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                                                                           PLE  DEL AJU	TAME	T                                   Sessió:  10 / 2008 

Sessió extraordinària  
Data: 29 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 
Encarnación González Cuevas                                                          
Julio Muñoz Ruz 

Grup polític municipal Partido Popular (PP) 
Portaveu:   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:            
                                     Carme García Martínez 
                                     Mª Soledad Giner Cercós 

Grup 
PSOE-PSPV 

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

 
Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 29 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 (16.12.2008): aprovació  

 
 2n.    PROJECTE  DEL  PRESSUPOST I PLANTILLA/2009 
 
 
 

------------------ // ------------------- 
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Oberta la sessió es disculpa la no presència de les dues regidores absentes i seguidament 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 16 de desembre de 2008, la 

qual s’ha fet arribar als regidors amb anterioritat a la celebració de la sessió.  
 
 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 16 de desembre de 2008, 

en els seus propis termes, tot reflectint-hi les següents esmenes: 
1. Fixar l’apartat 1r, del punt primer de la part resolutiva de l’assumpte 3.11.de l’ordre del dia, amb el 

següent text: 
 
«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”.» 

 
2. Fixar l’apartat 1r, del punt primer de la part resolutiva de l’assumpte 3.12.de l’ordre del dia, amb el 

següent text: 
 
«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”.» 

 
3. Arreplegar al debat ¨de l’assumpte de l’ordre del dia: “3.14. Propostes d’acord dels grups polítics: debat 

i votació”, al qual es va tractar la Moció al voltant del dia internacional contra la violència cap a les Dones», la 
primera intervenció de la regidora del grup PP, María José García Pascual, intervenció a la qual esta va llegir 
el text següent: 

 
«La regidora del grup PP, Mª José García Pascual, intervé tot llegit el 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. 

 
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 …/…» 
 
2n.    PROJECTE  DEL  PRESSUPOST I PLA	TILLA/2009 
L’alcaldessa dóna compte i explica el contingut de la proposta. El regidor d’Hisenda, José Enrique Aguar 

Vila, diu que ja s’ha tractat diferents vegades per la Corporació. També ha passat pel Consell Econòmic i 
Social. Manifesta que, per tal de situar al públic, farà una xicoteta explicació. Diu que s’ha confeccionat un 
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pressupost de crisi, reflectit tant a l’apartat d’Ingressos com a les despeses. Que es passa dels 10 milions 
d’euros pressupostats per a l’exercici 2008, a uns 8 milions d’euros per al pròxim exercici de 2009; dos 
milions menys que comporten menys inversions, encara que esta disminució es cobrirà amb les obres a 
realitzar pel Fons Estatal d’Inversió Local, i menys despesa corrent. Dels ingressos, un 37% correspon als 
Fons de Cooperació de l’Estat; un 32% aportacions dels veïns, principalment per l’IBI; un 20% a empreses (..., 
amb l’IAE, Telèfons, ICIO, etc; i un 11%, procedeix d’altres Administracions Públiques (Generalitat 
Valenciana i Diputació). Baixen les previsions d’ingrés per plusvàlues, per l’ICIO, per cèdules d’habitabilitat, 
pels convenis urbanístics, pel fem i per aportacions públiques. Pel que fa les despeses, diu que es manté la 
despesa social, i s’ha augmentat en Benestar Social, en prevenció de més necesitats per l’augment de l’atur. 
Que en el capítol de Personal s’ha aplicats el que disposa la Llei de Pressuposts General de l’Estat per als 
empleats públics. Que s’han incorporat els suggeriments del Foro A21 i altres associacions del municipi. Que 
l’equip de govern agraeix que en un any problemàtic como ho és este, es facilite l’aprovació del pressupost, 
especialment després del retard en l’aprovació del pressupost del 2008. Que ha sigut complicat i, a la mateixa 
vegada fàcil, davant la situació. Que sempre hi ha partides que es poden retallar,  però ells creuen que no s’ha 
de retallar serveis en funcionament. 

El portaveu del grup EU manifesta que ells no poden recolzar el projecte de pressupost presentat per al 
2009, per vàries raons: 1. Per una qüestió de procediment, puix sols s’han discutit en una Comissió 
Informativa, un parell d’hores. No han pogut fer aportacions, ni discutir. Es necessari fer un debat més extens. 
2. Els ingressos continuen sent augmentats sense ajustar-se a la realitat. Així veient l’exercici 2008, s’hi 
observa, per exemple, que la partida 11.100 d’ingressos, presenta una diferència de 138.000 €, amb les 
previsions del pressupost aprovat; la de plusvàlues, una diferència de 113.000 €; la de l’ICIO, 130.000 €;  la 
del llicències d’obra, 64.000; Guals, 25.000; nínxols, 78.000; en total uns 545.000 € de menors ingressos dels 
previstos, en eixes partides. Que, a més, manca la consignació de 343.500 €, per a acomplir amb la sentència 
de l’expropiació dels terrenys per a l’IES. Que estan pendents reconeixements extrajudicials de crèdits, per 
450.000, 00 €, que s’hauran de pagar i no tenen consignació. També cal afegir la liquidació negativa de 
l’exercici 2008. 3. Que no aprovaran cap pressupost  que augmente els fons per als  grups  polítics i els 
regidors. En el 2009 es preveu un increment de 30.000 €, sobre el 2008, puix l’increment aprovat en el 2008 
passa a aplicar-se per a tot un any. En estos moments no hauria d’esser. Que tot puja, hi ha poques baixes, i no 
es fa cap inversió.  4. Que respecte de la plantilla el seu grup es manifesta en la mateixa línia que ho fan els 
sindicats i a més, hi ha una  gran quantitat d’errades en els documents. Que cal insistir en l’informe 
d’Intervenció pel que fa els complements de productivitat. 5. Que rebutgen les formes del regidor d’Hisenda 
que va  despatxar els Pressuposts en dues sessions. Acusa a EU d’instal·lar-se en el No permanent, quan 
resulta que ell està instal·lat en la mentida permanent. Pressuposta una operació de crèdit de 800.000 e, que no 
es emana, i contracta una pòlissa de 700.000 €, de la qual voldrien saber la disposició que s’ha fet i els 
interessos meritats. Va parlar d’un superàvit d’1.000.000 €, que ara no apareix. Demana la dimissió de José 
Enrique com a regidor d’Hisenda o que els substitueixquen. 

El portaveu del grup PP  diu que ell al·lucina. Si els regidors integrants del PP hagueren sigut 8 i els 
regidors del PSOE-PSPV i EU, hagueren sigut 7 i 2,, haurien pactat, n’està segur. L’any passat estagueren amb 
el pressupost nou mesos i no s’arribà a cap acord. Un poble no pot viure sense pressupost. Es pregunta que vol 
fer EU: enderrocar al PSOE-PSPV?  Li sorprén l‘actitud. Resulta que el PP és l’enemic i és qui a l’hora de la 
veritat trau les “castanyes” del foc. El que és important és el poble, per damunt del partit. Ningú pensa en el 
poble, llevat del PP. No es pot fer una política de no per no. Que, parlant del pressupost, el regidor d’Hisenda 
–respecte del qual no no recolzen la petició de dimissió-, va vendre la “burra” del PGOU, dient que ja que 
estava aprovat, però finalment se li ha pogut convèncer que eixos dos milions d’euros no entrarien. El que cal 
és reestructurar l’Ajuntament. Ells, que són una opció alternativa de govern,  es preocupen per les necessitats 
del poble, i per eixa raó, com que el pressupost està equilibrat, s’abstindran i deixaran governar a l’equip de 
govern. I si amb això s’equivoquen, o no, es veurà en les properes eleccions. El grup PP s’absté per tal que 
n’hi haja pressupost i ho fan per evitar estrangular al PSOE i que així no puga governar. Que per al proper 
pressupost demanen que n’hi haja una reestructuració seria i que es deixe de recolzar a alguns departament. 
Que no els val que després es facen “regalets” a l’AMPA. 

El regidor d’Hisenda agraeix l’abstenció del grup PP puix és cert que l’any passat van estar nou mesos 
negociant el pressupost amb el grup EU, per al final tancar-ho amb el PP. Que després EU, diu que no tenen 
temps d’estudiar-ho. Que es va donar la documentació ja a principis de desembre. Es va fer una Comissió 
Informativa, n’hi havia una altra convocada i ja s’havia concertat, per si de cas calia, una tercera. Que a la 
Comissió Informativa van dir que no tenien que aportar cap cosa i que s’abstenien. Que van començar obres  
municipals en el PAI de les monges i en el PAI  del Sector Oest, la qual cosa podria arribar a suposar uns 
ingressos d’1.000.000 € i, prudentment, se’n consignen 200.000 €. Que la liquidació del 2008 no la saben , 
però el resultat de la del 2007, està reflectit al pressupost. Que, ple que fa el reconeixement extrajudicial de 
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crèdits, s’ha previst uns 400.000 €, al voltant de 20.000 € del 2006 i 300.000 del 2007, amb la qual cosa tan 
sols s’arrossegaria el del 2008. Que es pot veure una “botella” mig plena o mig buida i, igualment, es pot 
recolzar o rebutjar el projecte de pressupost. Que demana disculpes per la data de la cessió plenària però 
torben que és important tindre el pressupost aprovat abans del començament de l’exercici. 

El portaveu del grup EU manifesta que ha quedat palés que el pressupost que s’aprovà per a 2008 fou el 
resultat del pacte entre els grups PP i PSOE. Que ells no van a pactar amb la “dreta; puix no se’n refien. En 
uns llocs diuen una cosa i en altre altra, com per exemple, el que diuen respecte dels diners assignats als grups 
polítics. Que ja es veurà el resultat de la liquidació del pressupost del 2008. Que no estan pel malbaratament 
dels diners. Que es pregunta que és el que fa que el grup PP, amb la seua abstenció, permeta l’aprovació d’un 
pressupost per al 2009, sense inversions, puix quasi tot es despesa corrent. Que al regidor d’Hisenda, li ha de 
dir que confiava en l’ingrés de 2 milions d’euros pel PGOU que no està acabat d’aprovar i que igualment 
ocorre amb els dos PAIs que ara menciona. Que cal mirar el resultat dels exercicis anteriors i preguntar-se que 
ha pasta amb les previsions d’ingressos com la dels 400.000 € pel pàrking de la plaça de Lepanto i altres 
semblants. Que el pressupost són, efectivament, previsions, però no es pot errar tant en eixes previsions, ni 
tantes vegades Que ara es parla d’unes quantitats per uns PAIs que no s’ingressaran. Que hi ha factures 
pendents des de fa Quatre anys, la qual cosa a ell li donaria vergonya. Que a moltes coses han dit que sí, però 
hi ha coses per les que no poden passar, com ho és la de mantenir un dèficit, darrere d’un altre i tindre a la gent 
sense cobrar. 

El portaveu del grup PP, diu que el PSOE està governant perquè EU  no volgué parlar amb el PP. No se’n 
recordeu? Com es pot dir ara que el PP té un pacte amb el PSOE?. Voleu enfonsar Benentússer? El grup EU 
diu que el PP recolza una pujada  de sous dels polítics, quan resulta que ells recolzaren la pujada de sou d’uns 
quans treballadors de l’Ajuntament. 

En este moment es produeix una interrupció del debat per una exclamació feta en veu alta per part d’una 

persona del públic assistent a la sessió. 

Continua amb la paraula el portaveu del grup PP, tot dient que hi ha que esclarir coses. Eu va poder 
governar juntament amb el PP i no va voler. Al PP són gent de “paraula”. No hi ha cap pacte entre el PP i el 
PSOE-PSPV i no va a permetre que es diga això. Que els regidors d’este Ajuntament passaren de cobrar 150 
€/mensuals, a cobra-ne 400 €, s’hauria d’haver fet fa 10 anys, per que això és de justícia. Que ells faciliten 
l’aprovació del pressupost per l’interés del poble i altres coses que s’han fet són il·legals i estan recorregudes 
pel Delegat del Govern. No van a permetre que se’ls acuse de “pesseteros”. Que ells son una opció de govern 
en este poble i entenen que no han d’ofegar a l’equip de govern. Que sí estan errats i s’equivoquen amb eixa 
actuació, a les properes eleccions ho pagaran, encara que no creu que això passe. Que al PP no són, ni 
pesseteros”, ni demagogos. Seguidament manifesta que vol parlar d’un escrit que li han passat de la 
Plataforma pel Camí de l’Orba que demanen que se’ls conteste durant l’aprovació del pressupost . Que tal 
vegada la gent hauria de pensar si cal que governe el PP per a que s’arregle el Camí de l’Orba, conformement 
ha ocorregut amb el Camí Picassent. Demana que conste l’escrit. L’Alcaldessa intervé dient que no és el 
moment puix es tracta d’un escrit  que a ells també els ho han fet arribar ara mateix, sense registrar d’entrada i 
sense firmar. Que caldrà llegir-lo primerament i després fer el que s0’estime adient al respecte, però no ara en 
la sessió plenària. El portaveu del grup PP manifesta la seua conformitat.  

El portaveu del grup EU manifesta que hi ha pacte. Que al grup EU són tan sols dos regidors, però 
igualment tenen que proposar les seues idees, encara que la resta de la Corporació Local no les comparteixca. 
Que, en eixa línia de defebre les seues idees, van rebutjar el pacte amb el PP i tampoc no acceptaren el que els 
proposava el PSOE. Que ells el que demanen es que s’apliquen les mesures que proposen, no que a ells 
personalment se’ls facen nomenaments. Que si els regidors de la Corporació hagueren sigut 8 del PP, 7 del 
PSOE i 2 d’EU, haguera hagut acord PSOE-EU, si el PSOE haguera acceptat el programa d’EU, cas contrari 
no. Que, pel que fa l’increment de les retribucions dels regidors, ells digueren que l’augment que els 
corresponia a ells ho passarien a institucions del poble. Que ells recolzaren un augment de les retribucions de 
determinats llocs de treball de la plantilla municipal, per d’arribar al mínim que establia l’acord Sindicats-
FVMP. Que no els pareix correcte que qui pot pujar-se el sou ho faça. Tots els treballadors voldrien pujar-se el 
sou. 

El portaveu del grup PP manifesta que és absurde que la discussió siga PP-EU. El que està manant és el 
qui ha guanyat les eleccions. Que d’ací a dos anys veurem. Que no permet que es diga que hi ha pacte, quan 
resulta que en altres ocasions sense dir que hi ha pacte, s’han aprovat coses que beneficien a gent d’EU. 

El regidor d’Hisenda manifesta que el portaveu del grup EU ha barallat coses en el debat que nio tenien 
res a veure, con són els 2 milions a ingressar pels convenis urbanístics amb l’aprovació del PGOU, els quals 
no figuren al projecte de pressupost. Que els regidors amb dedicació de l’Ajuntament no perceben una xifra 
elevada, 1.400 €/mensuals, que és la mateixa quantitat del 2008, puix s’han congelat les percepcions, sense 
cap increment. 
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En este moment es produeix una interrupció del debat en produir-se una afirmació feta en veu alta per 

part d’una persona del públic assistent a la sessió, davant la qual el regidor que tenia la paraula li fa una 

contestació, abans que la presidenta li cride l’atenció. 

Continua amb la paraula el regidor d’Hisenda, dient que agraeix l’abstenció del grup PP. Que amb un 
pressupost de 10.000.000 €, un dèficit de 200.000 €, és un 2% de desviació sobre les previsions inicials, la 
qual cosa no està gens malament.  

L’alcaldessa pren la paraula, tot dient que li ho han fet passar malament en esta sessió. Que possiblement 
no és el millor pressupost, però estan defenent el que troben adient i ajustat a l’actual situació. Que han mantés 
coses i serveis importants sense reduir-los i han creat una partida per a acció social. Que han inclòs les 
propostes formulades des del Foro A21. Que s’han fet les reunions que s’han considerat necessàries, puix 
estava previst que si es demanaven més sessions de la comissió informativa, se’n farien. Que els 2 milions dels 
convenis urbanístics no s’han inclòs al pressupost. Que és cert que l’aprovació del PGOU té condicionants, 
però que al llarg del 2009 s’acompliran i entrarà en vigor. Que al pressupost del 2008 l’increment de fons per 
als polítics era sols per a 6 mesos. En el 2009 s’han consignat els 12 mesos i això suposa una xifra major, però 
sense que s’haja produït cap increment, les quantitats són les mateixes. Que a EU li diu que no recolza la 
petició de dimissió del regidor d’Hisenda. Que vol manifestar-li que no els veu amb capacitat de cedir en coses 
per tal de poder arribar a acords. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
1. L’article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, defineix els Pressupostos com l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim poden reconèixer l’Entitat i els seus Organismes Autònoms, i 
dels drets que es preveu liquidar durant l’exercici corresponent. 

2. L’article 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals, assenyala que l’exercici pressupostari coincideix amb l’any natural, 

3. Que a punt d’acabar l’exercici pressupostari 2008 s’ha presentat el projecte de Pressupost de 
l'Ajuntament de Benetússer per a l’exercici 2009 format i informat per Intervenció, amb els annexos i la 
documentació complementària detallats en l’apartat 1 de l’article 164, 165 i en el 166 de l’esmentat Text 
Refós. 

4. En l’expedient consten els informes dels serveis municipals, el dictamen emés per la Comissió 
Informativa d’Interior i la proposta de pressupost i de plantilla municipal finalment formulada per l’Alcaldia al 
Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació, una vegada arreplegades les modificacions i les esmenes 
plantejades que han estat introduïdes. 

5. L’òrgan competent per a la seua aprovació és el Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se majoria simple 
6. Hi ha dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior amb data  17 de desembre del 2008, 
 
Sotmés a votació, el Pe de l’Ajuntament, amb set vots a favor, dels integrants presents del grup PSOE-

PSPV, sis abstencions, dels integrants presents del grup PP, i dos vots en contra, dels integrants del grup EU, 
ACORDA: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Benetússer, 

per a l’exercici 2009. Tot seguit es transcriuen les dades del pressupost, resumides per capítols d’ingressos i de 
despeses, així com la plantilla: 

 
PRESSUPOST MUNICIPAL/2009 

 INGRESSOS 
 Capítol Import 
I Impostos directes 3.445.417,11 
II Impostos indirectes 200.000,00 
III Taxes i altres ingressos 1.240.838,16 
IV Transferències corrents 3.359.902,00 
V Ingressos patrimonials 259.406,00 
VI Alienació d’inversions reals  - 
VII Transferències de capital 387.442,38 
VIII Actius financers 6,00 
IX Passius financers 6,00 

 Total INGRESSOS: 8.893.017,65 
 DESPESES 

 Capítol Import 
I Despeses de personal 3.842.061,08 
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II Despeses béns corrents i serveis 3.480.515,34 
III Despeses financeres 120.000,00 
IV Transferències corrents 392.445,99 
VI Inversions reals 648.000,00 
VII Transferències de capital -  

VIII Actius financers 78,13 
IX Passius financers 196.000,00 
 Total DESPESES: 8.679.100,54 
 SUPERÀVIT (acord de data  24/07/2008): 213.917,11 

 
PLANTILLA MUNICIPAL/2009 

 
 

PERSO�AL FU�CIO�ARIO 

0. ESCALA FU�CIO�ARIOS CO� HABILITACIÓ�  DE CARÁCTER �ACIO�AL 

	ºPuesto Clasifica. Denom. puesto Subescala y categoría Puestos GRUPO CD SITUACIÓ	/OBSERVACIO	ES 

1 0.1 Secretario/a SECRETARIA, ENTRADA 1 A1 30 PROPIEDAD 
Valencià mitjà 

2 0.2 Interventor/a INTERVENCIÓN-TESORERÍA, 
ENTRADA 

1 A1 30 VACANTE  (acumulación) 
Valencià mitjà – Baremo específico 

3 0.3 Vicesecretario/a SECRETARIA-INTERVEN. 1 A1 24 PROPIEDAD (CS+) 
Valencià mitjà –Baremo específico 

 

I. ESCALA ADMI�ISTRACIÓ� GE�ERAL 

	ºPuesto Clasifica. Denominación del puesto Puestos GRUPO CD SITUACIÓ	/OBSERVACIO	ES 
1.1. Subescala Técnica     

4 1.1.1 T.A.G. de Secretaría 1 A1 24 PROPIEDAD 

5 1.1.2 T.A.G. de Intervención 1 A1 24 Asume la Tesorería. VACANTE (FI)  
Valencià elemental 

1.2. Subescala Administrativa     

6-10 1.2.1 Administrativo/a 5 C1 16 5 PROPIEDAD (1 CS, 1 FI) 

1.3. Subcala Auxiliar     

11-17 1.3.1 Auxiliar Administrativo/a 7 C2 14 2 PROPIEDAD, 5 VACANTES (3 FI, 2 AP-) 

18-19 1.3.3 Auxiliar Administrativo/a de la Biblioteca 2 C2 14 2 VACANTES (1 FI, 1 AP-) 

1.4. Subescala Subalterna     

20 1.4.1 Ordenanza Conductor/a-Notificador/a 1 E 14   PROPIEDAD (jorn. Ampliada y disponiblidad) 

21 1.4.2 Ordenanza-Notificador/a 1 E 14 PROPIEDAD (AP+, FI) 

22-23 1.4.3 Ordenanza de recepción 2 E 14 2 PROPIEDAD (1 AP+, 1 FI) (mañanas/tardes) 

24-26 1.4.4 Conserje Colegio Público 3 E 14   2 PROPIEDAD, 1 VACANTE  (CS-) 

27-29 1.4.5 Conserje Instalaciones Municipales 3 E 14 1 LAB. FIJO, 2 VACANTES (2FI) 

 
II. ESCALA DE ADMI�ISTRACIÓ� ESPECIAL 

2.1. Subescala Técnica 

	ºPuesto Clasifica. Denominación del puesto Puestos GRUPO CD SITUACIÓ	/OBSERVACIO	ES 
2.1.1. Clase Técnica: Superior 

30 2.1.1.2 Ingeniero/a Superior en materias industriales 1 A1 24 FI  x programa: Modernización (AP-) 

31 2.1.1.3 Psicólogo/a Director/a de Educación 1 A1 22 PROPIEDAD 

32-34 2.1.1.4 Psicóloga/o 3 A1 20 2 PROPIEDAD (1 Educación, 1 SEAFI) 
1 VACANTE (FI) (Educación) 

2.1.2. Clase Técnica: Media 

35 2.1.2.1 Arquitecto/a Técnico (Aparejador) 1 A2 26 PROPIEDAD 
36 2.1.2.2 Ingeniero/a Técnico Industrial 1 A2 22 PROPIEDAD (AP+, FI) 

37 2.1.2.3 Bibliotecario/a-Técnico/a de Pat. Histórico 1 A2 22 PROPIEDAD 

38-39 2.1.2.4 Trabajador/a Social de Bienestar Social 2 A2 18 1 PROP. , 1 VACANTE (Lab.templ. J. parcial) 

40-41 2.1.2.6 Profesor/a de E.P.A. 2 A2 16 PROPIEDAD 

42-45 2.1.2.6 Profesor/a de E.P.A. 4 A2 16 4 VACANTES ( labs.templs). J.parcial 

46 2.1.2.8 Tècnic/a Promoció Valencià 1 A2 18   VACANTE (lab. temporal) Jornada parcial 

47 2.1.2.9 Agente Desarrollo Local 1 A2 22 PROPIEDAD 

2.2. Subescala Servicios Especiales 

	ºPuesto Clasifica. Denominación del puesto Puestos GRUPO CD SITUACIÓ	/OBSERVACIO	ES 
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2.2.1. Clase: Policía y sus auxiliares 

 A) Escala Ejecutiva     

48 2.2.1.1 Inspector/a de Policía Local 1 A2 26   VACANTE (a cubrir por promoción) 

  B) Escala Básica     

48 (bis) 2.2.1.2 Oficial de Policía Local Coordinador 1 C1 22   1 PROPIEDAD (a extinguir por promoción) 

49-53 2.2.1.3 Oficial de Policía Local 5 C1 18   2 PROPIEDAD, 3 VACANTE (3 AP-) 

54-71 2.2.1.4 Agente de Policía Local 18 C1 16   17  PROP.(3 AP+, 3 FI), 1 VACANTE 

2.2.2. Clase: Cometidos especiales 

2.2.2.1. Categoría: Coordinador/a 

72 2.2.2.1.1 Coordinador/a Informático/a 1 C1 16 LABORAL FIJO  (a Jornada parcial) 

73 2.2.2.1.2 Coordinador/a Cultural 1 C1 16   PROPIEDAD 

74 2.2.2.1.3 Coordinador/a Juventud 1 C1 16    PROPIEDAD 

75 2.2.2.1.4 Coordinador/a Deportivo/a 1 C1 16    VACANTE (AP-) (a cubrir por promoción) 

2.2.2.2. Categoría: Auxiliar 

75 (bis) 2.2.2.2.1 Auxiliar Coordinador /a Deportivo/a 1 C2 14   PROPIEDAD (AP+) (a extinguir por promoción) 

  76 2.2.2.2.2 Auxiliar Audiovisual 1 C2 14   VACANTE (FI) 

77 2.2.2.2.3 Auxiliar de Cultura –Taquilla 1 C2 14   VACANTE (laboral temporal) 

2.2.2.3. Categoría: Subalterno/a 

78-79 2.2.2.3.1 Ayuda a Domicilio 2 E 14    2 LABORALES FIJOS - 1 jornada parcial 

80-87 2.2.2.3.2 Limpiador/a 8 E 14 4 PROPIEDAD: 2 Func., 2 Labs. FIJOS,  
4 VACANTES (3 FI, 1 Lab.templ.) 

2.2.3. Clase:  Personal de Oficios 

2.2.3.1. Categoría: Coordinador/a 

88 2.2.3.1.1 Coordinador/a servicios en vía pública 1 C1/C2 16   PROPIEDAD 

2.2.3.2. Categoría: Oficiales 

89 2.2.3.2.1 Oficial Maestro/a-Electricista 1 C2 14 PROPIEDAD (a modificar x Of. Servs.) 

90-97 3.2.3.2.2 Oficial de Servicios 8 C2 14 4 PROPIEDAD(3 Funcs.2 Labs FIJOS ) 4 
VACANTES 

2.2.3.3. Categoría: Peones 

98-105 2.2.3.3.1 Peón 8 E 12 7 PROPIEDAD, (1CS+, 2 AP+), 1 Lab. Templ. 

 

 

 
Puesto 

PERSO�AL EVE�TUAL Puestos GRUPO SITUACIÓ	/OBSERVACIO	ES 
 

106 Eventual 1 Secretario/a de Alcaldía 1 - Designado 

107 Eventual 2 Colaborador/a grupo político 1 - Designado. Jornada parcial 

 
Resta expressament aprovada la concreció de l’import anual i mensual que, per a cada concepte retributiu, 

correspon a cadascun dels llocs de treball; tot ajustant el conjunt de l’import total de les retribucions 
complementàries a l’increment anual i a la distribució mensual que a l’efecte preveu la Llei de Pressupost 
Generals de l’estat per a l’exercici 2009: les dues pagues extraordinàries inclouran les retribucions bàsiques, el 
100% d’una mensualitat del complement de destinació i d’una mensualitat del complement específic; tot 
fixant-se els imports mensuals en les xifres que hi resulten. 

A l’expedient constarà exemplar del pressupost i de la plantilla municipal aprovats. 
SEGO	. Exposar al públic el Pressupost de l'Ajuntament per a l’exercici 2009, previ anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província, quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar 
reclamacions davant del Ple. De no formular-se cap reclamació, ni al·legació, l’acord esdevindrà definitiu 
sense necessitat d’un nou acord plenari. 
TERCER. Remetre una còpia del Pressupost aprovat, una vegada esdevinga definitiu, al Butlletí Oficial 

de la Província per a la seua publicació. A més es trametrà còpia del Pressupost a l'Administració de l'Estat i a 
la Comunitat Autònoma.  

 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 22:25 hores, del dia 29 de desembre 

de 2008. I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 
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---------------------------------- // ---------------------------------- 

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

29 de desembre de 2008, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer, 29 de desembre de 2008 

El secretari,  
 
 
 

 J. Lluís Blanco Vega 


