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                                                                              PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  8 / 2009 
Sessió extraordinària  

Data:  25 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 Sera 

Daniel Bordería Monterde 
Mª José García Pascual   

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso      
     Teresa Nieto Cobos                                              

 
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 25 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. Contracte de concessió d’obra de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci 
annexes: aprovació de la recepció de les obres 

 
 
 
 
2n. Modificació de crèdit a l’empara  del R.D. Llei 5/2009: aprovació 
 
 
 
 
3r. Contractació d’operació de crèdit a l’empara del R.D.Llei 5/2009: aprovació 

 
 

 
 

 
 
 

----------------- // ------------------- 
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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.  Contracte de concessió d’obra de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci 
annexes: aprovació de la recepció de les obres 

L’alcaldessa proposa, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, reunida a les 
19:00 hores del dia de hui, ajornar el tractament d’este  punt, per tal d’oferir la possibilitat de formular una 
proposta d’acord ajustada a les actuals circumstàncies i novetats en este  assumpte. Tots els presents manifesten 
la seua conformitat. 

 
2n. Modificació de crèdit a l’empara  del R.D. Llei 5/2009: aprovació 
L’alcaldessa explica el contingut i la motivació de la proposta, sense que es plantegen intervencions al 

respecte. 
Ateses les següents consideracions: 
1. Davant la possibilitat de poder  fer front a les obligacions pendents d’aplicar a pressupost  amb data 31 

de desembre de 2008, mitjançant els tràmits i condicions establerts en el Reial Decret Llei 5/09, de 24 d’abril, 
de mesures extrarodinàries  i urgents per a facilitar  a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de 
pagament amb empreses i autònoms, i prèvia aprovació  del Pla de sanejament econòmic-financer per part del 
Ple Municipal, l’Ajuntament ha d’acollir-se a esta possibilitat de manera inmediata. 

2. Les alteracions en el Pressupost, suposa una modificació per concessió de crèdits extraordinaris i 
suplement  de crèdits i es financiaran, si de cas, amb l’operació de crèdit a susbscribir en els termes de la norma 
abans esmentada, en el següent concepte d’ingressos: 

            917.01............................................1.415.132,97 € 
3. Consta en l’expedient un informe de la Intervenció municipal amb data 22 de juny de 2009. 
4. Resulten rellevants a l’efecte els següents texts legals: 
-L'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals, i l'article 35 del Reial Decret 500/1990, els crèdits extraordinaris són 
aquelles modificacions  del Pressupost de gastos per mitjà dels que eixe assigna crèdit per a la realització d'un 
gasto específic i determinat que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per al  que no hi ha crèdit. 

-La Base d'Execució octava del Pressupost regula el procediment i els requisits que han d'observar-se 
per a procedir  a la modificació per crèdit extraordinari o  suplement de crèdit- 

- El finançament d'estos crèdits extraordinaris i suplements de crèdit ve determinada per una operació de 
crèdit a subscriure en virtut del Reial Decret Llei 5/09, de 24 d'abril. 
5. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte, majoria 

simple. 
6. La Comissió d’Interior  amb data 25 de juny de 2009 ha emés informe 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 integrants del  grup  PSOE-PSPV, ACORDA: 
Primer Aprovar l’expedient de modificacions de crédits, així com els motius i les quantíes que s’estimen 

necessaris,  i que s’expressen tot seguit: 
 
A) Aprovació de l’expedient de mofidicació pressupostària per augment de la partida mitjançant crèdit 
extraordinari, segons s’indica tot seguit:  
 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 
222.611.00 Obras Nuevo Edificio de la Policia Local. 14.637,38 

 
 
B)  Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crédit segons el 
següent resum: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 
111.226.00 Atenciones protocolarias y representativas. 3.081,60 
121.212.00 Repar, manten, conserv. Edificios. 524,18 
121.216.00 Manten, y conserv. Informática y Centralita. 4.548,90 
121.220.00 Material de oficina. 91,76 
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121.220.01 Libros Administración General. 8.804,81 
121.226.00 Gastos de publicidad y propaganda. 66.105,98 
121.226.01 Gastos jurídicos y trabajos técnicos. 34.634,33 
121.227.00 Limpieza Edificios Públicos. 119.992,79 
121.227.01 Juzgado de Paz. 101,76 
222.204.00 Renting Vehículos. 4.338,77 
222.221.03 Suministro combustible vehículos. 2.218,37 
222.221.04 Suministro vestuario Policia Local.  18.432,10 
222.221.09 Material técni Policia Local. 4.756,18 
222.227.01 Mantenimiento de extintores. 3.579,43 
223.221.09 Protección Civil. 2.019,83 
313.212.00 Manten, y conserv. Centro de Convivencia. 3.165,62 
313.226.11 Programa Intervención y Prevención. 3.132,35 
412.226.08 Recogida de Animales. 1.661,91 
422.212.00 Manten, reparación locales de enseñanza. 3.567,00 
422.221.00 Combustible calefacción locales enseñanza. 11.041,22 
432.210.00 Mantenimiento y conservación Jardines. 2.217,56 
432.227.00 Limpieza Jardines. 27.683,85 
432.227.01 Limpieza Vías Públicas.  344.624,28 
441.212.00 Mantenimiento Fuentes Públicas. 27.329,49 
442.212.00 Recogida de residuos sólidos. 294.073,47 
443.212.00 Conservación y mantenimiento Cementerio. 7.965,72 
451.220.01 Prensa, libros y material Biblioteca. 6.061,60 
451.226.09 Actividades Biblioteca. 2.600,00 
451.226.10 Centre Cultural Actividades. 52.777,52 
451.226.12 Manten. Conserv. Centre Cultural. 6.470,04 
451.611.02 Biblioteca Infantil. 11.254,32 
452.212.00 Conserv, y mantenimiento Polideportivo. 6.511,45 
452.226.06 Actos Culturales 9 D´Octubre. 5.208,40 
452.226.07 Festejos Populares. 153.148,45 
452.226.08 Otros festejos. 2.795,60 
452.226.11 Actividades Deportivas. 37.825,34 
463.226.02 Publicaciones BIM y Libro de Fiestas. 10.807,55 
511.209.01 Servicio Grúa. 28.556,36 
511.219.01 Conservación carreteras y vías públicas. 38.069,42 
511.219.03 Conservación semáforos y señales de tráfico. 38.716,28 
   
 SUMA TOTAL 1.400.495,59 

  
IMPORT MODIFICACIÓ NÚM P01/09              1.415.132,97 

 

 
 El present acord de modificació de crèdit 1/09, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s’haurà 
d’exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. De no formular-se cap reclamació, ni 
al·legació, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari. 

 
3r. Contractació d’operació de crèdit a l’empara del R.D.Llei 5/2009: aprovació 
L’alcaldessa explica el contingut i la motivació de la proposta, sense que es plantegen intervencions al 

respecte. 
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. 
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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 integrants del  grup  PSOE-PSPV, ACORDA: 

PRIMER.. Aprovar la contractació, a l’empara 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; de l’operació de crèdit que seguidament es descriu: 

 
ENTITAT BANCÀRIA ADJUDICATÀRIA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), amb 

CIF: A 28000719 i Banco de Santander (BS), amb CIF: A 39000013; cadascun al 50%. 
 
CONDICIONS del PRÉSTEC: 

 
a) Import:  Fins a 1.900.000 €  
  BBVA:  Fins a 950.000 € 
  BS: Fins a 950.000 €  
b) Nombre d’anys:  6 (1 + 5) 
c) Període de carència d’amortització:  1 any 
d) Amortització: 20 quotes iguals i trimestrals, en finalitzar la  

carència 
e) Comissió d’obertura:  sense comissió 
f) Comissió de disponibilitat:  sense comissió 
g) Comissió d’estudi:  sense comissió 
h) Comissió de corretatge:  sense comissió 
i) Comissió amortització anticipada:  sense comissió 
j) Interés:   Variable 
 Tipus:  EURIBOR (*)  trimestral + 1,79%. 
 Liquidació: Trimestral 
k) Interés dels saldos creditors:  10 % + tipus deutor en cada moment. 
l) Formalització del contracte: Sense intervenció de fedatari públic. Cada entitat 

per separat. 
m) Resta de condicions:  Segons condicions tipus del contracte 

 
(*) EURIBOR: Pantalla Euribor 01 de Reuters. Base de càcul: ACT 360. 

 
SEGON.  Autoritzar l’alcaldessa-presidenta de la Corporació Local per a la signatura del contracte al qual 

reste reflectida la contractació aprovada. 
TERCER.  Notificar este acord a les entitats interessades en el procediment. 

 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les  20:13  hores, del dia 25 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 25 

de juny 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 
 


