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                                                                              PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  7 / 2009 

Sessió extraordinària  
Data:  22 de juny 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:  Mª Soledad Giner Cercós  

              Luis M. Vicent Adell 

Miguel A. Madrero Tarancón 

              José Vicente Vidal Selvi 

              Laura Chuliá Serra 

Daniel Bordería Monterde 

Mª José García Pascual   

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso      

      

Regidors/es absents:           
                                                Teresa Nieto Cobos                                             

 

Grup EU 

 

Secretari/a:                J. Lluís Blanco Vega 

Interventor/a:               José Antonio Valenzuela Peral  
 

Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 20:00 hores del dia 22 de juny 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 [28.05.2009] 

   

2n. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

2.1. Liquidació del pressupost/2008 donar compte 

 

2.2. Pla d’Estabilitat & Actuacions per a la millora de situació econòmica i pressupostària: aprovació 

 
2.3. Procediment ~ Contractació d’operació de crèdit a l’empara del R.D.Llei 5/2009 

 
 

 

 

 

----------------- // ------------------- 
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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 [28.05.2009]  
Es dóna compte del esborrany de l’acta de la sessió realitzada amb data 28 de maig de 2009, la qual s’ha fet 

arribar als regidors amb la present convocatòria. El portaveu del grup EU manifesta les següents 

puntualitzacions a les pàgines 5 i 9  de l’esborrany de l’acta: 1. Al punt 3.3. de l’ordre del dia, en el sisé 

paràgraf, proposa l’eliminació de la frase: “...amb una participació municipal no inferior al 51%”. 2. Al full 9, 

TORN d’INTERVENCIONS,  a la intervenció 1. b), hi ha d’especificar-se que la informació que demanen es 

en relació a les despeses en la millora de Mercat. Tots els regidors presents manifesten la seua conformitat amb 

les esmenes puntuals proposades. 

 

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 28 de maig de 2009, en els 

seus propis termes, tot reflectint-hi les puntualitzacions assenyalades. 

 

2.1. Liquidació del Pressupost/2008: donar compte 
 L’alcaldessa dóna compte del resultat de la liquidació. Assenyala que hi resulta  un romanent 

negatiu de 700.000,00 euros. El portaveu del grup EU diu que es constata una vegada més que no és la forma 

correcta de fer el pressupost. Cada vegada el dèficit és major. Repassa diferents partides que ja en l’aprovació 

dels Pressuposts, el 24 de juliol de 2008, es veia que no eren correctes i ara això es confirma, com són les 

partides de IBI, IVTM, ICIO, Llicències Urbanístiques, Guals, Taxes i altres ingressos, Nínxols, Pàrquing. Així 

no es poden fer els pressuposts. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell,diu que tot el que va passar en 

l’any 2008, és important, però menys que el del 2009, puix d’això dependrà  el que farà el seu grup en relació al 

pressupost del 2010. Que ara anem a fer una operació per tal de solventar tot el deute pendent i el deixarem a 0. 

Després d’això, si la liquidació del l’exercici 2009  resulta negativa, si resulta que té 1 euro de dèficit. El grup 

PP no facilitarà l’aprovació del pressupost per al 2010. Ho diu públicament. Ara sabrem si l’equip de govern 

socialista sap governar, o no. El regidor d’Hisenda José E. Aguar, comenta que ha anat sumant els menors 

ingressos que s’han mencionat i el resultat està al voltant del milió. Que no s’ha mencionat, respecte dels 

ingressos, els 800.000 € prevists pel préstec que no s’han no ha ingressat. Com que el dèficit resultant de 

l’exercici és d’uns 700.000 euros, és conclou que l’ajuntament ha disminuït les despeses també en un milió 

d’euros. Vol que es recorde també això. L’alcaldessa comenta que el 2008 ha sigut un any complicat per a tots 

els municipis d’Espanya. Per això des del Govern s’ha ofert alternatives, com veurem en els altres dos punts. A 

la liquidació s’ha considerat com a “de dubtós cobrament” tot els drets amb una antiguitat superior a dos anys i 

part d’això es cobrarà. Efectivament, hi ha un dèficit de 800.000 euros, però això està en la línia de tots els 

Ajuntaments d’Espanya i, a més, amb l’aprovació de dels següents punts de l’ordre del dia d’esta sessió, resulta 

que tots els tercers creditors de l’Ajuntament a van a cobrar. Diu que agraeix el vot de confiança del PP. 

Proposa que per al pressupost del 2010 ja es consignen els diners  de l’expropiació de l’Institut. 

 El portaveu del grup EU diu que el préstec dels 800.000 euros no es va aprovar perquè no es va 

poder, amb la qual el que s’ha dit, no és del tot cert. No es va poder fer perquè estaven en un nivell de deute que 

no ho permetia l’administració. Després es demanaren 700.000 euros en una pòlissa, per anar eixint del pas. En 

el 2009 tornarem a tindre dèficit i no li  ho diu cap endevinador. Que una cosa són les operacions comptables i 

altra són els diners disponibles El que es deu és més dels quasi 2.000.000 d’euros, del préstec que anem a 

concertar.  El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, tot dirigint-se al regidor d’Hisenda, diu que és capaç 

de pegar-li la volta al pressupost, i si hem acabat amb un dèficit de 2.000.000 d’euros, és capaç d¡arribar a la 

conclusió que n’hem guanyat 1.000.000. Els 800.000 € del préstec els demanà l’alcaldessa per Decret i no ho 

portà al Ple. Ells votaren en contra perquè s’havia contractat una pòlissa de 700.000 euros. Ara tenim un 

endeutament d’un milió i mig d’euros. El partit socialista porta governant 30 anys, i les arques municipals estan 

com estan. No és futuròleg, però sí és una persona esperançada. Esta és una ocasió única per a solucionar els 

problemes. Espera que la propera liquidació estiga lliure de deutes, i que no s’adeuten diners als proveïdors, 

perquè són ells, quins creen llocs de treball. Que consideren que no hi ha que “estrangular” a l’equip de govern, 

puix així ho pagaria el poble. Espera i desitja que ho facen bé. El regidor d’Hisenda  manifesta que el préstec de  

800.000 euros no es va formalitzar. Si al Pressupost li fiquem eixos diners, el dèficit disminueix. Es va parlar 

en dos Comissions sobre este assumpte i no s’aprovà, perquè no tenen majoria absoluta i no ho pogueren 

executar.  

 Tots els presents resten assabentats del contingut de la Liquidació del pressupost de l’exercici 

2008, aprovat pel Dec ret de l’Alcaldia  209/2009, del qual resulten les següents dades: 
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«DECRETO DE ALCALDIA Núm.     709/2009 
 Examinada la Liquidacions del Pressuposto General de la Endidat correspondre’t al ejecció de 2008, informada 

por la Intervencions de Fondos y resultant-ho que la miasma se ajusta en cu estructura a lo estableixo en Tetxo Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, adjuntándose los documentos previstos 

en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad  Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 

EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,  y teniendo en cuenta, que la liquidación se ha efectuado con sujeción a las normas 

sobre cierre y liquidación de los Presupuestos contiene el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el 

Capítulo I del Título VI de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, que regula las Haciendas locales, así como a lo establecido 

en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

Estabilidad Presupuestaria acompañándose estado de cuantificación y calificación del Remanente de Tesorería y, 

especialmente las contenidas en los artículos. 191 y siguientes del antes citado Real Decreto Legislativo 2/2004, así como 

lo dispuesto en  por el presente: 

 

 
 DISPONGO 

 PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2008, a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como  lo establecido en el artículo 93 del Real 

Decreto 500/90, de 20 de abril  y en el Capítulo IV del Título II de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre por la 

que se aprueba la instrucción del Modelo normal de Contabilidad local que presenta los siguientes resultados, expresados 

en euros: 

 
1. Derechos reconocidos netos                                                                        9.655.659,26 €  

2. Obligaciones reconocidas netas                                                                10.275.593,49 € 

 

3. Resultado presupuestario (1-2)                          -619.934,23€  

 

4. Desviaciones positivas de financiación                                                         839.469,38 € 

5. Desviaciones negativas de financiación                                                        373.949,62 € 

6. Gastos financiados con remanente líquido de tesorería                                           0,00 € 

 

             Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)                          -1.085.453,9 € 

 
 SEGUNDO.- El Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio de 2008, según las especificaciones de la 

Regla 78 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, presenta el siguiente detalle: 

 

 

 

IMPORTES                                                      

2008 

1.(+) Fondos líquidos  1.063.061,39 

 

2.(+) Derechos pendientes de cobro  3.293.693,65 

 

         -(+) del presupuesto corriente 2.258.220,68  

         -(+) de presupuestos cerrados 1.035.412,97  

         -(+) de operaciones no presupuestarias 60,00  

         -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

   

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 

 

 3.292.797,95 

         -(+) del presupuesto corriente 1.764.690,56  

         -(+) de presupuestos cerrados 251.673,70  

         -(+) de operaciones no presupuestarias 1.519.942,11  

         -(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 243.508,42  

   

 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)  1.063.957,09 

II. Saldo de dudoso cobro  590.543,94 

III. Exceso de financiación afectada  1.173.704,63 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)  -700.291,48 
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TERCERO.- El estado y relación de los derechos pendientes de cobro y de las obligaciones pendientes de pago, 

referidos ambos al 31 de diciembre de 2008, según el  

siguiente detalle: 

 

1.- Fondos líquidos en poder de la Tesorería Municipal 1.063.061,39€ 

2.- Pendiente de cobro al 31/12/2008 3.293.693,65€ 

3.-  Pendiente de pago   al 31/12/2008 3.292.797,95€ 

  
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 

 
1.063.957,09€ 

 
          CUARTO.- Que una vez haya sido aprobada la liquidación por parte de la Alcaldía-Presidencia, procede remitir 

un ejemplar a las Administraciones Estatal y Autonómica, a tenor de lo dispuesto en el artículo 193 del Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo. 

 

QUINTO.- Que por parte de la Intervención de Fondos se practiquen cuantas operaciones sean necesarias para la 

Incorporación de Remanentes al ejercicio corriente de conformidad con la normativa contable antes citada.» 

 

2.2. Pla d’Estabilitat & Actuacions per a la millora de situació econòmica i pressupostària: aprovació 
El regidor d’Hisenda, José E. Aguar, explica la precària situació econòmica de les Corporacions Locals per 

no complir el pacte de distribució de la despessa entre les diferents administracions públiques a raó de 25%, 

25% i 50%. Comenta que per tal d’acomplir amb el RDL 5/2009 caldrà liquidar els deutes abans del 26 d’agost 

de 2009. Assenyala que al Pla d’Estabilitat es preveu la creació d’un tribut nou, el de la Telefonia mòbil. Altra 

previsió és un increment de l’Impost d’Activitats Econòmiques que abans el pagaven totes les empreses, i els 

’últims anys el deixaren de pagar les empreses xicotetes, i només el pagaven les empreses que facturaven a 

l’any més de 1.000.000 d’euros.  La proposta és igualar el coeficient de pagament per  situació de l’empresa 

independentment de la situació del local siga en l’Av. Camí Nou del poble o qualsevol altre carrer. Per a les 

taxes per serveis municipals s’aplicarà l’I.P.C. Les taxes, pel servei de grua i de fem, es cobrarà per l’import del 

seu cost. En l’IBI es planteja es congelar-ho per a l’any 2010, tot aplicant-se la disminució en la reducció del 

valor cadastral resultant de la revisió baixa. Tot això ens dóna uns majors ingressos de 250.000 euros. Encara 

mancaran uns 100.000  ó 150.000 euros, que procediran d’un estalvi en despeses, per a la qual cosa es proposa: 

1. Congelar el sou del personal de designació política. 2. . Es  proposa suprimir la partida d’agermanaments. 3. 

Respecte de la plantilla pressupostària, no crear cap nou lloc de treball. En jubilacions s’estudiarà si es cobreix, 

o s’amortitza el lloc. 4. Es procurarà la reducció/eliminació de lloguers de locals d’ací al 2011. 5. Les 

aportacions a les associacions, a les quals l’ajuntament dóna més de 25.000.000 de les antigues pessetes, es 

proposa congelar-les els pròxims sis anys. 6. Eliminar la partida del reconeixement de factures de l’empresa de 

neteja TETMA. 

El portaveu del grup EU comenta que s’han de fer diferents consideracions. El R.D 5/2009, el que permet 

es concertar un crèdit en diferents entitats financeres per a pagar als proveïdors les quantitats que se’ls adeuten, 

tant del dèficit de l’any passat, com d’exercicis anteriors. El seu grup està d’acord en que es pague tot allò que 

es deu. Aquelles persones que han venut productes o han prestat serveis a l’ajuntament no tenen  la culpa de la 

desastrosa gestió municipal que s’ha fet fins ara. No veuen gens clares les mesures que s’estan adoptant. S’ha 

d’aconseguir un Pla d’Estabilitat, via estalvi i via disminució de la despesa i no via augment d’impostos. I per 

això es mantenen, com han dit altres vegades, en contra de la pujada de l’IBI amb motiu de l’aplicació de la 

revisió cadastral. Pensen que s’ha de corregir modificant a la baixa el tipus de gravamen, la qual cosa és 

competència municipal. El grup EU no aprovaran cap pujada, per damunt, de l’IPC en tributs municipals. Per 

tant, ells no recolzen el Pla de sanejament econòmic que es proposa. Entre altres raons, per la incapacitat 

manifesta en la gestió dels diners públics. Malgrat això, fent un exercici de responsabilitat, i per tal que puguen 

cobrar els proveïdors, permetran amb la seua abstenció, que s’aprove el Pla, només amb els vots dels regidors 

integrants del PSOE, i es puga començar a tramitar el procediment de contractació de l’operació de crèdit. Si 

l’equip de govern demana el suport del seu grup per  a fer una inversió ara, tal i com estan les finances de 

l’ajuntament ells dirien que no. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell comenta que ells són els únics que 

han facilitat que funcione el govern de Benetússer. Ells tenen opció de governar el municipi i han de ser 

conseqüents en allò que diuen, ja que possiblement les pròximes eleccions les guanyen. S’alegra per la postura 

del grup EU, i desitja que continue en la mateixa línia fins el final de la legislatura. Respecte del Pla 

d’Estabilitat, considera que no és la millor cosa que es pot fer per l’ajuntament, ja que este necessita una 

reestructuració profunda. El Pla que es presenta, com que té la conformitat del Sr. Interventor, ells no el 

discutiran. L’única cosa que demanen es que l’ajuntament quede a 0 en tots els deutes que té amb els 

proveïdors. Seria lamentable que tingueren un tancament del 2009 amb dèficit, després de totes les oportunitats 

que se li estan donant per a que governe tranquil·lament el PSOE; i per això el seu grup s’abstindrà. El regidor 

d’Hisenda agraeix la postura dels dos grups. Comenta que amb les abstencions es permet que s’aprove este 
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punt, però assenyala que fins i tot amb el vot en contra dels dos grups polítics, amb el vot de qualitat de la 

senyora alcaldessa, igualment s’haguera aprovat. Diu que sembla esta sessió plenària pareix la sessió de les 

prediccions del futur; doncs, un regidor diu que la liquidació eixirà malament i l’altre regidor diu que guanyarà 

les eleccions. Bé, doncs, la liquidació del 2009 es veurà al voltant de març del 2010, i les eleccions es veuran 

dins de dos anys i ja veurem qui guanya, qui les perd, qui governa i qui no governa. Convida a ambdós grups 

que es baixen del futur i tornen a la realitat del present.  

El portaveu del grup EU comenta que seran els veïns/veïnes de Benetússer l’any 2011 i no un altre, qui 

decidirà que té opció de govern i qui no. Considera que el seu grup ha tingut opció de govern des del primer 

dia. Puix tant els grup PP com el grup el PSOSE els van oferir la possibilitat de participar en el govern. Quant a 

les previsions, diu que al començament de la liquidació de l’exercici 2008 es va parlar d’un superàvit de 

500.000 euros, però realitat s’ha imposat. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, comenta que amb la 

seua intervenció no pretenia crear tanta polèmica. Que simplement volia manifestar es que ells també són opció 

de govern, i algun dia estaran governant. El regidor d’Hisenda comenta que es va parlar d’un dèficit de 500.000 

euros, no de superàvit, encara que és cert que el dèficit ha sigut superior. 

 

Finalitzades les intervencions i ateses les consideracions següents: 

L'aprovació del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per a 

facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, 

suposa una oportunitat en el marc de l'actual situació econòmica general, per a procedir a satisfer la 

totalitat dels deutes que esta corporació mantenia a 31 de desembre del 2008, i per tant, a emprendre el 

Pressupost de l'entitat 2009 i següents amb una altra perspectiva. 
 

Esta perspectiva que ha d’aconseguir fins a l'exercici 2015 suposa la realització d'un pla que comprenga el 

desembossament a realitzar en 2009 per a procedir al pagament de tots els deutes a la data indicada. Això ha de 

vindre determinat per una sèrie de mesures encaminades, sobretot, a fomentar l'estalvi en el gasto en eixos 

exercicis, acompanyat per generació d'ingressos, que en la mesura que siga possible  no supose un increment 

dels tipus impositius als ciutadans de Benetússer. 

 

Les mesures que es proposen es referixen tant al vessant d'ingressos com a la de gastos, per a tractar 

d'aconseguir en el temps que en els pròxims sis exercicis s'aproven Pressupostos ajustats amb mesures de 

caràcter pressupostari, financer i tributari, de manera que aconseguisquen conformar un horitzó estable. Cal 

tindre en compte, que totes les actuacions que es duguen a terme estan tutelades per l'Estat, en el sentit que o bé 

es complixen les especificacions del Pla aprovat, o l'Ajuntament corre el risc, en cas d'incompliment de patir 

conseqüències que facen inviable la gestió futura. 

 

Ja es va aprovar el Pressupost per a l'exercici 2009 ajustat a la Llei d'estabilitat pressupostària, no 

contemplant-se ingressos de caràcter financer. A més, i donada la situació econòmica general actual, es va 

confeccionar un document pressupostari d'acord amb això, en el qual capítols de gasto com les inversions s'han 

consignat a nivells bàsics. 

 

Ja es va aprovar el  Pressupost per a l'exercici 2009 ajustat a la Llei d'estabilitat pressupostària, no 

contemplant-se ingressos de caràcter financer. A més, i donada la situació econòmica general actual, es va 

confeccionar un document pressupostari d'acord amb això, en el qual capítols de gasto com les inversions s'han 

consignat a nivells bàsics. 

 

Ja aprovada la liquidació de l'exercici 2008, amb el resultat pressupostari negatiu i el romanent de tresoreria 

negatiu, així com l'import de les obligacions pendents d'aplicar a pressupost, es pot avaluar l'import màxim a 

tindre en compte per a la concertació d'una operació de crèdit extraordinària, amb els objectius abans 

assenyalats i amb un horitzó d'assumpció dels pròxims sis anys. 

 

Quant al romanent de tresoreria  amb resultat negatiu, el seu import ascendix a 700.291,48 euros.  D'altra 

banda, les obligacions pendents d'aplicar a Pressupost a   31 de desembre del 2008 ascendix a 1.415.132,97 

euros que corresponen a obligacions procedents dels exercicis 2006, 2007 i 2008. Tot això fa un màxim a 

sol·licitar de 2.115.424,45 euros. 

 

Ja s'han contemplat en el Pressupost 2009 restriccions en els capítols 1-2-4  i 6 de gastos, i un augment en 

els ingressos de caràcter tributari d'acord amb la previsió de IPC per a l'exercici, d'acord amb la modificació de 

les Ordenances fiscals aprovades pel Ple de la corporació. 
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El present Pla ha de ser aprovat pel Ple de la corporació i informat favorablement per la Intervenció que 

haurà de  pronunciar-se sobre el compliment dels requisits en el Reial Decret Llei 2/2009, de 24 d'abril i la 

viabilitat raonada del pla de sanejament que se sotmet a aprovació. 

 

L'operació de crèdit no està subjecte a autorització administrativa, si bé les característiques financeres 

concertades hauran de ser comunicades en el termini d'un mes al Ministeri d'Economia i Hisenda. En el termini 

d'un mes, a comptar de la formalització de l'operació d'endeutament, hauran de quedar aplicats la totalitat dels 

recursos obtinguts a la cancel·lació dels deutes amb creditors causa d'esta operació de crèdit. La data límit de 

cobrament per part dels creditors és la de 26 d'agost del 2009.  

 

La Comissió Informativa amb data 11 i 18 de juny de 2009, emeté dictamen favorable: 

 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb nou abstencions, dels regidors integrants dels grups PP (7) i  

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

 

Primer: Aprovar, en el marc de les mesures aprovades per¡l Reial Decret Llei 5/2009, el Pla de Sanejament 

Financer que seguidament es descriu: 

 
1. Mesures/Propostes concretes en el vessant d'ingressos per a l'horitzó 2009-2015: 

 

− Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa del sòl, subsòl o 

vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil, la qual cosa pot 

suposar a partir de 2010 uns ingrés de 50.000 euros anuals. 

− No s'aplica modificació en el tipus en l'impost sobre béns immobles, atés que els valors 

cadastrals s'actualitzaran anualment en funció de la revisió cadastral efectuada en 2008. No obstant això, la 

corporació en funció de la previsió de cada exercici revisarà la situació en funció de l'execució  del present 

Pla, revisant-se si és el cas, a partir de 2011 

− Respecte de l'Impost sobre activitats econòmiques, es revisen els índexs de situació, passant en 

la zona de la carretera del 3,8 i de la resta del 3,6. 

− pel que  fa a l'impost de vehicles de tracció mecànica s'augmentarà el IPC, així com en guals i 

ocupació de via pública amb taules i cadires. 

− Adequar la taxa de fems i clavegueram al cost real del servici. 

 

2. Mesures/Propostes concretes en el vessant de despeses que s'estimen reductibles i que podran suposar un 

estalvi de més de dos-cents mil euros anuals: 

 

− Congelació de les retribucions dels membres de la corporació, alcaldessa, regidors i grups polítics, 

així com personal de confiança. 

− Congelació dels gastos de festes en els pròxims sis anys. 

− Disminució en un 50% dels gastos de publicitat que suposarà un import de 30.000 euros. 

− A partir de 2011 eliminació de la partida extraordinària per a acció social per un import de 50.000 

€. 

− Disminució en un 50% l'aportació a gastos per a subvenció d'organitzacions no governamentals 

− Supressió de la partida destinada a agermanaments per un import de 6.000 euros 

− Congelació de la plantilla pressupostària, i augments salarials subjectes al que disposa la lleis 

Generals de Pressupostos de l'Estat. 

− Reducció  i eliminació  d'arrendaments de locals que finalitzen contracte en 2009 i 2010, que pot 

suposar un estalvi de 22.000 euros. 

− Congelació de les aportacions a les associacions del municipi, sense necessitat eliminar-les com ha 

ocorregut en altres municipis. 

− Quant a l'aportació municipal a gastos d'inversions, i puix que els plans de l'Estat i de la 

Generalitat, només es consignarà allò que s'ha destinat als Plans provincials d'Obres i Servicis, així com en 

el Pla d'Actuacions Urbanístiques, i en els projectes de modernització en marxa de l'Estat en 2009 i 2010.  

− Eliminació de la partida de  reconeixement de factures de neteja per un import de 123.000,00 euros. 

 

Tot això comporta un estalvi de 231.000 euros anuals. 
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3. Amb eixes mesures l'operació de crèdit per a saldar deute a 31 de desembre del 2008, així com el 

romanent de tresoreria negatiu de 2008, fins a un import màxim d' 1.900.000 euros podrà ser assumit, atés que 

s'estima una càrrega financera teòrica anual de 358.000 euros, si no es contempla període de cap carència, sent 

l'amortització de 316.666,67 euros anuals. 

El Reial Decret Llei 2/2009 suposa  una oportunitat única de poder pagar a tots els creditors de la 

corporació, i reconduir  d'una manera immediata la situació econòmica de l'Ajuntament. Amb això 

s'aconseguiria  en 2009 tancar l'exercici anivellat i inclús tractar que obtinguera un resultat econòmic positiu. 

Això suposa partir de zero, de manera que l'execució pressupostària de 2009 i exercicis posteriors no es veja 

llastada per deutes  antics. 

Els resultats positius que puguen produir-se en el futur poden aplicar-se a la cancel·lació anticipada de 

l'operació de crèdit a subscriure. 

El Pla ha de ser informat favorablement per la intervenció i aprovat pel Ple de la corporació de manera 

peremptòria, atesos els breus terminis que marca la Llei per a portar a efecte el reconeixement d'obligacions i 

pagament immediat d’aquestes. 

 
4. A l’expedient consta el document «ANNEX I» on s’arreplega la projecció de les mesures proposades en 

el Pla que comprén el període 2009/2015, i la seua repercussió al llarg del termini del mateix; el qual forma part 

integrant d’este acord. 
 

2.3. Procediment ~ Contractació d’operació de crèdit a l’empara del R.D. Llei 5/2009 
 L’alcaldessa dóna compte i explica el contingut i de la motivació de la proposta. El regidor d’Hisenda, 

José E. Aguar,  demana disculpes per la premura en donar solució a la contractació d’operació de crèdit el dia 

d’abans del començament de les Festes. Recorda que a la passada Comissió teniem la preocupació de que no 

haguera entitat bancària que presentara cap “preoferta” i assenyala que a data de hui hi ha una “preoferta” 

conjunta el Banc de Crèdit Local i el Banc de Santander, de la quantitat de 950.000 euros cada entitat, la qual  

cobreix la quantitat de 1.900.000 euros. Comenta que està molt bé perquè ens han presentat  amb un tipus 

d’interés referenciat a l’EURIBOR  trimestral en 20 quotes, més un margen del  1,79%. Ho veurem tot això en 

la pròxima Comissió Informativa d’Interior perquè estan les vacances pel mig, i la llei ens obliga a que el dia 

26 d’agost de 2009 s’haja pagat tot. 

 

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 

1. Resulten aplicables, entre d’altres, els següents preceptes legals: 

- La Llei Reguladora de les Bases de Règimen Local, Llei 7/1985, de 2’abril, art 22.2 m), a falta de 

regulació expressa en les Bases d’Execució del Pressupost. 

- El Text Refòs de la LLei d’Hisendes Locals. 

- La normativa aplicable en matèria de contractació d’operacions de crèdit per les EE.LL. 

2. S’estima adient i positiu que la Corporació Local de Benetússer s’adherisca a la possibilitat contemplada 

al Reial Decret Llei 5/2009, de concertar una operació de préstec que permeta el sanejament dels deutes 

pendents de pagament amb empreses i autònoms. S’estima que l’import d’eixa operació de préstec ha de ser 

d’1.900.000,00 €. 

3. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla de Sanejament Econòmic-Financer, previst al Reial Decret-

5/2009. 

4. Des de l’Ajuntament s’ha recabat informació prèvia de les diferents entitats bancàries sobre les 

condicions i els termes per a una operació de préstec d’eixe objecte i import. 

5 Procedeix resoldre a eixe respecte, la qual cosa correspon al Ple de l’Ajuntament 

  

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb nou abstencions, dels regidors integrants dels grups PP (7) i  

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

 
PRIMER.. Incoar procediment tendent a la contractació d’una operació de crèdit, conforme al Reial Decret 

Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament 

de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms; d’acord amb les condicions descrites anteriorment, 

donant termini fins al dijous  25 de juny del 2009 a les 14:00 hores per a presentar ofertes, d’acord amb les 

condicions descrites seguidament: 
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CONDICIONS PRÉSTEC: 
 

a) Importe:  Fins a 1.900.000 euros  

b) Nombre d’anys:  6 

c) Període de carència d’amortització:  1 any 

d) Comissió d’obertura:  la millor oferta a la baixa. 

e) Comissió de disponibilitat:  sense comissió. 

f) Gastos de estudi:  sense gastos. 

g) Gastos de corretatge:  sense gastos. 

h) Interés a tipus variable:  EURIBOR + la millor oferta. 

i) Interés a tipus fix:  EURIBOR + la millor oferta. Assenyalar càrrega financera anual. 

j) Interés dels saldos creditors:  0% a l’alça. 

k) Presentació d’ofertes:  Fins el proper dijous, dia 25 de juny de 2009, a les 14:00 h. 

Les diferents entitats bancàries que han presentat oferta a l’empara de la sol·licitud prèvia d’informació 

realitzada des d’este Ajuntament, podran limitar-se a confirmar la proposta anteriorment formulada. 

l) Resolució: El Ple de l’Ajuntament, previ informe dels serveis tècnics 

municipals sobre els termes de les diferents ofertes rebudes, resoldre el procediment. 

 

SEGUNDO. Notificar els acords adoptats al departament d’Intervenció-Tresoreria. 

 

Abans de finalitzar l’alcaldessa recorda que el pròxim dijous 25 de juny de 2009 es realitzarà una sessió 

extraordinària de la Comissió Informativa d’Interior i també del Ple de l’Ajuntament, per tal de tractar-hi 

l’aprovació definitiva de la contractació del prestes incoada al punt 2.3 del dia de hui i la Modificació de 

Crèdits per tal de poder fer els pagaments dels deutes pendents finançats amb els préstec. 

 
 

I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 21:25 hores, del dia 22 de juny de 

2009. 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 22 

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

Benetússer,       de            de 2009 

El secretari,  

 

 

 

 

 J. Lluís Blanco Vega 


