ho 

subscribeixen íntegrament. Que volen felicitar el treball del Consell de la Dona. Que cal recordar tot allò que 
s’ha treballat amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Que espera que el proper any, 
amb motiu de la celebració d’este aniversari, les coses hagen millorat. Que també subscriuen el que es diu a la 
proposta sobre l’assignatura d’educació per a la Ciutadania. 

 
La regidora del grup PP, Mª José García Pascual, intervé tot llegit elk següent text:  
 
«El grup popular votarà no a esta moció i no perquè no estiguem  d'acord amb allò que es denuncia en 

la esmentada moció, sinó perquè no entenem què  ha de veure l'assignatura d'educació per a la ciutadania 
en un tema de tanta importància i impacte social com és la violència de gènere. 

 
És més important que els instruments  legals establits es complisquen estrictament, com és 

l'allunyament decretat per un jutge, que s'incomplix sistemàticament; el funcionament de les polseres, que 
s'ha comprovat, és un fracàs total, o la denúncia de qualsevol persona que advertisca  que s'està produint 
un cas de violència de gènere. 
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Des del grup popular entenem que impartir una assignatura no canvia l'educació en la igualtat i 
respecte, perquè esta educació ha d'iniciar-se des de ben primerenca edat i des del si de la família, per a 
estendre's a la resta dels llocs on les persones han de conviure amb els altres, perquè no hem d'oblidar 
que en els centres educatius s'ensenya cultura i l'educació, no l'hem de deixar només  exclusivament a 
estos centres, sinó que ha de ser una labor de tota la societat. En l'educació hem d'estar implicats tots i no 
hem de deixar-ho només a una única assignatura. 

 
A més, la violència de gènere no sols es dirigix cap a la dones, que desgraciadament són una majoria, 

sinó que també hi ha homens, els menys, però n'hi ha, que han sigut agredits per la dones, per això hem 
de manifestar la nostra repulsa cap a qualsevol tipus de maltractament contra les persones.» 

 
La regidora de Dona, diu que esta proposta d’acord s’ha redactat pel Consell de Dones de Benetússer i que 

amb ella finalitzaven les activitats de la regidoria de la Dona per a este any. Que han volgut que estes activitats 
no es queden en les dades més significatives: el 8 de març i el 25 de novembre. Que han treballat per a fer 
partícip a la població de Benetússer en els distints àmbits socials. Que el Partit Popular no ha permés eixa 
participació a la Comunitat, amb el boicot a l’assignatura de ciutadania i que la resta de gent pensa que és uns 
dels pilars fonamentals per acabar amb la desigualtat entre homens i dones. No a soles amb la Violència 
masclista cap a les Dones. Cal educar en uns valors i coneixements adequats i no pensar que a qualsevol dona 
maltractada de Benetússer no li afecta l’educació de la gent que l’envolta per a previndre aquest casos. Que la 
notícia que ha eixit a tots els mitjans de comunicació, a nivell nacional, excepte en Canal 9, es diu que la 
Conselleria d’Educació tan sols ha aprovat una moratòria, la qual cosa no garantix res per al futur. A més,  
d’haver-se perdut ja el primer trimestre de classe. Que parlant de mitjans de comunicació cal assenyalar no es 
pot deixar de mencionar el tractament per part dels mitjans de comunicació dels casos de violència de gènere. 
Així com també la cobertura que va fer Canal 9, de la notícia de la Manifestació del 25 de Novembre: “Dia 
Internacional Contra la Violència cap a les Dones”, amb una veu en “off” i unes curtíssimes imagens dient: 
“Les dones es manifesten en València en contra de la violència domèstica”. Simplement, vergonyós. Ja que, 
afortunadament, no n’hi havien tan sols dones, hi participaven entitats, agrupacions, col·lectius...etc. i ni tan 
sols van esmentar la data que era. Completament diferent al tractament d’altres manifestacions, com la de 
recolzament a les famílies tradicionals amb pares i mares, o de l’educació religiosa. Per últim, agrair des de la 
regidoria de la Dona, la col·laboració i implicació del Consell de les Dones en totes les seues activitats, 
iniciatives i projectes. 

La regidora del grup EU, Teresa Nieta Cobos, manifesta que tan sols vol recalcar que, conformement ja ha 
dit la regidora de la Dona, el que ha fet el Sr. Conseller d’Educació és tirar un pas enrere, per tal d’evitar la 
vaga que estava convocada per al dia següent. Que l’Ordre de Conselleria continua vigent i tan sols hi ha una 
moratoria per al proper any. Que veient con el Partido Popular recolza l’esglèsia, s’enten que per a ells no 
tinga cap tipus de valor una assignatura que coeduca, que educa amb valors democràtics, que  i que intenta 
recuperar el mal que l’esglèsia d’este país s’ha encarregat de fer, mitjançant assignatures com la de religió 
obligatòria en els col·legis públics i privats, amb el model de família que s’ensenya. Que bastant hem patit les 
Dones per entitats com l’Església. Hi està la història per acreditar-ho. 

La regidora del grup PP, Mª José García Pascual, insisteix que ells estan d’acord amb tot allò que es 
denuncia a la proposta d’acord, encara que no comparteixen que una assignatura com la d’Educació per a la 
Ciutadania valga per a ensenyar al xiquets i xiquetes a “igualtat”. Eixa assignatura continua estant i estarà. 
Però l’educació real dels xiquets no sols és per una assignatura, sinó que s’ha d’iniciar des de molt xicotius, i 
en qualsevol centre, a casa, en tot moment, a tots les llocs. 

 
Finalitzades les intervencions i sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb set vots en contra, dels 

integrants del grup PP (7), i deu vots a favor, dels integrants dels grups PSPV-PSOE (8) i  EU (2), ACORDA: 
Primer. Instar els diferents àmbits de l’Administració (estatal, autonòmica i local), que complisquen amb 

la seua part de responsabilitat en el desenvolupament total de les mesures legals adoptades i que l’eradicació 
de la Violència de Gènere siga un punt prioritari en les agendes de treball. 
Segon. Instar les administracions a augmentar la dotació pressupostària i els recursos humans que 

requerixen les esmentades lleis. 
Tercer. Potenciar l’educació en el valor de la igualtat per a les xiquetes i els xiquets de nostre país i de la 

nostra comunitat, com una aposta de futur d’una societat que vol viure, com més prompte millor, sense més 
víctimes de la violència masclista. 
Quart. Manifestar el compromís de lluitar entre totes i tots perquè la societat no permeta el morbo i el 

sensacionalisme en què cauen alguns mitjans de comunicació davant dels casos de violència masclista, i no ho 
considere com una rutina o una notícia més per a omplir els informatius. A més demanem que s’informe d’una 
manera seriosa i amb el màxim de respecte cap a les dones i les seues famílies. 
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Cinqué. Fer arribar còpia de la present moció a totes aquelles administracions implicades. 
  
 
4t.  ASSUMPTES 	O I	CLOSOS E	 L’ORDRE DEL DIA 
Es dóna compte de la motivació, tot aprovant-se, per unanimitat, la declaració d’urgència i el tractament dels 

següents punts, no inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
4.1. Parada del Mercat fixe: renúncia 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
VIST l'expedient tramitat per a l'acceptació de la renúncia a la concessió demanial de la parada núm. 23 del 

Mercat Municipal, i atesos els següents fets: 
1. Que per acord de l'Ajuntament Ple, de data 30 de setembre del 2004, es va resoldre adjudicar la concessió 

de la parada núm. 23 del Mercat Municipal a Virtudes Muelas Buil. 
2. Que en data 21 de febrer del 2005, i previ depòsit de la garantia definitiva per import de 269,82 €, va ser 

formlitzada en document administratiu la concessió demanial de la parada núm. 23 del mercat municipal. 
3. Que en data 28 de novembre del 2008, es presenta pel concessionari escrit pel que es renuncia a la 

concessió de la parada núm. 23 del mercat municipal, sol·licitant, així mateix, que es procedisca a la devolució 
de la part proporcional del cànon satisfet (6.491 €). 

4. Que la duració de la concessió demanial que se li va atorgar es de vint-i-cinc anys (25), per la qual cosa 
l’adjudicatària té dret a la devolució de la part proporcional del cànon satisfet, pel temps que resta per a la 
finalització del termini. Per tant, l’import a tornar serà el cànon satisfet menys la part proporcional que 
representa la utilització de la parada del mercat municipal durant el període comprés entre el dia 15 d'octubre 
de 2004 i el dia 30 de novembre de 2008. 

5. Que segons la clàusula 25ª del plec de clàusules administratives particulars de la concessió, la renúncia 
de l’adjudicatari comportarà la no devolució de la garantia definitiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Contracte formalitzat en data 21 de febrer del 2005. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior amb data 11 de desembre de 2008. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Acceptar la renúncia de Virtudes Muelas Buil, amb DNI 85.076.496-W, a la concessió demanial de 

la parada núm. 23 del mercat municipal, amb efectes des del dia 30 de novembre de 2008. 
Segon. Aprovar el reintegrament a l'adjudicatari de la part proporcional del cànon satisfet, que ascendeix a 

la quantitat de 5.409 €. 
Tercer. Ordenar la no devolució de la garantia definitiva prestada per l'adjudicació de la parada núm. 23 del 

mercat municipal i que ascendeix a la quantitat de 269,82 €. 
Quart. Notificar el present a la interessada i a Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns.- - - - - - - 
 
4.2. Parada del Mercat fixe: adjudicació 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
VIST l'expedient tramitat per a la concessió de la parada nº 23 del Mercat Municipal, vacant actualment, i 

atesos els següentes fets: 
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 1. Que la parada nº 23 del Mercat Municipal es troba vacant en l’actualitat. 
 
 2. Que es va presentar un escrit de Vanesa Tamarit Navalón, pel que sol·licita l'adjudicació de la concessió 

de la parada nº 23 del Mercat Municipal. 
 
A aquests fets, resulten d'aplicació els següents fonaments de dret: 
- Articles 132 i 149.1.18 de la CE. 
- Articles 22, 25, 26, 79, 80 i 85 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 

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

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

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

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

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

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

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

  Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior amb data 11 de desembre de 2008. 
 
 Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 Primer. Adjudicar a Vanesa Tamarit Navalón la concessió per 25 anys de la parada de venda nº 23 del 

Mercat Municipal, per import de 6.491€, de conformitat amb els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen en aquest. 
 Segon. Requerir a l’adjudicatària, a fi de que preste la garantia definitiva per import del 4% del cànon 

(269,82 €), que no serà tornada fins que finalitze el termini de garantia de la concessió. 
 Tercer. Formalitzar la present concessió en document administratiu, de conformitat amb el que disposa 

l'article 54 del TRLCAP. 
Quart. Notificar a la interessada i a Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns. 
 
5é.  TOR	 D’I	TERVE	CIO	S 
No es va produir cap intervenció. 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 22:55  hores, del dia 16 de desembre 

de 2008. Tancada la sessió la presidenta ofereix al públic present, fora de la sessió, la possibilitat de formular 
preguntes a la Corporació Local, tot plantegant-se dues qüestions. 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 16 

de desembre de 2008, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer, 16 de desembre de 2008 

El secretari,  
 
 
 

 J. Lluís Blanco Vega 


