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PLE DEL AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Data: 04 de febrer de 2010

Sessió: 2 / 2010

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 Bautista
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
Daniel Bordería Monterde
Mª José García Pascual
Laura Chuliá Serra

Grup polític municipal Esquerra Unida (EU)
Portaveu: Josep Manuel Albiol i Roso
Teresa Nieto Cobos
Secretari:
Interventor:

J. Lluís Blanco Vega
José Antonio Valenzuela Peral

Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 04 de febrer de dos mil deu, 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: [21.12.2009]
2n. RESOLUCIONS APROVADES [1533/2009 a 86 /2010]: donar compte
3r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Compte General/2008: aprovació
3.2. Estat d’execució del Pressupost/09 a 30/XI: donar compte
3.3. Adhesió a Conveni sistema adquisició Centralitzada de la Diputació: aprovació
3.4. Parada núm. 20 del Mercat Municipal: renúncia
3.5. Conveni amb la Generalitat Valenciana ~ delegació execució obres PIP: aprovació
3.6. Proposta d'acord ~ Sol·licitud a la Conselleria de Cultura de reconsideració de les mesures
adoptades respecte la “Xarxa Musical Valenciana” i el “Circuit Teatral Valencià”: aprovació
4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
4.1. Xarxa Joves.net: modificació de la designació de segon regidor suplent, representant de
l'Ajuntament de Benetússer a l'òrgan supramunicipal
5é. TORN D’INTERVENCIONS
----------------- // -------------------
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Oberta la sessió es mamprén el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia amb el resultat que més
endavant s’arreplega.
1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [21.01.2010]
Es dóna compte del contingut de l’acta de la sessió realitzada en data 21 de gener de 2010, i com que no s'ha
pogut fer-la arribar als regidors i regidores amb la convocatòria, tots els presents convenen, per unanimitat, retirar
l’aprovació del acta del punt de l’ordre del dia, ajornant-lo per a la propera sessió que es celebre.
2n. RESOLUCIONS APROVADES: [1533/2009 a 86 /2010]: donar compte
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia des del número 1.533/09 fins el número 86/10, la
relació dels quals han tingut a la seua disposició els regidors i les regidores, no suscitant-se en este assumpte
cap intervenció.
Tots els presentes resten assabentats dels decrets esmentats, no plantejant-se cap intervenció.
3.1. Compte General/2008: aprovació
L'alcaldessa dóna compte del contingut de la proposta.
El portaveu del grup EU comenta que ja en la Comissió Informativa d'Interior ho va manifestar que, serà
legal i correcte fer les coses així com es fan, però aprovar estes comptes amb uns diners que es preveuen però
no s'ajusten a la realitat no li sembla molt adient. Hauríem de treballar per adequar els comptes i ajustar-los a la
realitat. Es pot veure que és allò que s'ingressa d'anys anteriors, del que hi ha pendent i que a més donen suport
a les previsions de futurs 'ingressos i no són reals, puix no s'ingressen.
El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, que el es presenta és un document comptable, que elabora
l'Interventor. Ells no dubten la capacitat del interventor per a portar els comptes. Qui ha d'acceptar, rebutjar o
aprovar el compte general és l'equip de govern. Ells s'abstindran.
L'alcaldessa diu que és un document comptable que reflectix la situació i la gestió econòmica de
l'exercici 2008.
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents:
Ha sigut aprovat dictamen favorable per la Comissió especial de Comptes sobre el compte general de
l'exercici 2008 de l'Ajuntament de Benetússer i publicat el mateix en el butlletí Oficial de la província número
261 de 03 de novembre del 2009, 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,
La Comissió Informativa d’Interior, amb data 09 de desembre de 2009, ha emés informe favorable.
Sotmés a votació, la Comissió Informativa, amb cinc abstencions, dels regidors integrants dels grups PP (4)
i EU (1), i quatre vots a favor, dels integrants del grup PSPV-PSOE, formula la següent proposta d' ACORD:
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2008, amb tots els documents que l’integren.
Segon. Restar assabentat de la liquidació del Pressupost/2008, de la qual resulten les següents dades:
1. Derechos reconocidos netos
2. Obligaciones reconocidas netas

9.655.659,26 €
10.275.593,49 €

3. Resultado presupuestario (1-2)

-619.934,23€

4. Desviaciones positivas de financiación
5. Desviaciones negativas de financiación
6. Gastos financiados con remanente líquido de tesorería

839.469,38 €
373.949,62 €
0,00 €

Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)

-1.085.453,9 €
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El Romanent de Tresoreria corresponent a l'exercici 2008, segons les especificacions de la Regla 78 i següents de
l'Ordre EHA/4041/2004, presenta el següent detall:

IMPORTES
2008
1.063.061,39

1.(+) Fondos líquidos
2.(+) Derechos pendientes de cobro

3.293.693,65

-(+) del presupuesto corriente
-(+) de presupuestos cerrados
-(+) de operaciones no presupuestarias
-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

2.258.220,68
1.035.412,97
60,00
0,00

3.(-) Obligaciones pendientes de pago
-(+) del presupuesto corriente
-(+) de presupuestos cerrados
-(+) de operaciones no presupuestarias
-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3.292.797,95
1.764.690,56
251.673,70
1.519.942,11
243.508,42

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)
II. Saldo de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)

1.063.957,09
590.543,94
1.173.704,63
-700.291,48

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:
1.2.3.-

Fondos líquidos en poder de la Tesorería Municipal
Pendiente de cobro al 31/12/2008
Pendiente de pago al 31/12/2008
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL

1.063.061,39€
3.293.693,65€
3.292.797,95€
1.063.957,09€

3.2. Estat d’execució del Pressupost/09 a 30/XI: donar compte
L'Alcaldia dóna compte del contingut de l’Estat d’execució del Pressupost/09, a data 30 de novembre de
2009, i diu que, és el mateix document comptable que es va tractar quan s'inicià l'aprovació del projecte de
pressupost per al 2010 i que va estar a disposició dels regidors. El regidor d'Hisenda comenta que com ja ha dit
l'alcaldessa és el mateix document en el qual es va treballar amb el pressupost. Recorda que van assumir el
compromís de crear una Comissió de Seguiment del Pressupost, per tal de complir-ho, eixa Comissió Especial
de Comptes es convocarà al final del mes de febrer.
Tots els presents resten assabentats.
3.3. Adhesió a Conveni sistema adquisició Centralitzada de la Diputació: aprovació
L'alcaldessa dóna compte del contingut i la motivació de la proposta, no suscitant-se cap intervenció dels
regidors.
Vista la circular de la Diputació de València per la qual es remet model normalitzat del conveni d’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València i ateses les consideracions següents:
1. La Diputació Provincial de València ha aprovat la creació d’una central de compres provincial, com a
servei especialitzat de contractació encarregada de la contractació de béns i serveis que per les seues
característiques especials siguen susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general, a fi de donar servei a les
entitats locals de la província i la resta d’ens instrumentals, si és el cas.
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2. Amb l’adhesió de l’Ajuntament de Benetússer al sistema d’adquisició centralitzada creat per la Diputació
Provincial de València es pretenen aconseguir unes condicions econòmiques més avantatjoses amb la reducció
consegüent de la despesa pública i, alhora, simplificar la tramitació administrativa en l’adquisició de béns i
serveis.
3. Resulta d’aplicació la normativa legal següent:
- Art. 149.1.18 CE.
- Arts. 10, 27, 47.2.h) i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Arts. 187 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
4. Els serveis jurídics han informat respecte d’això.
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, a la sessió de data 27 de gener de 2010, va manifestar el
seu parer favorable a l'aprovació del coveni.
Sotmés a votació, la Comissió Informativa, per unanimitat, formula la següent proposta d' ACORD:
Primer. Aprovar el conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Benetússer al sistema d’adquisició centralitzada
de la Diputació Provincial de València- central de compres de la Diputació Provincial de València (central),
que es transcriu com a annex.
«ANEXO
CONVENIO DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER AL SISTEMA DE ADQUISICION CENTRALIZADA DE
LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA. CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
VALENCIA (CENTRAL).
En Valencia, a
REUNIDOS :
De una parte D. ALFONSO RUS TEROL, en su calidad Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valencia,
actuando en nombre y representación de la misma en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 34.1.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y las facultades otorgadas por la corporación
provincial en sesión celebrada el ___________, asistido por D. Vicente Boquera Matarredona, Secretario General de la
misma en ejercicio de las funciones de fe pública administrativa que le atribuye la legislación vigente.

De otra parte Eva A. Sanz Portero, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Benetússer expresamente habilitada
para este acto por el ____________________________ en sesión celebrada en fecha ______________________

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad bastante para la firma del presente
CONVENIO DE ADHESION AL SISTEMA DE ADQUISICION CENTRALIZADA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA,
CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA (CENTRAL), y para obligar en los términos del
mismo a la persona jurídica que representan.
En virtud de ello,
EXPONEN
PRIMERO : Que la Diputación Provincial de Valencia por acuerdo plenario de fecha ( indicarla ) aprobó la creación de
una Central de Compras provincial configurándola como un servicio especializado de central de contratación (encargada
de la contratación de bienes y servicios que por sus especiales características sean susceptibles de ser utilizados con
carácter general) a fin de dar servicio a las entidades locales de la provincia y entes instrumentales de ellas dependientes
y, en su caso, a los diferentes departamentos y servicios de la Diputación provincial y sus entes instrumentales.
SEGUNDO : Que con la creación de la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia (CENTRAL) se
pretende lograr las condiciones económicas más ventajosas con la consiguiente reducción del gasto público de los entes
adheridos al sistema de contratación centralizada que se articula y, al tiempo, simplificar la tramitación administrativa en
la adquisición de bienes y servicios, potenciando a la vez la transparencia y seguridad en la contratación.
TERCERO : Que, en concordancia con lo señalado en el apartado anterior, es objeto fundamental y primario de la
Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia ( CENTRAL) facilitar a las entidades locales de la provincia y
sus entes instrumentales, la adquisición de bienes y tramitación de la contratación de los servicios que les sean
necesarios, articulando un sistema ágil que permita la minoración de tiempos de adquisición y simplifique su tramitación,
dando así cumplimiento a la obligación de colaboración de la institución provincial con los entes locales de su territorio.
CUARTO : Que en orden a hacer operativo el sistema y proporcionar la máxima agilidad en su funcionamiento, la
Diputación Provincial de Valencia hace una decidida apuesta por las nuevas tecnologías en la contratación y en las
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interrelaciones con las entidades adheridas a la Central de Compras, orientando sus actuaciones, sin perjuicio del
mantenimiento de los sistemas tradicionales, a la plena implantación de los sistemas electrónicos, informáticos y
telemáticos en su funcionamiento.
QUINTO : Que la entidad local ( indicar ayuntamiento, organismo autónomo local, etc.) por acuerdo de ( indicar
órgano que adopta el acuerdo ) de fecha ( indicarla ) acordó adherirse al sistema de adquisición centralizada
materializada en la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia (CENTRAL)

En consecuencia los firmantes acuerdan firmar el presente CONVENIO DE ADHESION con arreglo a las siguientes
cláusulas :

PRIMERA .- OBJETO DEL CONVENIO.
El objeto del presente CONVENIO es la adhesión de ( entidad local) al sistema de adquisición centralizada de la
Diputación Provincial de Valencia, pudiendo, por tanto efectuar los suministros de bienes y contratación de servicios a
través de la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia (CENTRAL) en las condiciones y precios vigentes
en los contratos suscritos por la misma con las empresas adjudicatarias en el momento de la adquisición de los bienes o
contratación de los servicios.
Esta adhesión no supone la obligación de efectuar todas las contrataciones o servicios a través de la Central de
Compras de la Diputación Provincial de Valencia, pudiendo optar (la entidad local) por utilizar este sistema o cualquier
otro establecido en la legislación de contratación pública. En todo caso y como Anexo a este CONVENIO la Entidad local
deberá indicar los bienes y servicios a los que se adhiere.

SEGUNDA .- OBLIGACIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA.

Con objeto de facilitar la selección adecuada de los suministros a adquirir o los servicios a prestar, la Central de
Compras de la Diputación Provincial de Valencia informará de las adjudicaciones realizadas y las condiciones de los
contratos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos tales como el plazo de entrega, garantías, etc., así
como todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia.
Esta información será suministrada a los órganos que señalen las entidades locales que suscriban el presente
CONVENIO DE ADHESION, que deberán indicar, además de las circunstancias de denominación de la entidad, dirección,
teléfono, fax y persona responsable, el e-mail de contacto.
En todo caso, la información anterior estará disponible mediante acceso a la consulta, vía Internet, de los catálogos
de bienes y servicios adjudicados, con sus características y precios actualizados semanalmente.

TERCERA .- COMPROMISOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

Son obligaciones de ( la entidad local) :
1 .- Asumir el mismo régimen jurídico que el resto de los entes del sector público, con las salvedades en cuanto a su
estructura y organización.
2 .- Indicar los cargos que, en virtud de sus competencias en materia de contratación y aprobación del gasto, deben
suscribir las peticiones de suministros o prestaciones de servicios, para que puedan ser tramitadas por la Central de
Compras de la Diputación Provincial de Valencia (CENTRAL), especificando igualmente además de las circunstancias de
denominación de la entidad, dirección, teléfono, fax y persona responsable, el e-mail de contacto.
3 .- Formular las peticiones de suministro de bienes o de prestación de servicios en el modelo que aprobará por
resolución la Presidencia de la Diputación Provincial.
4 .- Poner en conocimiento de la Central de Compras de la Diputación Provincial ( CENTRAL) las demoras en los
plazos de entrega, defectos en los bienes suministrados o en la prestación de servicios, o cualquier otro incumplimiento
total o parcial relacionado con ellos, para la adopción de las medidas oportunas, incluidas en su caso, la aplicación, en su
caso, de penalidades y exigencia de responsabilidades previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.
5 .- Efectuar la recepción de los bienes suministrados y de los servicios prestados, los cuales deberán coincidir con
las características y precios con los que figuran en la correspondiente petición, así como el abono del precio y de las
posibles revisiones que se hará efectivo conforme a las previsiones establecidas en el artículo 200 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

CUARTA .- VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO.
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El periodo de vigencia del presente CONVENIO será de cuatro años a contar desde el día siguiente al de su
formalización, y se podrá prorrogar mediante acuerdo expreso por igual periodo de tiempo, si no existiera denuncia del
mismo por alguna de las partes, previa comunicación a la otra, con, al menos, tres meses de antelación.

QUINTA .- CAUSAS DE RESOLUCION Y EFECTOS.

Será causa de resolución del presente Convenio el mutuo acuerdo de las partes y el incumplimiento de las
condiciones por alguna de ellas
No obstante lo anterior, las partes podrán denunciar en cualquier momento el acuerdo de adhesión previa
comunicación con, al menos, tres meses de antelación.
En los supuestos de resolución, incluida la expiración por denuncia, los efectos de la extinción quedarán en suspenso
hasta que tenga lugar la recepción y total abono de los suministros o servicios solicitados por la Central de Compras de la
Diputación Provincial de Valencia (CENTRAL) a instancia de ( entidad local).
SEXTA .- RESOLUCION DE LITIGIOS.
Las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto de al aplicación, interpretación y cumplimiento de este
Convenio serán competencia del Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman por triplicado ejemplar, los intervinientes en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.»

Segon. Autoritzar l’alcaldessa-presidenta per a la firma del conveni i de tots els documents que siguen
necessaris per donar compliment a este acord.
Tercer. Traslladar este acord a la Diputació de València, als efectes oportuns.
3.4. Parada núm. 20 del Mercat Municipal: renúncia
L'alcaldessa dóna compte del contingut i la motivació de la proposta, i no hi ha cap intervencions dels
regidors.
VIST l’expedient tramitat per a l’acceptació de la renúncia a la concessió demanial de la parada núm. 20 del
Mercat Municipal, i atesos els següents fets:
1. Per acord de l’Ajuntament Ple, de data 23 de juliol del 2009, es va resoldre adjudicar la concessió de la
parada núm. 20 del mercat municipal a Larisa Krivulya. La qual, en data 10 de setembre del 2009, i previ
depòsit de la garantia definitiva, va ser formalitzada en document administratiu.
2. Amb data 9 de desembre del 2009, es presenta per la concessionària escrit pel qual es renuncia a la
concessió de la parada núm. 20 del mercat municipal, sol·licitant, així mateix, que es procedisca a la devolució
de la part proporcional del cànon satisfet.
3. La duració de la concessió demanial que se li va atorgar és de vint anys (20), 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 10 de setembre
del 2009 i el dia 31 de desembre del 2009.
4. Segons la clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars de la concessió, la renúncia de
l’adjudicatari comportarà la no devolució de la garantia definitiva.
A estos fets, resulten d’aplicació els fonaments de dret següents:
1. Articles 132 i 149.1.18 de la CE.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Articles 114 i següents del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de
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juny de 1955, en avant, RS.
6. 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.
7. Article 26.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març.
8. Contracte formalitzat en data 10 de setembre del 2009.
La Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis, amb data 27 de gener de 2010, ha emés informe favorable.
Sotmés a votació, la Comissió Informativa, per unanimitat, formula la següent proposta d' ACORD:
Primer. Acceptar la renúncia de Larisa Krivulya amb NIE X2919820Q, a la concessió demanial de la
parada núm. 20 del mercat municipal, amb efectes des del dia 1 de gener de 2010.
Segon. Aprovar el reintegrament a l’adjudicatària de la part proporcional del cànon satisfet, el qual
ascendeix a la quantitat de 5.212,47 €.
Tercer. Ordenar la no devolució de la garantia definitiva prestada per l’adjudicació de la parada núm. 20 del
mercat municipal i que ascendeix a la quantitat de 211,16€.
Quart. Notificar el present a la interessada i a Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns.
3.5. Conveni amb la Generalitat Valenciana ~ delegació obres PIP: aprovació
Es dóna compte del contingut i la motivació de la proposta, no suscitant-se cap intervenció dels regidors.
Ateses les consideracions següents:
1. Mitjançant Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, es constitueix i dota el Pla Especial de Suport
a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.(endavantt PIP), i s'aproven crèdits
extraordinaris per a atendre el seu finançament.
2. Este Ajuntament va acordar aprovar la sol·licitud d'inclusió en el PIP, de diferents projectes, entre d'altres
els següents projecte d'obra:
- “Millora de l'Av. Camí Nou i renovació xarxa de sanejament”, amb un pressupost de 800.000,00 €, IVA
inclòs.
- “Adquisició terrenys i ampliació de zona esportiva, amb un pressupost” 900.000,00 €, IVA inclòs.
3. Eixos dos projectes foren aprovats per la Generalitat Valenciana, amb les següents dades:
Registre

Nom

Import
total €

Import
finançable

Conselleria

Administració
responsable

E/02TEL/2009/M/3437 Millora de l'Av. Camí Nou i
renovació xarxa de sanejament

800.000,00

800.000,00

Medi Ambient, Aigua, Urb.i
Habitatge

G.V.

E/02TEL/2009/M/3423 Adquisició terrenys i ampliació
de zona esportiva,

900.000,00

900.000,00

Cultura i Esports

G.V.

4. S'ha rebut comunicació de la G.V., relativa a l'elaboració i firma d'un conveni per a la delegació a
l'Ajuntament de Bnetússer de l'execució de les dues obres referides al punt anterior.
5. Resulta d'aplicació la següent normativa legal:
- Article 149.1.18 CE.
- Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
- Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel que es constituïxen i doten tres plans especials de
suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven
crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament.
- Ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de la G.V., de 26 de febrer del 2009, de
desenrotllament del Decret Llei 1/2009, de la G.V., pel que es constituïxen i doten tres plans especials de suport
destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en els municipis de la Comunitat
Valenciana i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament.
- Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d'octubre, i disposicions de desplegament.
- Text Refós de la Llei d'Hisendes locals, aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
6. S'estima adient per als interessos municipals l'aprovació i signatura del conveni proposat des de la G.V., al
qual es preveu que la delegació inclourà tots els actes necessaris per a la contratació de les obres, la seua
direcció i control d'execució, inclosa l'aprovació de les certificacions d'obra i honoraris; tot corresponent a la
G.V., el reconeixement de l'obligació i el pagament de les certificacions.
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7. La Junta de Govern Local va resoldre a este respecte amb data 27 de gener de 2010.
8. La Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, a la sessió de data 27 de gener de 2010, va manifestar el
seu parer favorable a l'aprovació del coveni.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar, pel que la Corporació Local de Benetússer, el conveni proposat des de la G.V., per a la
delegació a favor d'este Ajuntament de l'execució de les obres: “Millora de l'Av. Camí Nou i renovació xarxa
de sanejament” i Adquisició terrenys i ampliació de zona esportiva, amb un pressupost”; les quals han sigut
incloses, sota la referència: E/02TEL/2009/M/3437 i E/02TEL/2009/M/3423, respectivament; al Pla Especial
de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, constituït pel Decret Llei 1/2009,
del Consell.
SEGON. Autoritzar l'alcaldessa per a la signatura del conveni i per a tot el que resulte necessari i/o adient
per a l'execució d'este acord.
TERCER. Notificar este acord a la G.V.
3.6. Proposta d'acord ~ Sol·licitant a la Conselleria de Cultura de reconsideració de les mesures
adoptades respecte la “Xarxa Musical Valenciana” i el “Circuit Teatral Valencià”
La regidora de Cultura, Mª Dolores Ceacero Bautista, llig la proposta d'acord, la qual es transcriu, a la
lletra, la part expositiva, tot seguit:
«Exposició de motius
El passat 11 de gener es va registrar d’entrada a l’Ajuntament de Benetússer un escrit firmat
per la directora gerent de l’Institut Valencià de la Música en què es comunicava a l’Ajuntament
de Benetússer i a altres 54 municipis pertanyents a la Xarxa Musical Valenciana la seua
dissolució.
En els nou anys de funcionament, el Centre Cultural el Molí ha estat rebent en concepte de
subvencions directes (l’Institut Valencià de la Música pagava directament part dels caixets dels
grups de música programats), la quantitat de 78.566,99 euros, és a dir, una mitjana de 8.729,66
euros.
La Xarxa Musical Valenciana, com a estructura tècnica cultural, ha sigut molt important pel
gaudi de la música interpretada per diversos grups musicals de tots els estils, i perquè
funcionava com una xarxa que permetia als professionals de la cultura reunir-se per a
intercanviar experiències i informació musical, les quals són bàsiques per a dur a terme una bona
programació musical.
D’altra banda, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana ha suprimit el Circuit
Teatral Valencià que va nàixer fa 21 anys amb la intenció de vertebrar les arts escèniques en
més de 60 localitats del nostre àmbit territorial.
La circular emesa comunica que: “Seguint instruccions recents de la directora general de
Teatres de la Generalitat Valenciana, vos comunique que enguany, 2010, l’aportació econòmica
que es destina des de Teatres de la Generalitat al projecte Circuit Teatral Valencià no es
realitzarà mitjançant factura al 50% del caixet, emesa per les mateixes companyies, sinó que es
farà mitjançant subvenció als ajuntaments, a través d’una convocatòria pública que actualment
està en procés de redacció. Pel que fa al pressupost de Teatres GV, aquesta assignació
econòmica passa del capítol II al IV”.
Una vegada més el temps i la forma d’aquest tipus de restriccions cap a la cultura que
perjudiquen greument els ajuntaments i la ciutadania en general, impliquen un canvi important
que ajudava a costejar la programació d’esdeveniments de teatre i dansa a les ciutats i
poblacions adscrites al Circuit, no sols a nivell econòmic sinó també de gran complicació
administrativa i de planificació, dificultant enormement la tasca de programació cultural dels
ajuntaments.
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Considerem que aquestes decisions suposen una vegada més la disminució pressupostària que
destina la Generalitat Valenciana a la música i al teatre i a la cultura en general, a més
d’abandonar aquesta àrea tan important que correspon com a institució autonòmica.»

Finalitzada la lectura de la proposta d'acord, el portaveu del grup EU manifesta que estan d'acord, i recolzen
la moció. Tenim una mala situació econòmica però el món de la Cultura no poden ser “els paganos” d'esta mala
situació. Este món no pot funcionar sols amb ingressos de taquilla. Això farà molt de mal a la Cultura del nostre
país, de la qual està molt necessitada. Som conscients que estem passant un mal moment econòmic, però hi ha
altres matèries on estalviar, menys prioritàries, com és la vela o el circuit urbà, que al cap i al fi, estan destinats
a unes minories.
La regidora del PP, Mª José García Pascual, fa seguidament una intervenció de contestació a la proposta
d'acord tot dient:
«El comunicat que provoca esta moció contra l’ordre de Cultura que a partir d’ara regularà el Circuit
Valencià de Teatre i Dansa, el va acordar l’assemblea extraordinària del Circuit Teatral Valencià, que està
integrada exclusivament per programadors, els quals no estan facultats per a prendre decisions en nom del
Circuit, i que es va reunir invocant a la desaparició del mateix Circuit. Eixe comunicat dóna a entendre que el
Circuit Teatral Valencià, mentre no hi haja una normativa legal que ho canvie, continua vigent en funció de
l’Ordre de creació del 17 de febrer de 1995, i la Llei 7/2007, d’ordenació del teatre i la dansa valenciana, de 9
de febrer. L’Ordre 1/2010 de 26 de gener, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es convoca,
mitjançant Teatres de la Generalitat, concurs públic per a la concessió d’ajudes al Circuit Valencià de Teatre i
Dansa per al foment i suport de la programació de companyies valencianes per a l’any 2010, ha sigut
publicada el 28.01.2010, en el DOCV amb el núm. 6194; amb la qual cosa ja hi ha una normativa legal que
regula el Circuit Valencià de Teatre i Dansa. L’ordre actual deroga l’anterior. També es diu en el comunicat
que l’assemblea del Circuit Teatral Valencià no ha negat mai l’entrada de noves poblacions al circuit, perquè
entre altres coses, la potestat per a decidir l’entrada o l’eixida de poblacions del circuit és de la directora
general de Teatres de la GV. Però això no és cert. La potestat de qualsevol presa de decisió recau en la
Presidència de l’ens autonòmic de la G.V., la qual és la titular de la Conselleria de Cultura i Esport. Amb esta
ordre de convocatòria pública, la G.V. està afavorint la democratització de les ajudes. Fins ara només eren 63
municipis els que optaven a les subvencions, i a partir d’ara es podran beneficiar totes aquelles localitats que
reunisquen els requisits de l’ordre, no sols eixos 63 municipis. Un altre dels punts del comunicat és que es
lamenta la forma en què s’ha produït la decisió per part de Teatres de la Generalitat Valenciana, perquè no
s’ha comptat per a res, ni tan sols s’ha comunicat als pobles del Circuit dins del termini i la forma escaient el
nou sistema de funcionament. Esta decisió es va adoptar en l’últim Consell rector de Teatres de la Generalitat,
celebrat el passat 21 de desembre del 2009, amb majoria dels vots a favor, un en contra i quatre abstencions.
El comunicat també denúncia la imprevisió adoptada per Teatres de la GV per la via administrativa que
suposa, ja que la gran majoria dels pobles del circuit havien fet la seua previsió de programació, com a mínim,
del primer trimestre de l’any, amb tots els passos legals i administratius preceptius per a poder tancar la
programació. L’ordre no suposa cap via administrativa. De fet, totes les ajudes que la Generalitat destina als
municipis es fan exactament amb este mateix procediment, el qual consisteix en el fet que els municipis hauran
d’assumir el pagament dels serveis rebuts per les companyies. Amb independència d’això, estos hauran tingut
la possibilitat de sol·licitar les ajudes i saber la quantitat dinerària que rebran per part de Teatres de la
Generalitat Valenciana. La resolució de la mateixa ordre serveix com a base legal als interventors per a poder
habilitar el crèdit. La consellera de Cultura i Esport va dir en la reunió que cap Ajuntament haurà de
cancel·lar les programacions i que tots eixiran avant igual que s’ha estat fent fins ara. Segons l’Associació
Valenciana d’Empreses i Teatres i Circ s’estan produint cancel·lacions d’espectacles a causa dels canvis en
l’ordre. La Conselleria de Cultura es va posar en contacte amb el president d’esta associació per a saber els
problemes que hi havia i les localitats on s’estaven produint aquestes cancel·lacions, i el president no va voler
comunicar quins eren eixos municipis. Un altre dels punts, i que sembla que és el que més preocupa, és que “la
decisió de Teatres de la Generalitat suposa un impacte negatiu econòmic en els ajuntaments membres del
Circuit Teatral Valencià, ja que no se’ls assegura l’aportació econòmica que fins ara havien tingut per part de
l’organisme autonòmic i deixa en les mans dels municipis la despesa total en arts escèniques fins que tinguen
notícia de si se’ls ha concedit la subvenció, i quina ha sigut la quantitat”.
La subvenció màxima que podrà rebre cada consistori augmenta, no disminueix, de 15.000 a 20.000 euros.
Per tant, no sols s’assegura l’aportació econòmica, sinó que s’augmenta. A més, els 63 municipis que fins ara
formaven part del Circuit, tindran prioritat en la concessió de les subvencions, per la qual cosa els
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ajuntaments que la sol·liciten podran tindre l’ajuda de la Generalitat. Per tant, amb tot açò es respon als punts
1) i 2) de la moció presentada.
Més avant, en el comunicat es lamenta “que no hi haja hagut voluntat de diàleg per part de la directora
general de Teatres de la Generalitat Valenciana ni de la consellera de Cultura i Esports amb els
programadors, que són els representants dels ajuntaments en el Circuit a l’hora de posar sobre la taula una
mesura com la que ens ocupa, i estudiar les possibles repercussions”.
Els interlocutors de la Conselleria de Cultura, Esports i de la Direcció General de Teatres de la
Generalitat són els alcaldes i els regidors de Cultura dels ajuntaments, com a polítics que són. Al seu torn, són
els alcaldes i els regidors de Cultura, qui han de marcar la política cultural de cada consistori amb els seus
programadors, que són les figures essencials per al bon desenvolupament de la programació.
Per tot el que s’ha exposat, des de la Conselleria se seguirà donant suport al Circuit Valencià de Teatre i
Dansa, com s’ha fet fins ara, ja que es tracta d’un element vertebrador i dinamitzador del Teatre i la Dansa a
la Comunitat. Creiem que amb tots aquests motius, ja respon el que arreplega la sol·licitud en aquesta moció.»
La regidora de Cultura, Mª Dolores Ceacero, diu que creu haver entés del que s'ha manifestat, que són els
mateixos gestors els que es van reunir per a tancar el circuit, i que precisament té un informe de l’Associació de
Gestors Culturals Valencians de data 1 de febrer del 2010, en el qual s’indica que estan totalment en contra de
tot açò. Pel que fa a la qüestió que es rebran les mateixes subvencions, i que, precisament, és la directora
general qui determinarà a qui donarà les subvencions, açò no ho diu ella, sinó els gestors culturals de la GV,
que “en canviar la filosofia de les ajudes es converteixen en una simple borsa de subvencions que s’ofereix
mitjançant una concurrència competitiva i que, d’altra banda, s’assignaran gracialment”; la qual cosa es
desprén dels criteris de valoració i del procediment de concessió que s’estableix en l’ordre. A més cal afegir
que la competència en la instrucció del procediment i en la proposta de resolució definitiva de les subvencions
es reserva exclusivament a la persona de la directora general de Teatres de la Generalitat Valenciana qui tindrà
la facultat de designar els sis membres de la Comissió de Valoració que ella també presidirà. Això, creu que no
és molt democràtic. D’altra banda s'afirma “que s’incrementa l’aportació econòmica als ajuntaments”, quan
l’aportació global que es feia l’any passat al Circuit de Teatres era d’1.000.000,00€ i enguany és de
800.000,00€. Que, per molt que es repartisca, se’n repartirà menys, o potser, donen diners a més pobles, però
per llei matemàtica, ha de ser una quantitat més baixa. I una de les coses que més preocupa és que al final, tota
esta decisió, a qui més perjudicarà, no serà només als ajuntaments, sinó a la mateixa ciutadania, pel canvi del
sistema que portava la Xarxa de Circuit Teatral i de la Xarxa de la Música, que és el que a nosaltres més ens
afecta com a ajuntament. I és que com ja s’ha dit, abans en el sistema de la Xarxa, la Conselleria pagava
directament el 50% de l’import de les actuacions, i l’Ajuntament només pagava el 50%. En la majoria de
teatres, els preus estan regits per una taxes. Ara mateix, un concert costa 4.000 euros, i l’Ajuntament, només
paga 2.000 euros; així, el preu que havia de demanar del públic era el valor d’eixos 2.000 euros. A partir d’ara
l’Ajuntament haurà de pagar íntegrament els 4.000 euros i, com que no se’n pot eixir de les taxes que hi ha, els
ciutadans hauran de pagar el doble per una entrada per al mateix concert. Al final, l’ajuntament programarà el
que puga, el que puga assumir, i es veurà obligat a reduir el nombre de concerts, i la ciutadania, en comptes de
pagar 5 euros per entrada, en pagarà 12. El resum de tot això, és que esta política cultural no tracta a tots els
ciutadans de la mateixa manera.
No suscitant-se més intervencions, l'alcaldessa dóna compte d'una proposta d'esmena a la Moció que es va
presentar per Registre d'Entrada, per tal d'afegir tres punts més als dos punts que constaven a la part resolutiva
de la mateixa, segons va acordar-se a la Junta de Portaveus.
Sotmés a votació la inclusió de l'esmena, amb deu vots a favor dels regidors integrants dels grups PSOEPSPV (8) i EU (2), i set vots en contra dels regidors integrants del grup PP (7), s'aprova la inclusió de tres
punts a la part resolutiva de la proposta d'acord.
Ateses les següents consideracions:
1. Amb data 27 de gener del 2010 és va dictaminar favorablement la proposta d'acord presentada pel grup
municipal socialista, en sol·licitud a la Conselleria de Cultura de reconsideració dels mesures adoptades
respecte la “Xarxa Musical Valenciana” i el “Circuit Teatral Valencià”
2. Correspon al Ple de l'Ajuntament manifestar-se a este respecte.
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Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb deu vots a favor, dels regidors integrants dels grups PSOEPSPV (8) i EU (2), i set vots en contra, dels regidors integrants del grup PP (7), ACORDA:
Primer. Sol·licitar a la Conselleria de Cultura el replantejament d'estes mesures, incrementant dotació
pressupostària destinada a la Cultura en general.
Segon. Sol·licitar que tant l'Institut Valencià de la Música com el Circuit Teatral Valencià continuen
mantenint la transcendència i estructura amb què comptaven, amb la intenció d'ampliar el nombre de municipis
pel desenrotllament i impuls de la cultura en general a la Comunitat Valenciana.
Tercer. Sol·licitar la creació d'una mesa de treball en què participen tant els representants dels ajuntaments
que pertanyen a l'actual CTV, com els representants de Teatres de la Generalitat Valenciana, l'objectiu dels
quals siga l'elaboració enguany 2010, de les normes de funcionament del nou Circuit Valencià de Teatre i
Dansa a què fa menció la Llei del Teatre.
Quart. Oferir la disposició de la Corporació Municipal de Benetússer a continuar col·laborant amb la
Generalitat Valenciana en este projecte cultural que sens dubte ha engrandit i vertebrat la cultura valenciana en
general i les arts escèniques valencianes en particular.
Quint. Traslladar el present acord a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i al Circuit
Teatral Valencià.
4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN 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. Xarxa Joves.net: modificació de la designació de segon regidor suplent, representant de
l'Ajuntament de Benetússer a l'òrgan supramunicipal
L'alcaldessa-presidenta explica i dóna compte de la motivació de la proposta.
Ateses les consideracions següents:
1. El Ple de l'Ajuntament de Benetússer, a la sessió realitzada amb data 09 de juliol de 2009, sessió plenària
d'organització de la Corporació Local resultant de les elecciones municipals celebrades el dia 27 de maig de
2007, va aprovar la relació de persones designades com a representants d'esta entitat local als diferents
organismes supramunicipals als quals participa, entre d’altres el Consorci Xarxa Joves.net
2. Amb data 27 de setembre de 2007, el Ple de l'Ajuntament va nomenar al 1r. Tinent d'Alcalde, Oscar
Labiós Vendrell, amb DNI. 24368584-S, com a segon suplent, representant d'este Ajuntament en el Consorci
Xarxa Joves.net.
3. Ara es proposa introduir una esmena en l'acord adoptat, modificant la representació com a regidor
segon suplent d'esta entitat local en el Consorci Xarxa Joves.net, i que en compte del regidor Oscar Labiós
Vendrell, siga el regidor Julio Muñoz Ruz, amb DNI: 22670717-P.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Designar la representació d'este Ajuntament al “Consorci Xarxa Joves.net”, en la forma que
seguidament s'indica:
Organisme
Consorci Xarxa Joves.net
Consorci per a l a gestió i administració
de la Xarxa de Recursos d'Informació i
Participació per a Joves

Regidor/a Titular

Regidors suplents
1r. Mª DOLORES CEACERO BAUTISTA,

CARME GARCÍA MARTÍNEZ,
amb DNI: 73559262-H

amb DNI: 25397237-Q

2n JULIO MUÑOZ RUZ, DNI: 22670717-P

Segon. Donar compte del present acord en la primera sessió de la Comissió Informativa d'Àrees Socials que
es celebre.
Tercer. Notificar este acord als interessats i al Consorci Xarxa Joves.net.
5é. TORN D’INTERVENCIONS
Es plantegen les següents qüestions:
1. Des de l'Alcaldia s'assenyala que, en virtut d'acord pres pel Ple de l'Ajuntament de data ....,, el regidor
Julio Muñoz Ruz, resulta ser segon suplent del regidor representant de l'Ajuntament al Consorci per a l a gestió
i administració de la Xarxa de Recursos d'Informació i Participació per a Joves.
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2. El portaveu del grup EU planteja dos assumptes: a) Està pendent que, conformement va acordar a una
sessió de la Comissió Informativa, es convoque que una sessió específica per a tractar la Piscina Municipal i de
quina és la seua situació, si s'han acomplit les condicions de la recepció, o si està funcionant el pàrquing. Vol
que conste la petició de convocatòria d'eixa comissió per part del grup EU. b) Respecte Camí l'Orba, diu que ha
aparegut en premsa la celebració d'una reunió dels col·lectius d'Alfafar amb l'alcalde d'Alfafar i el Director
General d'Obres Públiques, i volia saber si l'Ajuntament té coneixement d'això, i si algú de l'Ajuntament va
assistir a la reunió.
3. La regidora del grup PP, Mª José García Pascual, comenta que des de l'”Asociación de Jubilados y
Pensionistas U.D.P.”, els han passat un escrit amb registre d'entrada a l'Ajuntament de 24 de novembre de
2009, al qual dóna lectura, i es transcriu a la lletra tot seguit:
«La asociación de jubilados y pensionistas UDP de Benetússer, c/ Mayor, nº 22 con registro de asociación
01.037503-V y NIF G-97515258.

CV

Expone: Que en Asamblea General del 18 de mayo de 2009, y ante la falta de un hogar para jubilados del cual
carecemos la Asamblea vota y decide una recogida de firmas para solicitar dicho hogar, puesto que en estos momentos
no lo tenemos como en el resto de los Municipios Españoles.
1.- Esta asociación considera que no es cuestión de más o menos dinero, sino de voluntad social y consideramos que
hay que cumplir la Constitución Española en su artículo 50, a no ser que esté de adorno.
2.- Hacemos constar que en el año 1993 el 10 de marzo, Clementina Ródenas y Villena inauguró este centro como
Municipal de la Tercera Edad, siendo Presendenta de la Diputación de valencia, y estando de alcalde D. José E. Aguar.
3.- Consideramos que más que el local sí, es gozar de autonomái propia y consensuar y no imponer como se está
haciendo hasta ahora, siendo que la Asociación y su Directiva no pintan nada y si hay algunas cosas se nos da a toro
pasado y por caridad.
4.- Solicitamos se nos informe del presupuesto que la Conselleria de Asuntos Sociales da a ete Ayuntamiento, puesto
que se nos subvenciona con 7.000 € para todos los gastos de un año, siendo que la comida de hermandad ya dobla el
presupuesto, además tenemos que hacer frente al baile de los viernes, teléfono, etc.
Adjuntamos firmas de los socios, en espera de que se nos de una solución a todos nuestros problemas.
Sin otro particular les saluda atentamente. El Presidente.»

Continua dient que els han fet arribar este escrit, perquè des d'aleshores no els han contestat, i per això el seu
grup l'ha elevat a este òrgan de govern, a petició dels interessats, per veure si així els contesten.
En este moment pren la paraula l'alcaldessa i contesta que la sessió de la Comissió Informativa per a tractar
l'assumpte de la piscina es convocarà properament. Pel que que fa la reunió sobre les obres del Camí l'Orba que
va aparèixer en premsa, ells no tenem més coneixement que això que s'ha publicat, puix era una cosa específica
d'Alfafar. Comenta que des de conselleria ens han comunicat que les obres es licitaran pròximament. Pel que fa
a l'escrit de l'U.D.P. suposa que estarà pendent de contestar, i cedix la paraula a la regidora de Benestar Social;
qui manifesta que s'estan recopilant les dades i es contestarà el més prompte possible.
I sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 22:05 hores, del dia 04 de febrer de
2010. Tancada la sessió la presidenta ofereix al públic present, fora de la sessió, la possibilitat de formular
preguntes a la Corporació Local, tot plantejant-se una pregunta dirigida a l'alcaldessa, i dues qüestions més.
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 --de ----- de 2010, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.
al
ambdós inclosos.
Benetússer, de ... de 2010
El secretari,

J. Lluís Blanco Vega

