ACTA NÚM. 12/12 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 27 DE DESEMBRE DE 2012
ASSISTENTS:
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Alcaldessa- Presidenta
Sra. Amparo Arcís Martínez (PP)
Regidors i regidores:
Sr. José Luis Monrabal March(PP)
Sr. David Pablo Villanueva Alemany (PP)
Sr. José Vicente Alepuz Guillén (PP)
Sra. Mª de las Mercedes Gómez Madrid (PP)
Sra. Mª Isabel Cristina Sabater Magraner (PP)
Sra. Sandra Garulo Campa (PP)
Sra. Marta Ortiz Martínez (PSOE)
Sr. Xavier Martínez Fontestad (PSOE),
Sr. Andrés Blázquez Gallego (PSOE)
Sra. Gema Armero Llácer (PSOE),
Sr. Alejandro Gómez Vendrell (PSOE)
Sra. Maria José Piles Vela (PSOE)
Sr. José Vicente Zafra Vidal (G.B)
Sra. Maria José Martínez Más (G.B)
Sr. Eduard Goméz Signes (C.M COMPROMÍS)
Sra. Marta Grau Rovira (C.M COMPROMÍS)

En el Saló de
Sessions de la Casa
Consistorial de Benifaió
sent les 20 hores i 10
minuts del dia 27 de
desembre de 2012, es
van reunir els senyors
al marge relacionats,
Regidors
de
l'Ajuntament Benifaió,
prèvia
convocatòria
cursada a este efecte i
assistint en número
suficient,
davall
la
presidència de la sra.
alcaldessa
Amparo
Arcís Martínez, actuant
com a secretaria, Olivia
Martínez García que
dóna fe.

Secretaria:
Olivia Martínez García
També assistix l´interventor municipal Jorge Pastor Roca.
L'alcaldessa-presidenta declara oberta la sessió i es procedix a l'estudi dels assumptes que integren l'ordre
del dia.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
⇒ PUNT 12.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 11/12 de 27 de novembre de 2012.
⇒ PUNT 12.2- (Hisenda) Aprovar, si procedeix, la declaració de no disponibilitat de crédits de la
paga extrordinària de desembre en aplicació per les entitats locals del que disposen els articles 2
del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’estat per al present
exercici.
⇒ PUNT 12.3- (Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana) Aprovar inicialment, si procedeix,
la Plantilla de Personal per a l’any 2013.
⇒ PUNT 12.4- (Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana) Aprovar, si procedeix, les
retribucions dels empleats públics durant els periòdes de IT (Incapacitat temporal).
⇒ PUNT 12.5- Despatos extraordinaris, si procedixen.
⇒ Despatx extraordinari 12.5.1- Moció presentada pel grup municipal socialista el 27 de
desembre de 2012 (registre d´entrada núm. 2012008206) sobre les taxes judicials.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 12.6- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mes de novembre de 2012.
⇒ PUNT 12.7- Precs i preguntes.
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PART RESOLUTÒRIA
PUNT 12.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 11/12 de 27 de novembre de 2012.
Plantejat per la sra. alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta 11/12 de data 27 de
desembre de 2012 s´aprova per unanimitat amb les següent modificacions:
La sra. Gómez (PP) demana que en la pàgina 52 es substiuisca la referència a l´AMPA C.P Santa Bàrbara
per C.P Trullàs.
La sra. alcaldessa demana que en la pàgina 52 es faça referència a què el delegat visità l´ajuntament i no
el col·legi.
El sr. Gómez (PSPV-PSOE) demana que en la seua intervenció de la pàgina 53 es substituisca “el pas a
nivell de Jaume I està en mal estat ja que està ple de fulles i escombratges” per “ el parc que hi ha a
continuació de Jaume I està en mal estat ja que està ple de fulles i escombratges”.
El sr. Blázquez (PSPV-PSOE) apunta que la intervenció del final de la pàgina 44 la va fer ell i no la sra.
Ortiz.
PUNT 12.2- (Hisenda) Aprovar, si procedeix, la declaració de no disponibilitat de crédits de la paga
extrordinària de desembre en aplicació per les entitats locals del que disposen els articles 2 del
Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’estat per al present exercici.
Vist l´informe 255 /2012 de data 3 de desembre de 2012 de l´Interventor Municipal en que assenyala:
L'apartat 1 de l'esmentat article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, “Paga extraordinària del mes de desembre
del 2012 del personal del sector públic”, establix l'obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del
personal al servici del sector públic, en l'import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes
de desembre, en els termes següents:
“L'any 2012 el personal del sector públic definit en l'article 22. Un de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l'Estat, veurà reduïda les seues retribucions en les quanties que
corresponga percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents de tal
mes”.
Addicionalment, l'article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012, establix en el
seu apartat Dos, que:
“L'any 2012, les retribucions del personal al servici del sector públic no podran experimentar cap
increment respecte a les vigents a 31 de desembre del 2011, en termes d'homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix”.
Estes normes tenen caràcter bàsic, de conformitat amb el que disposen els articles 149.1.13a i 156 de la
Constitució. L'aplicació del que disposen les mateixes, obliga a les Entitats locals, igual que a la resta del
sector públic, a complir amb una triple obligació en relació a les retribucions a percebre, en el present any
2012, pel personal al seu servici:
1) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement de destí o equivalents,
corresponents al mes de desembre.
2) Reducció de les retribucions anuals previstes, en l'import corresponent a les esmentades pagues.
3) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en el present any, no superen, en cap cas, i
en termes d'homogeneïtat, els abonats l'any 2011, minorats en la quantia de les pagues a suprimir.
L'adopció d'actes o acords que suposen l'increment de qualsevol concepte retributiu (productivitat, incentius
al rendiment, etc), com ara modificacions pressupostàries aprovades per a transferir crèdit des d'altres
capítols del pressupost al capítol 1 “gastos de personal”, que tinguen com a efecte l'incompliment de les
obligacions indicades anteriorment, podran ser objecte d'impugnació, a l'empara del que disposa la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i la resta de normativa aplicable, per tractar-se
d'actes dictats amb infracció de l'ordenament jurídic vigent.
Segons l'Apartat 4 de l'esmentat article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, “les quantitats derivades de la
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues
addicionals equivalents d'acord amb el que disposa este article es destinaran en exercicis futurs a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la
contingència de jubilació, amb subjecció al que establix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determine en les corresponents lleis de
pressupostos”.
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Este apartat establix l'obligació de:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l'abonament de les esmentades pagues.
2) Afectar estos crèdits al fi que en el propi article se cita (aportacions a plans de Pensions o semblants),
sense que puguen destinar-se a cap altre objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis futurs.
D’altra banda, el número 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, preveu que les quantitats derivades
de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues
addicionals equivalents es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a Plans de Pensions o
contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació, amb
subjecció al que establix la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF) i en els termes i amb l’abast que es determine en les corresponents Lleis de pressupostos.
Per consegüent, la Corporació, en virtut del que disposa el Reial Decret Llei 20/2012, està obligada a
concertar un pla de pensions, encara que no en el present exercici, per a materialitzar el mandat del seu
article 2.4.
Quant a què s’ha de fer amb les quantitats que resulten d’estos estalvis, s’ha d’aplicar la disposició
addicional catorzena del referit Reial Decret Llei 20/2011 que assenyala :
«Es prorroga per a l’any 2012, l’apartat Dos de l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en la redacció que en fa la
disposició final quinzena de la llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2011, amb les actualitzacions de les referències temporals
Per tant, manté per a l’any 2012 la que ja s’establia per als anys anteriors ja que es remet al Reial Decret
Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic;
on s’establix, en l’art. 14 —Mesures en matèria econòmic financera de les entitats locals— que:
«Es declaren recursos afectats els derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal
en els exercicis 2010 i 2011, que es destinaran, amb l’orde de preferència en què estan relacionats, a les
finalitats següents:
· a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació, quan este fora
negatiu.
· b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini.
· c) Al finançament d’inversions.
· d) Quan no siguen aplicables els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el propi
exercici al finançament d’inversions, es destinaran en successius exercicis a les
finalitats establides en els apartats a), b) i c), amb el mateix orde de prelació, fins a la
seua aplicació total».
Per tant, qualsevol estalvi que es produïsca en matèria de personal per l’aplicació del Reial Decret Llei
20/2012, haurà de destinar-se estrictament als fins que se han assenyalat. Açò és, als previstos en l’art. 14
del Reial Decret Llei 8/2010.
En el supòsit de superàvit –per aplicació de l’art. 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera- el seu import haurà de destinar-se a reduir l’endeutament net.
Vist els antecedents anteriors s’assenyala el següent:
Primer.- A fi de declarar com no disponibles estos crèdits, la immobilització i destí del qual ha establit la Llei
s’ha de dictar, per l’import corresponent, a la paga extraordinària de desembre l’acord de no disponibilitat,
de conformitat amb allò que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual:
1. “La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte per mitjà del qual s’immobilitza la totalitat o part del saldo
de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-ho com no susceptible d’utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al saldo declarat no
disponible no podran acordar-se autoritzacions de gastos ni transferències i el seu import no podrà ser
incorporat al pressupost de l’exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seua reposició a disponible, al ple
de l’entitat”.
Segon. Els crèdits consignats en el Pressupost de Gastos, així com els procedents de les modificacions
pressupostàries podran trobar-se en qualsevol de les situacions següents:
—Crèdits disponibles.
—Crèdits retinguts pendents d’utilització.
—Crèdits no disponibles.
Són crèdits no disponibles, aquells que deriven de l’acte per mitjà del que s’immobilitza la totalitat o
part del saldo de crèdit d’una aplicació pressupostària, declarant-ho susceptible de no utilització.
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Tercer. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al saldo no
disponible no podran acordar-se autoritzacions de gastos ni transferències i el seu import no podrà ser
incorporat al pressupost de l’exercici següent.
Quart. El crèdit que es proposa declarar com no disponible en l’aplicació pressupostàries que
s’acompanyen com a Annex ascendix a la quantitat de 190.401,41 euros i es proposa declarar-los com
no disponible als efectes de l’aplicació per les Entitats locals del que disposen els articles 2 del Reial Decret
Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la
llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per a el present exercici.
Quint.- Previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament acordarà la declaració
del crèdit com no disponible, de conformitat amb l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenrotlla el Capítol Primer del Títol Sext de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana de data 19
de desemre de 2012.
Per part del grup municipal de G.B es presenta una esmena parcial al dictamen amb el següent tenor literal:
“Esmena de Gent per Benifayo al punt 12.2.- Aprovar si procedix , la declaració de no disponibilitat de
crédits de la paga extraordinaria de Decembre en aplicació per les entitats locals del que disponen els
artículs 2 del Real Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantisar l'estabilitat presupostária i de foment de
la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2032, de Presuposts generáls de l'Estat per al present eixercici.
Segons l’ínforme 255/2012 de data 3 de Decembre de 2012 de l'lnterventor Municipal en que senyala en la
proposta de l'alcaldia.
Proposta d'acort
Primer.-Declarar com no disponible en aplicacions presupostaríes que s'acompanyen com Anex ascendix a
la quantitat de 190401,41 euro corresponent a la paga extraordinaria de Decembre.
Segon.- Les quantítats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues adicionáls del
complement específic o pagues adicionáls equivalents es destinaran en eixercicis futurs a realisar
aportacions a plans de pensions o contractes de segur colectiu que incloguen la cobertura de la
contingència de jubilacio, en subjecció al que establix la Llei Orgánica 2/2012, d'estabilitat presupostária i
sostenibilitat financera ( LOEPSF) i en els termes i en l'abast que es determine en els corresponents Llei de
presupost.
Tercer.-Contractar en una entitat financera un " Determini fix" a Tres mesos renovables. Per tindre
disponibilitat immediata deis 190.041,41 euros quant es tinga que contractar el pía de pensions o contractar
el segur colectiu.
Quart.-Creació d'una partida presupostària nova en denominació " Ajudes Associacions Benéfiques del
Poblé " i estiga reflexada en els presuposts de 2013 i successius.
Quint.-Els interessos ocasionáts del citat " Determini fix", aniran destints a la partida presupostária " Ajudes
Associacions Benèfiques del Poble " segons el mercat actual al voltant d'un 3,75%.
Sext.-Estaran considerades associacions benéfiques totes aquelles que no tinguen ànim de lucre i podrien
ser tais com AFABALS, SOM i ESTEM, CARITAS PARROQUIAL.
Séptim.-Destinar l'estalvi a sanejar el romament de tesorería derivat de l'última liquidació”.
Els membres del plenari amb carácter excepcional i sense que sirva de precedent decidixen iniciar un debat
amb carácter previ a la votació de la inclusió de l´esmentada esmena parcial.

El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, comenta que l´esmena li planteja dubtes. En definitiva el que
preten l´esmena és agafar la quantitat i ficar-la en un termini fix de forma que l´interés que genere es destine
a entitats benèfiques. El portaveu dubta de les possibilitat de fer això en la pràctica.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, diu que la finalitat de la moció és que els diners de la paga extra es fiquen
en un termini fix i els diners dels interessos es destinen a entitats benèfiques. Sap allò del principi de caixa
única. Allò important és crear la partida i que ésta estiga dotada per a quan el govern central diga que cal fer
el pla de pensions el govern local no tinga que traure eixa elevada quantitat.
El regidor socialista, el sr. Martínez, comenta que s´abstindrà. L´esmena li pareix una bona idea si la
situació econòmica no fòra catastròfica, ja que hi ha un déficit de tresoreria. Recorda que l´informe trimestral
de tresoreria no s´ha presentat. La proposta és interessant però escapa de les possibilitats reials de
l´ajuntament. Recorda que en tot l´any no s´ha pagat res. La proposta és interessant però poc efectiva per
les obligacions de l´ajuntament. El regidor valora l´existència d´altres qüestions prioritàries, com per exemple
la construcció del pavelló. Esta proposta té una repercusió mínima. A la vista de la situació global, els
impediments de tresoreria fa que mesures d´este tipus siguen poc eficaçes. El regidor apunta a que el seu
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grup ha fet una proposta per tal de bonificar el IBI a les familias nombroses, també està pendent
l´ordenança IBI-fem la quan no es complix. Cal prendre mesures amb eficacia directa en la gent. Estan en
una època en que no hi ha diners per a plantejar açò, que té un recorregut molt curt i sense incidència reial.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, recorda l´existència el principi de caixa única ja que tot els diners que
entren son per a pagar segons les prioritats que marca la llei. El portaveu de G.B sempre diu en els plenaris
que cal pagar als proveidors i este punt ajudarà a això. Vol fer moltes coses, com el pavelló, però per això
cal tindre liquides. No enten si el que preten G.B és eixir en la foto. En els pressupostos sempre han existit
partides d´emergència social.
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El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, inicia el segon torn d´intervencions i comenta que el més fácil
per al seu partit seria votar a favor de l´esmena però no seria honest perquè en la pràctica no tindria sentit.
A més cal tindre en compte el principi de caixa única. D´aprovar-se l´esmena seria una cosa simbòlica i
sense sentit.
El sr. Zafra (G.B) diu que la finalitat de l´esmena ja l´ha explicat. Ha tingut en compte allò relatiu al principi
de caixa única. Considera que és molt important que la partida estiga creada. Opina que no es sap la
situació reial qual és. El regidor diu que no és sap els diners que ell dona a les associacions, en canvi si es
coneix el diners que el seu grup dona. Recorda que no s´està pagant als proveïdors. Estos diners deuen
estar en eixa caixa única i reitera l´importància de tindre la partida creada. La finalitat és tindre consignats
els diners per a quan faça falta, no es tingan que traure de colp els 190.000 euros.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) coincidix en allò dit pel sr. Zafra en relació al desconeiximent de la situació
reial de l´Ajuntament. Allò important és pagar als proveïdors i amb esta esmena això seria dificultós. Reitera
l´importància de fer el pavelló. Esta mesura no és eficaz, té poc recorregut i a més pot tindre alguna
penalització.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, afirma que estan al dia en alguns conceptes i es van pagant coses. No
obstant això, es vol millorar. El portaveu diu que votarà en contra de l´esmena.

Finalitzat el debat es sotmet a votació l´esmena parcial no incorporant-se la mateixa per 7 vots en contra
(dels regidors del PP), 2 a favor (dels membres de G.B) i 8 abstencions (6 dels regidors socialistas i 2 dels
membres de C.M Compromís).
El Ple de la Corporació per 15 vots a favor (7 dels membres del PP, 6 dels regidors del PSOE i 2 de
dels regidors de C.M Compromís) i 2 abstencions (dels regidors de G.B) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Declarar com no disponible en l’aplicacions pressupostàries que s’acompanyen com a Annex
ascendix a la quantitat de 190.401,41 euros corresponents a la paga extraordinària de Desembre.
SEGON. Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de
complement específic o pagues addicionals equivalents es destinaran en exercicis futurs a realitzar
aportacions a Plans de Pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la
contingència de jubilació, amb subjecció al que establix la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i en els termes i amb l’abast que es determine en les corresponents
Lleis de pressupostos.
TERCER. Destinar l’estalvi sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació.
PUNT 12.3- (Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana) Aprovar inicialment, si procedeix, la
Plantilla de Personal per a l’any 2013.

Considerant el que disposen els arts. 90 de la Llei 7/85, RBRL i 126.3 del R.D.L. 781/86, TRRL, sobre
l'aprovació i modificació de la plantilla del
personal al servici d'esta Corporació, s'eleva a la
consideració de l'Ajuntament Ple la proposta de modificació de la plantilla del personal al servici d'esta
Corporació.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana de data 19
de desembre de 2012.
Els regidors socialistes junt amb els de C.M Compromís presenten una esmena parcial al dictamen amb el
següent tenor literal:
“!.- Quer en el acuerdo primero se incorpore después del punto B) un punto C) CONTRATOS LABORALES
DE DURACIÓN DETERMINADA y se incorpore latabla/relación del punto Tercero del acuerdo.
II.- Tras estya incorporación, EL RESUMEN pasaría a ser el punto D) del acuerdo primero.
III.- Eliminación del punto tercero del acuerdo.”
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que habitualment en la plantilla es ficaven els contractes
temporals i es publicaven en el BOP. El motiu que es va al·legar per tal d´excloure-los, allò dels
acomiadaments, no té suficient pes. Per això defen que s´incloguen com abans.
Sotmesa l´esmena parcial a la consideració del Ple, s´aprova la seua inclusió per UNANIMITAT (7 vots dels
membres del PP, 6 dels regidors del PSOE, 2 de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís).
El Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 dels membres del PP, 6 dels regidors del PSOE, 2 de G.B
i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Benifaió amb el
següent tenor literal:
A) PERSONAL FUNCIONARI.
1-Escala Habilitació Nacional
Denominació
Secretari
Interventor
Tresorer

Nº plaçes
1
1
1

Grup
A1
A1
A1

Vacants
0
0
0

Nº plaçes

Grup

Vacants

4

A1

0

9

C1

0

6

C2

4

2
1
4
1
2

E
E
E
E
E

2
1
0
1
0

Nº plaçes

Grup

Vacants

1
1

A1
A1

1
0

1
1
1
1
1
1

A2
A2
A2
A2
A2
A2

1
0
0
1
1
1

2- Escala Administració General
Denominació
2.1 Subescala técnica
Tècnic
2.2 Subescala administrativa
Administratiu
2.3 Subescala auxiliar
Auxiliar administratiu
2.4 Subescala subalterna
Alguatzil
Operador recepcionista
Conserje
Conserje-enterrador
Aux. Consell Agrari
3- Escala Administració Especial
Denominació
3.1 Subescala técnica
3.1.1 Subescala técnica superior
Arquitecte
Coordinador
3.1.2 Subescala técnica mitja
Aparellador
Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer Tècnic Agrícola
Tècnic Informàtic
Tècnic Medi Ambient
Gestor socio-cultural
6
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Tècnic Biblioteca
Director Gabinet Comunicació
Tècnic de Planificació econòmica
i ocupació
3.1.3 Subescala técnica auxiliar
Bibliotecari
Recaptador
3.2 Subescala servicis
especials
3.2.1 Policia local i auxiliars
Inspector
Oficial
Agent
3.2.2 Personal d´oficis
Peó
Auxiliar d´ajuda a domicili

1
1
1

A2
A2
A2

1
0
0

1
1

C1
C1

0
1

1
7
18

A2
C1
C1

0
2
2

11
3

E
E

2
0

B) PERSONAL LABORAL FIX.
Denominació
Psicòleg
Treballador social
Peó servicis
Peó electricista
Conserje

Nº plaçes
2
2
5
1
2

Nivell titulació
Llicenciatura
Diplomatura
Certificat escolaritat
Certificat escolaritat
Certificat escolaritat

Observacions
2 vacants
1 vacant *
5 vacants
1 vacant
2 vacants

* Jubilació parcial 15% jornada + relevista 100% jornada.

C) CONTRACTES LABORALS DE DURACIÓ DETERMINADA (a títol orientatiu)
Denominació
Monitor socio-cultural
Animador juvenil
Monitor absentisme escolar
Auxiliar Juventud i Cultura
Conserje Centre Cultural
Taquiller
Monitora manualitats
Auxiliar administrativa Benestar Social

Nº plaçes
1
1
1
1
1
2
1
1

Nivell titulació
Batxillerat Superior
Batxiller, FP2º grau o equivalent
Batxillerat Superior
Graduat Escolar
Certificat escolaritat
Certificat escolaritat
Certificat escolaritat
Graduat escolar

Observacions
10h/setmanals

30h/setmanals
30h/setmanals

D) RESUM
A) Personal funcionari
Escala Habilitació Nacional
Administració General
Administració Especial
B) Personal laboral fix
TOTAL

85
3
29
53
12
97

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies per mitjà d'anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
al·legacions i reclamacions que estimen pertinents. Transcorregut tal termini, si no s'han presentat
al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu el present acord d'aprovació inicial.
PUNT 12.4- (Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana) Aprovar, si procedeix, les retribucions
dels empleats públics durant els periòdes de IT (Incapacitat temporal).
Vist el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, en concret l’article 9.
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Atés que cada Administració Pública desplegarà dins del termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del
Reial Decret les previsions contingudes en l’article 10.
Atesos els complements que pot aportar cada Administració per a addiccionar a la prestació de la Seguretat
Social, segons l’article 9 de l’esmentat Reial Decret.
Atés que els funcionaris i personal laboral al servici de l’Ajuntament estan inclosos dins del Règim General
de la Seguretat Social.
Vista la proposta d’alcaldía de data 14/12/2012.
Resultant que la Mesa General de Negociació en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2012 realitza
la següent proposta: “Aprovar, amb efectes des del dia 15 d’octubre de 2012, les prestacions econòmiques a rebre
pel personal laboral y funcionari al servici de l’Ajuntament durant els periodes d’incapacitat temporal (IT), que tot seguit
s’indiquen:
A) Contingències comunes:
1. Durant els tres primers dies: 50% del total de retribucions percebudes el mes anterior a aquell on es va produir la
incapacitat.
2. Durant els dies 4 al 20: 75% del total de retribucions percebudes el mes anterior a aquell on es va produir la
incapacitat.
3. A partir del dia 21 inclòs, se li reconeixerà una prestació del 100% de les retribucions percebudes el mes anterior
a aquell on es va produir la incapacitat.
L’Ajuntament de Benifaió, d’acord amb les directrius establides en el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, determina que, a més dels casos
d’hospitatlització i intervenció quirúrgica, les malalties establides en l’Annex I del Reial Decret 1148/2011, de 29 de
juliol, per a l’aplicació i desplegament, en el sistema de la seguretat social, de la prestació econòmica per cura de
menors afectats pel càncer o altra malaltia greu, tindran la consideració de malalties greus, aixó també en els
processos d’IT que impliquen tractaments de radioteràpia o quimioteràpia, així com els que tinguen l’inici durant
l’estat de gestació, tot i que no causen una situació de risc en l’embaraç o de risc en l’alletament, a les quals se’ls
aplicarà el complement del cent per cent de les retribucions que gaudien en cada moment.
B) Contingències professionals: La prestació econòmica a rebre pel personal serà del 100% des del primer dia i
durant el temps que dure la IT.
[* Les referències als dies es consideren naturals”]

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana de data 19
de desembre de 2012.

Inicia el torn d´intervencions, el sr. Gómez, portaveu de C.M Compromís que esta d´acord amb la proposta
ja que s´afegiren les qüestions advertides en la Mesa General de Negociació, ampliant i completant el
catàleg de malalties greus.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, manifesta estar d´acord ja que de les dos propostes que portaren els
sindicats es va consensuar una.
El regidor socialista, el sr. Martínez, diu que votarà a favor. No obstant això vol fer una crítica ja que els
representats polítics van a la Mesa general de Negociació sense tindre informació, els sindicats van molt
preparats però políticament no és consensua res abans. Per això considera que cal millorar el procés de la
Mesa General de Negociació. En este òrgan, la representació política té desventatja i desinformació. En el
Reial Decret es preveu la possibilitat de complementar les situació de IT fins a una percentatges màxims. En
este cas s´agarren els màxims. En definitiva es tracta que els treballadors que tinguen una IT tinguen una
serie de drets que poden ser complementats per l´ajuntament. El regidor considera que encara que en la
empresa privada no siga així, cal aspirar això, ja que no es tracta de cap privilegi. Finalment comenta que li
agradaria anar a la Mesa pareguent un equip.
La sra. Arcís diu que podria haver-se parlat de la proposta que va ser presentada en temps i forma però
ningú digué res. Els sindicats van molt preparats, si bé ella també s´ha informat en altres puestos (com en la
Mancomunitat). No obstant, li pareix be fer una reunió previa per tal de preparar les coses.
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El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, coincidix amb la crítica del sr. Martínez i creu que és
interessant i necessari preparar una estrategia.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) considera que no costa res fer una reunió previa amb els diferents
representant polítics per tal d´explicar la proposta que es porta a la Mesa, ja que es necessita més temps
per tal de poder presentar alternatives i consensuar-les. Cal intentar-ho. El sr. Martínez diu que la crítica és
totalment constructiva.
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Finalitzat el torn d´intervencions, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP,
6 dels regidors del PSOE, 2 de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar, amb efectes des del dia 15 d’octubre de 2012, les prestacions econòmiques a rebre pel
personal laboral y funcionari al servici de l’Ajuntament durant els periodes d’incapacitat temporal (IT), que tot
seguit s’indiquen:
A) Contingències comunes:
1. Durant els tres primers dies: 50% del total de retribucions percebudes el mes anterior a aquell on es va
produir la incapacitat.
2. Durant els dies 4 al 20: 75% del total de retribucions percebudes el mes anterior a aquell on es va produir
la incapacitat.
3. A partir del dia 21 inclòs, se li reconeixerà una prestació del 100% de les retribucions percebudes el mes
anterior a aquell on es va produir la incapacitat.
L’Ajuntament de Benifaió, d’acord amb les directrius establides en el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, determina que els
processos d’IT a les quals se’ls aplicarà el complement del cent per cent de les retribucions que gaudien en
cada moment serán els següents:
a) Els casos d’hospitatlització i intervenció quirúrgica.
b) Les malalties establides en l’Annex I del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i
desplegament, en el sistema de la seguretat social, de la prestació econòmica per cura de menors
afectats pel càncer o altra malaltia greu.
c) Els tractaments de radioteràpia o quimioteràpia.
d) Els tractamens que tinguen l’inici durant l’estat de gestació, tot i que no causen una situació de risc
en l’embaraç o de risc en l’alletament.
B) Contingències professionals: La prestació econòmica a rebre pel personal serà del 100% des del
primer dia i durant el temps que dure la IT.
[Les referències als dies es consideren naturals.]
PUNT 12.5- Despatos extraordinaris, si procedixen.
Despatx extraordinari 12.5.1 Moció presentada pel grup municipal socialista el 27 de desembre de
2012 (registre d´entrada núm. 2012008206) sobre les taxes judicials
La portaveu socialista, sra Ortiz, explica que esta moció tracta de mostrar oposició i el rebuig a la llei de
taxes judicials per tal que es paralitze l´aplicació de la mateixa ja que dificulta l´accés a la justicia vulnerant
els principis constitucionals de la igualtat i tutela judicial efectiva. Recorda que en l´any 86 s´aboliren les
taxes judicials. Esta llei incidix directament en l´ajuntament i en els ciutadans. Destaca que totes les
associacions professionals han mostrat el seu rebuig.

D´acord allò disposat a l´article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s´aprova el
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals per UNANIMITAT (7 vots
dels regidors del PP, 6 del PSOE, 2 de G.B i 2 de C.M Compromís) s´acorda la inclusió del present punt a
l´ordre del dia de la sessió.
Ple ordinari nº 12/12 (27 de desembre de 2012)
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La llei 10/2012 de 20 de novembre per la qual es regula les taxes en l'ámbit de l'administració de justicia ha
posat d'acord a tots els sectors de la justicia pero no precisament per a valorar-la positivament; ans al
contrari, per a qualificar-la entre altres adjectius, de inconstitucional, injusta i desproporcionada.
Es mentida que siga una mesura que intente evitar abusos en l’us de l'administració de justicia; hui en dia,
en la majoria dels casos, es necessita d'advocat i procurador, i acó, per si mateix, ja suposa un fre; ¿quant
abusos de l'administració hui en día ja no es poden recorrer? ¿qui podrá recorrer una decisió de
l'administració que es pot considerar injusta quan en la majoria de casos es parla de quantitat de fins a
1.000 euros? En l'actualitat poca gent; a partir ningú.
Esta llei divideix encara mes a la societat en dos grups:
1.- Aquells que, amb molt de poder adquisitiu podran suportar el termini i el cost de qualsevol judici.
2.- I la immensa majoria d'espanyols que, excepció feta dels que podran accedir a la justicia gratuita, son
els mes afectats per esta llei.
Una sanció de tráfec de 90 euros, si es vol recorrer tindrá un cost de 100 euros; si és de 100 euros la
sanció, la taxa será de 200 euros; ¿ESTEM LOCOS?
Esta llei ha estat considerada per totes les associacions tant de jutges com d'advocats, fiscals, secretaris
judicials, procuradora i graduats socials, com inconstitucional, per dos motius:
1.- Trenca el princípi d'igualtat, ja que sols podran tenir accés a la justicia la gent amb un elevat poder
adquisitiu.
2.- Vulnera la tutela judicial efectiva, ja que, al ser tant desproporcíonades i impossibles de pagar per a un
gran número de ciutadans, impedeix la possibilitat d'acudir a la Justícia.

El portaveu de C. M Compromís, el sr. Gómez, manifesta que cal movilitzar-se perque esta llei discrimina
dos clases socials i es dificulta l´accés a la justicia produint un empobriment de la societat.
El sr. Zafra (G.B) apunta a que tots els colectiu l´han manifestat el seu rebuig. No obstant, tots coincidixen
en la necessitat de que es fiquen unes taxes, sols que en este cas les quantitas son excesives. Recolçarà
la forma de la proposta.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, apunta aque les taxes existien pero sols les pagaven les persones
jurídiques, no els particulars que estaven exempts. S´ha modulat mal perquè hi ha una gran
desproporcionalitat que afecta directament als principis constitucionals. D´aplicar-se es trobaran en una
societat empobrida que no podrà reivindicar els seues drets.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, diu que el seu grup s´abstindrà. Recorda que s´ha fet (al igual que
ocorria en la sanitat) un mal ús de la justicia i per això considera que estes coses tenen que tindre un cost.
No obstant cal racionalitzar les coses. Opina que accés a la justicia hi ha si bé caldrà revisar algunes
qüestions.
El Ple de la Corporació per 10 vots a favor (6 vots dels regidors del PSOE, 2 de G.B i 2 de C.M
Compromís) i 7 abstencions (dels membres del PP) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Mostrar l'oposició i el rebuig total de l’Ajuntament de Benifaió a la llei 10/2012 de 20 de novembre
per la qual es regula les taxes en Pámbit de l’administració de justícía.
SEGON. Instar al Ministeri de Justicia la seua immediata paralització i el seu estudi i debat entre les
associacions de jutges, d'advocats, fiscals, secretaris judicials, procuradors i graduáts socials que son els
que intervenen en el día a dia en tots els processos judicials.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
PUNT 12.6- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mes de novembre de 2012.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents al mes
de 2012, quedant els regidors assabentats.
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de novembre

PUNT 12.7- Precs i preguntes.
La sra. Grau (C.M Compromís) pregunta si hi ha prevista alguna actuació en la zona de la avinguda Caixa
d´estalvis i Parc America on l´asfaltat està en molt mal estat.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, respon que està previst que asfalten la zona els dies 7 i 8 de gener
i ho farà l´empresa Torrescámara.
La sra. Grau apunta que també presenta mal estat el carrer Furs.
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La sra. Grau (C.M Compromís) comenta que el pas per la vorera del carrer Juan José LLorca (vorera
d´urgències) és dificultós i pregunta si es podrien tallar els “setos”.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, diu que està previst que es tallen.
La sra. Grau (C.M Compromís) demana que s´estudie la possibilitat de que en la carretera de Diputació es
fique algun dispositiu per tal que els cotxes no puguen creuar per la mitjana.
El regidor socialista, el sr. Martínez, apunta que existixen dos factures en el decret d´alcaldia núm. 1655
reparades per no tindre contracte si bé no enten el per què si fa no molt s´aprovà un contracte de retirada
de vehicles.
El regidor socialista, el sr. Martínez, advertix que també està sense contracte el programa informàtic red
AFIC.
La regidora popular de comerç, la sra. Gómez, apunta a que este programa es de l´empresa SERNUTEC ve
exigit en el Conveni de la red AFIC.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) comenta que també està sense contracte les alarmes de GUIREX.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana informació en relació a les ajudes de pla d´eficiència energètica de la
Diputació de València.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, respon que està demanada i saben els puestos on es van a ficar
els leds. El regidor comenta que es necessari contractar una persona/empresa per tal de canviar les peretes
i els portalàmpades. Per això s´està valorant la possibilitat d´incloure en els pressupostos esta contractació.
El sr. Alepuz considera que es tardarà aproximadament mig any en canviar totes les peretes.
El sr. Martínez pregunta si està sol·licitada i concedida la subvenció.
La sra. Arcís respon afirmativament.
El sr. Alepuz (PP) valora l´estalvi en un 60%.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) diu que ha arribat el final d´any i GIRSA no ha fet la campanya.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, comenta que estan els contenidors ficats (a excepció d´un
d´ells). En relació a la campanya, està en marxa, s´han fet uns ossos porta bosses.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) pregunta com està allò relatiu als contenidors de la avinguda Miguel
Hernández.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, respon que falta coordinar a molta gent i en això estan.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana informació en relació als contenidors soterrats de Juan José LLorca.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, diu que les tres empreses adjudicatàries han entrat en fallida i per això
cal fer una nova adjudicació.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) recorda que estan pendents de plantar els arbres del Barranc.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) pregunta pel pla B si Eulen el dia 31 de desembre tanca la piscina coberta.
El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, explica que la portarà l´ajuntament, igual que s´ha fet en la
piscina d´estiu.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, pregunta si Eulen ha contestat a l´acord relatiu a la denegació de la
suspensió.
La sra. Arcís respon negativament i comenta que se´ls ha enviat un escrit recordant la vigència del contracte
durant 15 anys.
La sra. Ortiz apunta a que el manteniment de les instal·lacions no és bo.
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La sra. Arcís comenta que els tècnics han fet un informe si bé tornaran a anar.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, diu que en el parc de Valmontone hi ha rates i per això prega que es
prenguen les mesures que siguen necessàries.
La sra. Arcís comenta que és la primera noticia que té al respecte.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, recorda que estan pendents de convocar-se la comissió informativa de
servicis socials i la de modernització al igual que estan pendents de portar al plenari les mocions relatives al
pavelló, reglament de règim interior i la comisió de suggeriments.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, recorda que no s´ha donat compte al plenari de l´informes trimestral de
tresoreria.
La regidora popular d´hisenda, la sra. Sabater, diu que ho ha demant al tècnic que ho prepare i només el
tinga el portarà.
El regidor socialista, el sr. Gómez, comenta que en la matinada del diumenge 23 va produir-se un robatori
al mercat, és la quarta volta que passa i pregunta per què s´ha tardat tant en ficar l´alarma.
La regidora popular de comerç, la sra. Gómez, exposa que s´ha ficat el més prompte possible s´ha agilitzat
al màxim la instal·lació de la mateixa.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, apunta a que demanà una informació i no ha tingut accés a la mateixa
perquè se l´ha denegat.
La sra. Arcís comenta que ja li explicà el tema la secretaria. No obstant això no té cap problema en donar
accés a la informació sol·licitada sempre i quan es respete el deure de sigil i per això es rectificarà el decret
per tal que tinga accés.
La regidora socialista, la sra. Armero, s´adherix al prec del sr. Zafra.
La regidora popular de comerç, la sra. Gómez, informa de l´existència del portal del comerciant, que es
llançarà més avant, on està tota la informació en relació als comerços.

No havent-hi més assumptes que tractar, l'alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-i
dos hores i quinze minuts, de la qual cosa com a secretari done fe.
ViP
L’alcaldessa-presidenta

Firmat. Amparo Arcís Martínez

La secretaria general

Firmat. Olivia Martínez García

OLIVIA MARTÍNEZ GARCÍA Secretària de l'Ajuntament de Benifaió estenc la present DILIGÈNCIA per a fer
constar el següent:
Que la present acta va ser aprovada en sessió plenària extraordinària de data 11 de març de 2013.
El que pose de manifest als efectes legals oportuns en Benifaió a 12 de març de 2013.
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