
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 22 de diciembre de 2015
Hora de comienzo: 19:38 horas

Hora de terminación: 20:32 horas
Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

D. Emilio Falquet Sesmero
Dª Elena Blanco Dols

D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

D. Rafael Ribot Marco 
D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Alèixit Romero

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

En el día, hora y lugar indicados, debidamente convocados y notificados en forma 
del Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª María Dolores Cardona Llopis, 
asistida de Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria-Interventora de la 

Corporación, en primera convocatoria, los miembros expresados al margen que 
integran la mayoría del Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión ordinaria.

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 

Advertido quórum legal suficiente para celebrar la sesión, conforme a lo dispuesto 
en el art. 46.2.c) LRBRL, se abre la misma por la Presidencia, pasando a tratar los 

puntos incluidos en el Orden del día.

O R D E N   D E L   D I A 

I. PARTE RESOLUTIVA
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PRIMERO.-  LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE 
SESIONES  ANTERIORES  Nº  8/2015  Y  11/2015,  DE  FECHAS  24  DE 
SEPTIEMBRE Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 24 de 
septiembre y 23 de noviembre de 2015, cuyos borradores se han distribuido con la 
convocatoria y no produciéndose ninguna intervención se aprueban las actas por 
unanimidad de los nueve miembros presentes.

SEGUNDO.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 411/2015, DE 27 
DE NOVIEMBRE, SOBRE APROBACIÓN BASES REGULADORAS SUBVENCIÓN 
MUNICIPAL "XARXA LLIBRES".

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 411/2015, de 27 de noviembre, sobre aprobación 
de las Bases Reguladoras de la subvención municipal “Xarxa Llibres”, del siguiente 
tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Vista  la  Orden  17/2015,  de  26  de  octubre,  de  la  Consellería  de  Educación,  
Investigación,  Cultura  y  Deporte;  Programa  Xarxa  Llibres  de  Text  Comunitat  
Valenciana.

Vista  de  la  “Nota  Informativa”  …  EN  RELACIÓN  CON  EL  INFORME  DE  LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE INEXISTENCIA DE 
DUPLICIDADES EN RELACIÓN AL PROGRAMA “XARXA DE LLIBRES DE TEXT 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA”, que señala:

<<Se informa a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la Comunitat  
Valenciana que deseen adherirse al programa convocado por la Orden 17/2015, de  
26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por  
la que se regulan las bases de las ayudas destinadas a estas entidades locales para  
hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular  
dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias y de formación profesional  
básica en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana,  
que obra en la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte  
informe sobre inexistencia de duplicidad contemplado en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada  
al mismo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y  
Sostenibilidad de la Administración Local emitido por la Dirección General  
de Administración Local manifestando que, al asumir las entidades locales 
una  competencia  compartida  con  la  Generalitat,  su  ejercicio  resulta  
complementario, no incidiendo por tanto dicha gestión municipal en un  
supuesto de ejecución simultánea con el ejercicio de dicha competencia 
por parte de la Generalitat.>>

Visto que se ha solicitado el informe de sostenibilidad financiera al órgano de tutela  
financiera.

Visto el informe emitido por la intervención municipal de fecha 27 de noviembre de  
2015,  que  concluye  “Se  informa  FAVORABLE  el  expediente  seguido  por  el  
departamento de educación del Ayuntamiento de Benirredrà, correspondiente a la  
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Orden 17/2015, de 26 de octubre, para la creación de un banco de libros de textos  
municipal dentro del Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”  
siempre cuando se tramite el expediente conforme consta en el mismo.

Vista las bases reguladoras de la subvención municipal “Xarxa Llibres de Text de la  
Comunitat Valenciana, curso 2015-2016”.

En virtud de las competencias legalmente atribuidas, 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar  las  bases  reguladoras  de  la  subvención  municipal  “Xarxa  
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curso 2015-2016”, cuyo contenido es el  
siguiente:

“  BASES DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, PROGRAMA 
XARXA  DE  LLIBRES  DE  TEXT  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  CURSO 
ESCOLAR 2015-2016

Vista  la  Orden  17/2015,  de  26  de  octubre,  de  la  Consellería  de  Educación,  
Investigación,  Cultura  y  Deporte;  Programa  Xarxa  Llibres  de  Text  Comunitat  
Valenciana.

Considerando  lo  dispuesto  en  el   artículo  17.2  de  la  Ley  38/2003  de  17  de  
noviembre,  General  de  Subvenciones dispone que las  bases reguladores  de  las  
subvenciones de la Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las  
bases  de  ejecución  del  presupuesto  a  través  de  una  ordenanza  general  de  
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades  
de subvenciones. 

Por todo ello,  el Ayuntamiento de Benirredrà, convoca para el curso 2015-16 el  
presente programa de subvenciones “Xarxa de Llibres de  Text  de  la  Comunitat  
Valenciana” destinadas al programa de gratuidad de los libros de texto y material  
curricular dirigido al alumnado empadronado en el municipio que curse educación  
obligatoria y de formación profesional  básica en los centros públicos y privados  
concertados para el curso 2015-16 con sujeción a las siguientes bases:

Primera.- Definición del objeto de la subvención.

Constituye el objeto de la convocatoria las ayudas económicas que se destinarán a  
la financiación del  programa de gratuidad de libros  de texto y  otros materiales  
curriculares denominado Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, para  
el curso escolar correspondiente, dirigido a la creación de bancos de libros y otros  
materiales curriculares para el alumnado de Educación Especial y el alumnado que  
curse la Enseñanza Obligatoria y la Formación Profesional  Básica en los centros  
docentes públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana.

A  los  efectos  de  las  presentes  bases  se  podrán  financiar  las  siguientes  
adquisiciones  para  configurar  los  bancos  de  libros  de  texto  y  otros  materiales  
curriculares:

- Libros de texto en formato impreso.
- Libros de texto digitales susceptibles de ser reutilizados.
- Material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado, que lleve a  

cabo el currículo que estable la normativa vigente de la Comunitat Valenciana.
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Respecto  al  material  curricular  no  reutilizable  para  el  Banco  de  Libros,  como  
cuadernillos de primaria de trabajo sobre los mismos,  licencias de software  de  
libros de vigencia anual, se encuentran dentro del coste subvencionable. Respecto  
a la entrega en condiciones de uso normal se estará a las directrices que marque la  
Consellería de Educación al respecto.

Segunda.- Requisitos que deben reunir los beneficiarios.

Podrá  participar  en  el  programa  Xarxa  de  Llibres  de  Text  de  la  Comunitat  
Valenciana el alumnado de Educación Especial, Educación Obligatoria y Formación  
Profesional Básica de los centros públicos y centros concertados de la Comunitat  
Valencina, empadronados en el municipio.

Tercera.- Requisitos formales.

Las madres y padres, representantes o tutores legales del alumnado que participe  
en el programa estarán obligados a:

1.- Presentar los originales de los justificantes de compra o copia compulsada de la  
factura por  compras  de  libros  de  texto  y  otro  material  curricular  para  el  curso  
correspondiente,  efectuadas  durante  el  ejercicio  2015  en  que  se  publique  la  
convocatoria, según lo que se determina a continuación:

-La justificación se efectuará mediante la presentación de facturas o documentos 
de  valor  probatorio  equivalente  originales  o  copias  compulsadas, con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa.

Los  justificantes  deberán  contener,  como mínimo,  el  nivel  de  detalle  para  que  
puedan  ser  considerados  válidos  e  incluirán:  NIF/CIF  del  proveedor,  número  de  
factura,  fecha,  dirección,  relación  nominal  de  los  productos  adquiridos,  con  el  
precio.

En el caso de que una misma factura englobe los libros y/o el material curricular de  
varios alumnos hermanos, se deberá presentar  original o copia compulsada de la  
misma, en la primera solicitud que se realice, adjuntando fotocopia de la misma en  
las siguientes solicitudes del resto de hermanos. En dicho caso deberá especificarse  
expresamente  en el  apartado  D del  modelo  de  solicitud  de  cada una de  ellas,  
haciendo referencia siempre a la solicitud que contiene la justificación original o  
copia compulsada.

-Si  el  alumno ha comprado los  libros  a  través del  AMPA,  esta presentara en el  
municipio o municipios donde esté empadronado el alumnado la factura o facturas  
globales  de  la empresa proveedora.  El  AMPA emitirá un documento justificativo  
individualizado, con los datos del alumno/a, importe, relación de libros, adquiridos y  
datos de la factura o facturas globales en los que están incluidos (según el modelo  
que se facilitará por la Administración). Este documento será el que presentarán las  
personas interesadas en el ayuntamiento a los efectos del cobro de las ayudas.

2.-Procurar un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto con la finalidad de  
reintegrarlos al acabar el curso escolar y configurar el banco de libros.

 
También, excepcionalmente, en aquellos casos de alumnado que está escolarizado  
en centros públicos o privados concertados no previstos en el párrafo anterior, y  
que por sus condiciones socioeconómicas, no disponga de recursos suficientes para  

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

efectuar  la  compra  de  los  libros,  con  certificación  de  los  servicios  sociales  del  
ayuntamiento, el centro podrá hacer directamente la compra, en nombre de los  
los/de las alumnos/as, y presentar la factura en el ayuntamiento. 

3.- Entregar los libros y el material curricular objeto de la subvención, que es  un  
requisito  imprescindible  para  poder  ser  beneficiario  del  segundo  pago  de   la  
subvención y poder participar en el banco libros en los cursos posteriores.

Los centros escolares gestores del banco de libros, valoraran al finalizar el curso  
escolar la condición y estado de los libros y el material curricular entregado, si el  
mismo  se  encuentra  en  un  estado  conforme  a  su  uso  normal,  adecuado  y  
cuidadoso, se dará por cumplida la obligación del beneficiario, con independencia  
del uso posterior del mismo para el banco de libros. En todo caso respecto a la  
entrega en condiciones de uso normal se estará a las directrices que marque la  
Consellería de Educación en su momento.

Cuarta.- Procedimiento y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de esta ayuda se  presentaran mediante la  solicitud normalizada  
publicada por la Generalitat Valenciana “Solicitud de participación del alumnado”,  
debidamente cumplimentada:

En el Registro General del Ayuntamiento, o utilizando cualquiera de los  
medios regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes se acompañarán de los documentos siguientes:

a) Original  o copia compulsada  de las facturas o documentos de  
valor probatorio equivalente, de la  compra de libros de texto y  
otro material curricular para el curso correspondiente, efectuadas  
durante el ejercicio 2015.

Dada la  naturaleza  de  esta  subvención,  que persigue garantizar  el  acceso  a  la  
educación gratuita  para todas las niñas  y  niños,   se exceptúa la  aplicación del  
artículo 13.2 LGS.  

El plazo de presentación de las solicitudes será del 1 al 30 de diciembre de 
2015; el incumplimiento del plazo fijado sin que se haya presentado la solicitud de  
participación  con  la  totalidad  de  los  documentos  tos  requeridos  implicará  el  
decaimiento en el derecho a la percepción de la ayuda solicitada.

La  falsedad  de  alguno  de  los  datos  aportados  por  los  solicitantes  supondrá  la  
anulación  de  la  ayuda,  pudiendo  el  Ayuntamiento  exigir  la  devolución  de  la  
cantidad abonada.

Se  aprobará  la  concesión  de  las  subvenciones  por  resolución  del  órgano  
competente.  Podrán emitirse  tantas  como se  considere  necesario,  con  carácter  
agrupado,  mediante  relaciones  de beneficiarios.

Las  presentes  bases,  se  publicarán  el  tablón  de anuncios  del  Ayuntamiento  de  
Benirredrà,  en  la  web  municipal,  en  los  centros  docentes  públicos  y  privados  
concertados del municipio de Benirredrà en donde se cursan estudios obligatorios y  
de formación profesional básica.
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Quinta.- Importe de las ayudas y plazos de pago.

El  importe  máximo  de  la  subvención  por  alumno  será  de  200  €.  Si  el  coste  
subvencionable  de  los  libros  y  el  material  curricular  fuera  inferior  a  200  €,  el  
importe de la subvención será el total del coste subvencionable.

La subvención se pagará en dos plazos:

Un primer pago de hasta 100 € antes del 28 de febrero de 2016. En el caso que el  
importe subvencionable fuera inferior a 100 €, el primer pago será de la cuantía del  
valor justificado.

La cantidad restante, hasta completar el importe del coste subvencionable y hasta  
un máximo de 200 € por alumno se pagará al finalizar el curso escolar y antes del  
30 de septiembre de 2016,  y previa entrega de los libros y el material curricular, y  
siempre que los mismos se encuentren en un estado conforme a su uso normal,  
adecuado y cuidadoso. En todo, caso, se trata de fechas orientativas.

Condicionados  estos  plazos  a  la  recepción  por  el  Ayuntamiento  de  los  fondos  
correspondientes a la Generalitat y Diputación. 

Sexta.- Financiación del programa y compatibilidad de las ayudas.

El presente programa se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231/483  
“Subvenciones a familias y organizaciones acción social”.

La  financiación  del  programa  se  realiza  por  la  aportación  de  la  Generalitat  
Valenciana de 66,68 € por alumno, la Diputación de Valencia de 66,66 € por alumno  
y el Ayuntamiento de Benirredrà de 66,66 € por alumno.

El coste total del programa se cifra en una cantidad máxima de 43.800,00 €, el  
equivalente  de  200  €  por  alumno,  con  un  total  de  219  máximos  beneficiarios  
estimados. El 50% se consignará en el presupuesto del Ayuntamiento de 2015 y el  
restante 50% en el presupuesto del año 2016.

Los  importes  a  abonar  en  2016  quedan  condicionados  a  la  existencia  de  
consignación suficiente y apropiada en el presupuesto del ayuntamiento de 2016. 

Estas ayudas son compatibles con la obtención de cualquier otra para la misma  
finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público, y entes privados  
adscritos  a  la  misma  finalidad,  como  prevé  a  legislación  en   materia  de  
subvenciones,  siempre  que  la  suma  no  supere  el  coste  de  la  actividad  
subvencionada.

Séptima.-  Recursos.

Contra  el  acuerdo  de  concesión  de  la  subvención  cabe  interponer  recurso  de  
reposición en el plazo de un mes ante el órgano que resuelve la concesión, o ser  
impugnado directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo,  
en el plazo de dos meses.

Régimen supletorio.
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Para lo  no recogido de manera expresa en las presentes  bases,  se aplicará de  
manera  supletoria  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones del  Ayuntamiento  de  
Llíria  y  la  Orden  17/2015,  de  26  de  octubre,  de  la  Consellería  de  Educación,  
Investigación, Cultura y Deporte,  por la que se regulan las bases de las ayudas  
destinadas al programa de gratuidad de los libros de textos y material curricular  
2015-2016.  Así  como  la  normativa  de  desarrollo  que  se  dicten  referente  al  
programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana 2015-2016”.

SEGUNDO.- Convocar las ayudas municipales destinadas a la constitución de un  
“Banco  de  libros  de  textos  y  material  curricular”  de  conformidad  con  el  
procedimiento y contenido de las bases antedichas.

TERCERO.-  Autorizar  el  gasto  por  importe  de  14.600,00  euros,  con  cargo  a  la  
aplicación presupuestaria 231/483. El 50% se ha consignado en el presupuesto del  
Ayuntamiento de 2015 y el restante 50% se consignará en el presupuesto del año  
2016.

CUARTO.-  Someter  la  presente  Resolución  a  ratificación  en  la  próxima  sesión  
plenaria que se celebre.

QUINTO.- Publicar  la  presente  Resolución  en  el  tablón  de  anuncios  del  
Ayuntamiento  y   en  la  web municipal  así  como notificar  la  misma a  todos  los  
centros públicos y privados concertados del municipio en donde se curse educación  
obligatoria y de formación profesional básica para el curso 2015-16.”

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà  no  dispone  de  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, o regulación de las subvenciones de concurrencia competitiva en las 
bases de ejecución del presupuesto o en cualquier otra norma de carácter general, 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, el Pleno de la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve  miembros 
presentes, ACUERDA:

ÚNICO.-  Ratificar  la  Resolución  de Alcaldía  n.º  411/2015,  de  27  de noviembre, 
sobre  aprobación  de  las  Bases  Reguladoras  de  la  subvención  municipal  “Xarxa 
Llibres”, en los términos en que aparece transcrita.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Sra.  Alcaldesa  explica  que  el  plazo  para  la  presentación  de solicitudes  esta 
abierto hasta el dia 30 de diciembre y que se intentara pagar antes de Navidad. La 
Generalitat Valenciana estima que hay 169 potenciales beneficiarios.

Aclara que es intención del Ayuntamiento pagar cuanto antes al  existir  liquidez, 
pero la aplicación está dando problemas y se desconoce si podrán pagarse antes de 
finalizar 2015.

Por  otra  parte,  manifiesta  que  como  el  Ayuntamiento  estimo  213  posibles 
beneficiarios y son 169 finalmente, el sobrante de dicha partida se destinará a las 
becas municipales de comedor a alumnos de Primer Ciclo de Educación Infantil y de 
estudio para universitarios. 
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TERCERO.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
ENTRE  LA  GENERALITAT  Y  DIVERSAS  EMPRESAS  SUMINISTRADORAS  DE 
ENERGÍA PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO EN 
HOGARES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Vist  que  el  passat  dia  1  de  desembre  de  2015  es  van  subscriure  acords  de 
col·laboració  entre  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques,  i  Vertebració  del 
Territori i diverses empreses subministradores d'energia, per a evitar la suspensió 
del subministrament energètic en llars en risc d'exclusió social.

Vist  que  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Publiques,  i  Vertebració  del  Territori 
publicà una Ordre de la Consellera per la qual s'estableixen les ajudes a persones i  
famílies que tinguen deutes pendents en subministraments energètics (llum, gas i 
aigua). En aquesta Ordre està prevista la tramitació de les ajudes pels Ajuntaments, 
els quals seran els que col·laboren perquè des de la Conselleria els faça efectiu 
l'import de les ajudes corresponents a les factures pendents de pagament.

Les  persones beneficiàries  hauran de tenir  ingressos  inferiors  a  11.000 euros  o 
14.500 euros si hi  ha persones en situació de dependència. Els imports màxims 
seran de 300 euros per l'electricitat i el gas i 60 euros per l'aigua.

Vist que és necessari que els Ajuntaments s'adherisquen als acords perquè siga 
mes àgil la tramitació de les ajudes previstes en l'Ordre, el Ple de la Corporació, en 
votació ordinària, per unanimitat de les nou membres presents, ACORD:

PRIMER.-  Sol·licitar  l'adhesió,  que  es  publicarà  en  la  web  de  la  Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, als acords de col·laboració 
amb les empreses subministradores d'energia, de data 1 de desembre de 2015, per 
a la protecció dels seus clients, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, 
que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, subscrits entre la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i cadascuna de les empreses 
més a baix nomenades. En concret, sol·licita l'adhesió a l'acord amb la següent o 
següents empreses:

- ENDESA.

- GAS NATURAL-FENOSA.

- IBERDROLA.

SEGON.- Manifestar la voluntat d'adhesió a totes i cadascuna de les clàusules de 
l'acord esmentat, assumint les obligacions que d'ell es deriven.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Marcos Gassó y Elena Blanco preguntan por el  importe máximo de cada ayuda, 
contestando la Sra. Alcaldesa que 300 euros para luz y gas y 60 euros para agua. El  
Sr. Gassó manifiesta que le parece poco 60 euros para agua y la Alcaldesa contesta 
que se trata de una ayuda de la Generalitat, al margen de las ayudas que pueden 
otorgar los Ayuntamientos que pueden ser complementarias a las concedidas por la 
Generalitat.

Por último, la Sra. Blanco explica que habrá pocos casos en el municipio.

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN BASES GENERALES REGULADORAS 
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DE LA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDÀ.

Donada  la  situació  preocupant  actual,  soci-econòmica,  que  moltes  persones  i 
famílies pateixen, fan que l'Ajuntament de Benirredrà engegue una Borsa Social 
d'Ocupació que cerca minimitzar aquesta dura realitat,  oferint  respostes a nivell 
municipal.

L'objectiu principal és oferir ocupació des de l'ajuntament perquè aquest arribe al 
major nombre possible de persones i famílies, prioritzant aquelles que es troben en 
una situació econòmica més feble.

Per tot l'anteriorment exposat,  el  Ple de la Corporació,  en votació ordinària,  per 
unanimitat de les nou membres presents, ACORD:

PRIMER.-  Aprovar las bases generales reguladores de la Borsa Social d'Ocupació 
de l'Ajuntament de Benirredrà, amb la següent redacció:

«BASES GENERALS REGULADORES DE LA BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Donada  la  situació  preocupant  actual,  soci-econòmica,  que  moltes  persones  i  
famílies pateixen, fan que l'Ajuntament de Benirredrà engegue una Borsa Social  
d'Ocupació que cerca minimitzar aquesta dura realitat, oferint respostes a nivell  
municipal.

L'objectiu principal és oferir ocupació des de l'ajuntament perquè aquest arribe al  
major nombre possible de persones i famílies, prioritzant aquelles que es troben en  
una situació econòmica més feble.

Per  a  açò  es  regulen  criteris  selectius  basats  exclusivament  en  circumstàncies  
objectives que permeten definir la situació soci-econòmic-laboral dels sectors de  
població amb més dificultats per a l'accés al mercat laboral.

1.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
Les presents normes tenen per objecte regular la constitució i el funcionament de la  
BORSA  SOCIAL  D'OCUPACIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  DE  BENIRREDRÀ,  a  través  d'un  
sistema de concurs, amb la finalitat de facilitar la contractació de persones sense  
qualificació específica perquè realitzen serveis essencials amb caràcter temporal en  
aquest municipi.

2.-VIGÈNCIA.
La durada de la BORSA d'OCUPACIÓ serà de quatre  anys,  a  explicar  des  de  la  
primera contractació que s'efectue, llevat que s'esgotara abans d'aquest període, o  
que abans del període establert es realitze una nova convocatòria.

3.- RETRIBUCIONS.
Les retribucions a percebre pels treballadors en virtut de l'execució d'aquesta Borsa  
Social d'Ocupació és de 800 € nets, al mes, amb una jornada de 37 hores i trenta  
minuts setmanals. Podrà establir-se també mitjançant contractació de mitja jornada  
en funció de les necessitats de serveis municipals.

4.- RÈGIM DE PRESTACIÓ DEL SERVEI.
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La  prestació  del  treball  serà  indistintament  de  matí  o  vesprada,  de  dilluns  a  
diumenge, segons les necessitats del lloc de treball i en funció de la necessitat per  
a la qual s'efectue la contractació.

5.- SISTEMA DE SELECCIÓ.
El sistema de selecció serà la baremació que es realitzarà en funció dels mèrits i les  
puntuacions que consten en les presents Bases.

6.-REQUISITS.
Els/as  aspirants  en  el  moment  en  què  finalitze  el  termini  de  presentació  de  
sol·licituds de cada convocatòria, hauran de reunir els següents requisits:

1. Tenir  compliments  setze  anys d'edat,  i  no excedir  d'aquella en què es  puga  
accedir a la jubilació forçosa segons el previst en la legislació vigent.

2. Estar en possessió de nacionalitat espanyola o d'algun dels països membres de  
la  Unió  Europea,  en els  termes  de la  Llei  17/1993  de desembre i  Reial  decret  
543/2001 de 18 de maig.  Podran participar,  a  més dels  anteriors,  les  persones  
extragueres que es troben en situació de legalitat a Espanya, sent titulars de la  
documentació  que els  habilite  per a  residir  i  poder  accedir  sense limitacions al  
mercat laboral (Llei Orgànica 8/2000 de 22 de desembre, de reforma de Llei 4/2000  
d'11 de gener).

3.  No  patir  malaltia  o  limitació  física  i/o  psíquica  que  impedisca  el  normal  
acompliment de les tasques pròpies del lloc al que s'opta.

4. No haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol  
de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/a para l'acompliment de  
funcions públiques.

5. No trobar-se culpable en cap de les causes d'incapacitat específiques, previstes  
en la legislació vigent.

6. Estar empadronat en el municipi de Benirredrà, amb almenys un any d'antelació  
a la data de presentació de la sol·licitud.

7. Estar en possessió dels requisits exigits segons el lloc de treball.

En el moment de la contractació, el/la sol·licitant haurà de seguir mantenint els  
requisits que en el seu moment va acreditar per a la seua incorporació a la borsa,  
en cas contrari quedarà exclòs/a.

7.- SOL·LICITUDS.
Les  instàncies  sol·licitant  la  incorporació  a  la  Borsa  d'Ocupació  es  dirigiran  a  
l'Alcaldia i es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benirredrà,  
en el  termini  de quinze dies hàbils següents al  de publicació de l'anunci  de les  
Bases,  mitjançant  nota  informativa,  en  el  Tauler  d'anuncis  i  en  la  pàgina  web  
d'aquest Ajuntament.

Els aspirants hauran d'aportar, al costat de la sol·licitud, i amb caràcter obligatori,  
còpia dels següents documents:
‐ DNI, Passaport o NIE.
‐ Targeta de demanda d'ocupació.

‐ Titulació acadèmica que si escau es posseïsca.
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8.- ACREDITACIÓ DE MÈRITS.
Per a acreditar els mèrits que es valoren en aquesta Borsa d'Ocupació, els aspirants  
hauran de presentar els següents documents:

‐ Fotocòpia Llibre del llibre de Família i certificat de padró familiar on haurà de 
constar l'antiguitat de la convivència segons padró.

‐ Fotocòpia de la Resolució en què es reconega una minusvalidesa igual o superior 
al 33%.(Aquesta minusvalidesa en cap cas pot suposar una limitació que impedisca 
el normal acompliment de les tasques o funcions corresponents al lloc de treball).

‐ Fotocòpia de sentència de divorci o separació legal.

‐ Fotocòpia de certificat de defunció de cònjuge.

‐ Certificat del DARDE. 

‐ Fotocòpia de la declaració de la renda, certificat de retencions, certificat emès per  
l'Agència Tributària de no haver realitzat declaració d'IRPF etc. corresponent al 
període impositiu immediatament anterior al de la sol·licitud. 

‐ Informe de vida laboral.

Els  sol·licitants  estaran  obligats  a  actualitzar  les  seues  dades,  presentant  la  
documentació original a petició de l'Ajuntament, i en tot cas sempre que es realitze  
la crida per a accedir a un lloc de treball. Cas de no aportar dites originals o no  
coincidir  aquests  amb  les  fotocòpies  corresponents,  quedarà  automàticament  
exclosos de la Borsa Social d'Ocupació.

Les circumstàncies familiars i econòmiques al·legades podran ser comprovades, en  
cas necessari, a través dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Benirredrà, per a açò  
els sol·licitants expressaran la seua manifesta conformitat en la pròpia instància.

No seran tinguts en compte, ni valorats, aquells mèrits aportats o justificats amb  
posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

9. BAREMACIÓ.
Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  pels  Tècnics  designats  per  
l'Alcaldia es procedirà,  una vegada comprovada la veracitat de la documentació  
aportada, a la valoració de les mateixes d'acord amb la següent baremació:

1. Por Ingressos de la unitat familiar:  S'utilitzarà com a criteri de mesura la  
renda  familiar  per  càpita  (total  dels  ingressos  mensuals  obtinguts  per  tots  els  
membres de la unitat familiar/nombre de membres de la unitat familiar). Aquesta  
variable es mesurarà en una escala de 0 a 20 punts.
INGRESSOS BRUTS ANUAL (BASE IMPOSABLE) NUMERE DE MEMBRES
UNITAT FAMILIAR
1 2 3 4 5 ó més
De 0 a 2500 euros 12 14 16 18 20
De 2501 a 3500 euros 10 12 14 16 18
De 3501 a 4500 euros 8 10 12 14 16
De 4501 a 6000 euros 5 7 9 11 13
De 6001 a 7455,14 euros2 4 6 8 10

2. Per càrregues familiars:  Nombre de fills/as a càrrec:  s'entén per fills/as a 
càrrec, els fills/as amb una edat igual o menor de 25 anys que demostren la seua  
dependència  econòmica  de la  unitat  familiar  (no posseïsquen ingressos propis).  
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Aquesta variable es mesurarà en una escala de 0 a 5 punts.
Un punt per cada fill fins a un màxim de 5.

3. Antiguitat en situació de desocupació:  Es prendrà com a referència per a  
mesurar  aquesta  variable  els  mesos  en  situació  d'atur  o  desocupació.  Es  
computaran com a mesos en atur o desocupació aquells que mitjançant Informe de  
Vida Laboral  es comprove que el/l'aspirant  no ha treballat.  Aquesta variable es  
mesurarà en una escala de 0 a 15 punts.
Temps en desocupació: Mesos en atur o desocupació 
MESOS Punts
41 o més 15
36 - 40 13
31 - 35 11
26 - 30 9
21 - 25 7
16 - 20 5
11 - 15 3
6 - 10 1
0 - 5 0
4. Tenir el sol·licitant una discapacitat igual o superior al 33%: S'atorgarà 1 
punts a persones amb discapacitat la prestació econòmica de la qual per aquesta  
discapacitat  siga  igual  o  inferior  a  426  euros  o  no  perceba  cap  prestació  per  
aquesta causa.
Persones amb discapacitat amb prestació econòmica per aquesta discapacitat igual  
o inferior a 426 euros.

5. Famílies monoparentals: Per ser titular d'una família monoparental.
S'atorgaran  2  punts  al  sol·licitant  que  siga  el/l'únic/a  progenitor/a  responsable  
dels/as fills/as a càrrec.

6. Famílies  amb algun membre  discapacitat  diferent  de/l/la  sol·licitant.  
S'atorgarà 1 punt per cada membre amb una discapacitat igual o superior al 33%,  
amb un màxim de 3 punts.

7. Per ser víctima de violència de gènere.
S'atorgarà dos punts a aquelles dones que siguen víctimes de violència de gènere.

8. Per estar empadronat/a en l'Ajuntament de BENIRREDRÀ amb màxim de 
6 punts
Antiguitat de 2 anys 1 punt
Antiguitat de 3 anys 2 punts
Antiguitat de 4 anys 3 punts.
Antiguitat de 5 anys 4 punts.
Antiguitat de 6 anys o més.. 6 punts.
S'analitzarien,  per  tant,  8  variables  en total  amb una puntuació  màxima de 54  
punts.
En  cas  d’igualtat  en  l'oportuna  selecció,  es  tindran  en  compte  els  següents  
criteris  per  a  resoldre  l'empat  que  s'aplicaran  en  l'ordre  que  a  continuació  es  
reflecteixen:
1º.- Membres de la Unitat Familiar.
2º.- Ingressos Unitat Familiar.
3º.- Temps en la Desocupació.
4º.- Aturats majors de 45 anys.
5º.- Antiguitat a estar empadronat/a a Benirredrà.
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10. LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS.
Una vegada baremades les sol·licituds presentades, s'elevarà la proposta de l'equip  
tècnic  a  l'Alcaldia  el  quin dictarà  la  corresponent  Resolució  que tindrà  caràcter  
provisional, exposant-se durant deu dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de  
la seua publicació en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Excm. Ajuntament.
En aquesta primera llista provisional, apareixeran les puntuacions obtingudes per  
cadascun dels aspirants admesos.
Una vegada publicada aquesta llista  provisional  s'obrirà  un termini  de  deu dies  
hàbils explicats a partir de l'endemà al de la seua publicació per a la presentació de  
reclamacions.
Aquestes  reclamacions,  si  les  hi  hagués,  seran  acceptades  o  rebutjades  en  la  
resolució per la qual s'aprove la llista definitiva que es farà pública, així mateix, en  
la forma establida en el paràgraf anterior.
 
11. CAUSES D'EXCLUSIÓ DE LA BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ.
Són causes d'exclusió de la Borsa Social d'Ocupació a valorar per la Comissió de  
Seguiment de la Borsa:
a) Qui no accepten una oferta de treball (sense causa justificada).
b)  Per  voluntat  pròpia  del/la  sol·licitant  mitjançant  sol·licitud  en  el  Registre  
d'Entrada d'aquest Ajuntament.
c)  Per  no  presentar  dins  del  termini  i  en  la  forma  escaient  la  documentació  
necessària d'acord amb aquestes bases.
d) Per no complir els requisits mínims en aquestes bases per a cada ocupació.
i) Per la falsedat de la documentació presentada.

12. UNITAT FAMILIAR.
Si  diversos  membres  d'una  mateixa  unitat  familiar  sol·licitaran  participar  en  la  
Borsa, solament podrà estar contractat un d'ells, sense perjudici que una vegada  
finalitzat el contracte de treball d'un d'ells, puga ser contractat un altre membre  
d'aquesta unitat amb posterioritat, si arribara el cas, en l'ordre en el qual estiga  
establert.

Als efectes establerts  en aquest article s'entén per unitat  familiar  el  conjunt de  
persones  que  convisquen  en  el  mateix  domicili  i  tinguen  entre  si  dependència  
econòmica, estiguen units o no entre si per vincle de parentiu.

13. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ.
La Comissió  de  Seguiment  estarà  integrada per  l'Alcalde/sa de  l'Ajuntament  de  
Benirredrà, o persona en qui delegue, un/a representant de cada Grup Polític de  
l'Ajuntament de Benirredrà, així com la treballadora social de Serveis Socials, la  
qual es reunirà periòdicament amb l'objecte de debatre i posar en comú l'estat de  
la Borsa, el contingut de les Bases, posada en comú de suggeriments, reclamacions  
o deficiències que es detecten etc. Actuarà com a Secretari/a de la mateixa el propi  
de la Corporació o persona en qui delegue.

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT.

a) Suplir els buits, dubtes, que puga generar la interpretació d'aquestes bases.

b)  Supervisar  el  compliment  d'aquestes  bases  de  borsa  d'ocupació  social.  No  
obstant  açò,  la  baremació,  puntuació  i  proposta  de  contractacions  es  realitzarà  
exclusivament  per  personal  tècnic,  sense  perjudici  que  a  aquesta  fase  de  
baremació puga assistir  tot membre de la Comissió que estiga interessat/a,  així  
com sol·licitar la revisió d'algun expedient en concret.
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El personal tècnic encarregat de la baremació estarà compost per: 

‐ Un tècnic/a de l'àrea de Secretària, que actuarà com a President.
‐ Un tècnic/a de l'àrea de Personal, que actuarà com a Secretari/a.
‐ Un tècnics/a de l'àrea de Serveis Socials que actuarà com a vocal.

14. FUNCIONAMENT DE LA BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ.
Quan  les  necessitats  de  contractació  de  treballadors  així  ho  requerisquen,  es  
procedirà a requerir a l'aspirant de forma fefaent, en primer lloc, mitjançant trucada  
telefònica (2 trucades telefòniques a diferents hores, abans de les 13:00 hores).
En defecte d'açò,  se li  requerirà mitjançant notificació per part  de l'Ajuntament  
donant-li un termini de quaranta-vuit hores perquè accepte o renuncie a la plaça  
oferida. Si la persona no decep la carta equivaldrà al fet que renúncia a l'oferit.
En  cas  de  renúncia,  sense  causa  justificada,  dins  del  termini  establert,  el/la  
interessat/a quedarà exclòs/a de la Borsa de Treball i es continuarà per l'ordre de la  
llista.
En cas que la renúncia es dega a malaltia justificada, es reservarà l'ordre que venia  
ocupant en la borsa. Si la causa és per motius de contracte, el/la sol·licitant passarà  
a l'últim lloc de la llista. Si el motiu és per formació, est serà valorat per la Comissió  
de Seguiment.
Si  d'acord  amb  l'ordre  establert  en  les  llistes,  el/la  seleccionat  no  reuneix  els  
requisits exigits pel tipus de contracte a subscriure, es dirà al següent de la llista  
que complisca amb aquests requisits.

15. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES.
Els  contractes  es  formalitzaran  a  l'empara  de  la  normativa  que  regula  la  
contractació temporal per escrit.

16. DURADA DELS CONTRACTES I JORNADA.
Els contractes tindran una durada mínima d'un mes i un màxim de tres. En cas de  
contractes inferiors a 15 dies, el/la treballador/a mantindrà la seua ordre en la borsa  
fins a completar com a mínim un mes de treball.

17. INCOMPATIBILITAT DE LLOCS DE TREBALL.
Abans  de  la  signatura  del  contracte,  el/la  treballador/a  haurà  de  presentar  en  
l'Ajuntament  de  Benirredrà,  declaració  jurada  de  no  estar  exercint  en  aqueix  
moment un segon lloc de treball en l'administració pública o en l'empresa privada.

18.- CARACTERÍSTIQUES DE LA BORSA D'OCUPACIÓ.
Les  llistes  tindran  caràcter  rotatori,  en  el  sentit  que  tota  persona  requerida  i  
contractada, una vegada finalitzat el contracte, passarà immediatament al final de  
la llista.

19.- CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES.
L'Ajuntament de Benirredrà podrà signar convenis de col·laboració amb empreses  
per a donar un impuls a la Borsa Social d'Ocupació municipal. L'esperit d'aquests  
convenis  serà  donar  prioritat  als  seus  ciutadans  que  es  troben  en  situació  de  
desocupació per a accedir a un lloc de treball en els moments en què cal reforçar  
les plantilles de l'empresa o bé contractar a nou personal mitjançant un procés de  
selecció.
Amb  aquesta  finalitat,  serà  l'Ajuntament  de  Benirredrà  qui  s'encarregarà  de  
coordinar  les  ofertes  de  treball  que  arriben  d'aquestes  empreses  quan  tinguen  
necessitat de cobrir llocs de treball d'entre les persones demandants de treball. Per  
la  seua  banda,  les  empreses  que  signen  aquests  convenis  es  comprometen  a  
incorporar prioritàriament a personal inscrit en la citada Borsa Social d'Ocupació.
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20.- DISCAPACITATS FUNCIONALS.
Es  reservarà  el  5% dels  llocs  per  a  aquelles  persones  que  presenten certificat  
acreditatiu, expedit per l'òrgan competent, de discapacitat funcional en grau igual o  
superior al 33% i la diferència del qual no li impedisca el total acompliment del lloc  
pel qual opte.

ANNEX I

SOL·LICITUD  BORSA  SOCIAL  D'OCUPACIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  DE 
BENIRREDRÀ

1. DADES PERSONALS
NIF: ____________________________________________________
Nom i Cognoms:___________________________________________
__________________________________________________________
Telèfon: _________________________________________________
Direcció: _________________________________________________
Codi Postal: ______________________________________________
Localitat: _________________________________________________

SÍ, autoritze al fet que l'Ajuntament de Benirredrà puga lliurar les meues dades a  
altres empreses que oferisquen ocupació.

2. DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
‐ Fotocòpia DNI
‐ Fotocòpia Llibre de Família
‐ Fotocòpia Targeta de la Seguretat Social
‐ Fotocòpia Targeta Demanda d'Ocupació
‐ Certificada que acredite la percepció o no de prestacions o subsidi de desocupació
‐ Informe de Vida Laboral actualitzat.
‐ Documentació acreditativa dels mèrits que el sol·licitant fa valdre, d'acord amb el  
barem (Certificat  de  Minusvalidesa  i/o  Certificat  de  Compatibilitat,  Demanda de  
Separació o Divorci, Certificat de Defunció de Cònjuge).

L'AJUNTAMENT  ES  RESERVA  EL  DRET  DE  DEMANAR  QUALSEVOL  ALTRA 
DOCUMENTACIÓ  QUE  ESTIME  NECESSÀRIA  PER  A  la  BAREMACIÓ  DE  LA 
SOL·LICITUD.

A Benirredrà, a _____________ de ___________ de 201_

EL/LA SOL·LICITANT

Signat. _________________________________________________

La  signatura  de  la  present  sol·licitud  autoritza  a  l'Ajuntament  de  Benirredrà  a  
recaptar d'altres òrgans i administracions la informació i documentació requerida  
en les Bases de la Borsa d'Ocupació Social per a baremació.

3. AVÍS LEGAL

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa el 
següent:
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— Les dades de caràcter personal que s'obtenen de la seua sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial  
en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament.
— Les dades obtingudes en aquesta instància podran ser utilitzades,  salvaguardant   la seua identitat, per a la realització  
d'estadístiques internes.
— Vostè tindrà la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, en el seu cas, la  
seua rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita, junt amb la documentació acreditativa de la seua  
identitat, a aquest Ajuntament.

SEGON.-  Facultar  a  l’Alcaldia-Presidència  per  a  la  firma  de  quants  documents 
siguen necessaris per a la consecució del present acord.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra.  Alcaldesa expone que se  trata de un sistema distinto  al  que se estaba 
utilizando hasta ahora, el cual se realizaba mediante oferta genérica a través del 
SERVEF, en función de las necesidades del Ayuntamiento. Ahora se trata de una 
bolsa definitiva y se irá contratando por orden de Bolsa de Trabajo.

El Sr. Emilio Falquet manifiesta que se quería tomar en cuenta algunos colectivos 
como  jóvenes  y  mujeres,  además  de  los  aspectos  puramente  económicos.  Al 
respecto, Elena Blanco expone que no se puede establecer en algunos casos una 
discriminación positiva porque una mujer puede no tener cargas y un hombre sí.

Por otra parte, la Alcaldesa explica que se seleccionará en función de las tareas a 
realizar, ya que en algunos casos se necesitarán conocimientos o fuerza física, por 
lo que no se seguirá el orden riguroso, sino que pasará al siguiente que cumpla 
todos los requisitos exigidos por el puesto.

Elena Blanco manifiesta que la Bolsa estará abierta durante los 4 años de vigencia 
por lo que cualquiera puede apuntarse en cualquier momento y que se explicará a 
los  solicitantes  (al  igual  que en  el  PACTSAFOR)  que  si  están  cobrando subsidio 
tienen que valorar sin les compensa trabajar o no.

QUINTO.- PROPUESTA  DE  ADHESIÓN  A  LA  “XARXA  DE  MUNICIPIS 
ACOLLIDORS” CREADA POR LA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
INCLUSIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Durant tota la història de la humanitat les persones hem migrat cap a aquells llocs 
que ens permeteren tindre una vida millor, una vida digna. En les últimes dècades 
assistim a grans desigualtats arreu del món. Les guerres, la pobresa, els interessos 
macroeconòmics, l´espoli de recursos naturals i la vulneració dels Drets Humans 
són les causes per les quals les persones es veuen forçades a fugir dels seus països 
per  vies  que,  moltes  vegades,  atempten  inclús  contra  la  vida.  Els  països  de 
recepció,  com  ara  Espanya,  hauríem  de  reflexionar  sobre  com  repercutixen  la 
participació, la implicació o la coresponsabilitat en estes causes als països d'origen. 

Des de 1939, milers de persones van haver de fugir del nostre país a altres països 
d'Europa i llatinoamèrica a causa de la Guerra Civil i la imposició de la dictadura. 
Hui en dia, la joventut busca oportunitats laborals a Europa principalment. Açò ens 
demostra que continuem migrant i que ho farem sempre que hi haja una mínima 
possibilitat de viure dignament en un altre lloc. 

La defensa dels Drets Humans i la justícia social han de regir qualsevol acció de 
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govern. La ciutadania europea i espanyola està dient a les seues administracions 
que no és possible mirar cap a un altre costat davant d'esta greu crisi i, per això, 
l'Ajuntament de Benirredrà, com administració més pròxima a les persones i com a 
canal de comunicació entre administracions, ha de respondre a este gran moviment 
ciutadà que exigix solidaritat i  justícia pels pobles del  món declarant Benirredrà 
poble acollidor. 

Si  bé  el  marc  competencial  dels  municipis  és  en  aquest  sentit  molt  limitat,  la 
intenció del govern municipal és cooperar amb totes les mesures al seu abast, tant 
amb  les  diferents  administracions  públiques  com  amb  la  societat  civil, 
particularment  amb  les  organitzacions  especialitzades  en  l'atenció  d'aquest 
col·lectiu.

Benirredrà no pot quedar impassible davant aquesta situació. És una qüestió de drets 
humans que no pot deixar-se passar per a un poble acollidor i obert, com sempre ha 
estat Benirredrà.

Tots els regidors que conformem l’Ajuntament de Benirredrà vam decidir la creació 
d’un Grup de Treball per tal de coordinar els recursos que es puguen plantejar i oferir  
per part d’entitats i associacions, administracions i veïns, per tal de col·laborar en tot 
allò que estiga a les nostres mans. Entenem que és una qüestió de crisi humanitària, 
i que així, doncs, tenim l’obligació política, moral i ètica de rebre a les persones que 
estan fugint d’aquests conflictes, més si cap, quan la gran majoria d’ells són nens 
que necessiten una especial protecció davant d’aquest drama humà.

Tots recordem o ens han contat que el nostre país també va sofrir l’emigració i vam 
ser acollits per altres països amb els braços oberts.  

El  passat 28 d’octubre, al  Consell  Ciutadà de Benirredrà, es va donar compte de 
l’actuació prevista per a formar part com a poble acollidor. Els regidors que formen 
l’Ajuntament de Benirredrà, junt als membres de les associacions, la representació 
veïnal i  la Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, vam acordar per 
unanimitat,  dirigir-se als veïns i  veïnes,  per a formar un equip de treball  i  estar 
preparats per acollir les aportacions tant personals com materials, així com mesures i 
iniciatives que es puguen dur a terme, que es destinaran a ajudar als més desfavorits 
i perjudicats per una guerra injusta, que han hagut d’anar-se’n del seu país en busca 
d’un futur més digne, per salvar la seua vida.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, el Ple de la Corporació, 
en votació ordinària, per unanimitat de les nou membres presents, ACORD:

PRIMER.-Declarar Benirredrà poble acollidor perquè siga un municipi de protecció, 
igualtat i reconeixement de drets, que garantisca la vida, la llibertat i el benestar de 
totes les persones. A més de treballar per a canalitzar les dades de les persones 
que desitgen facilitar  a la  Xarxa de Municipis  Acollidors creat per la  Conselleria 
d’Inclusió Social de la Generalitat Valenciana, tant la disposició d’habitatges com els 
acolliments en la propia familia així com voluntariat per a atendre els refugiats.

SEGON.- Coordinar  i  seguir  treballant al  Grup de Treball  d’Ajuda al  Refugiat  en 
l’àmbit  local,  integrat  per  veïns  i  entitats,  per  tal  de determinar  i  coordinar  les 
accions a seguir.

TERCER.- : Sol·licitar a totes les administracions públiques a:
Desenvolupar una campanya de sensibilització a la població sobre la necessitat de 
comptar amb una política d'asil com a part essencial de la democràcia, el respecte 
a  la  dignitat  humana  i  als  drets  humans,  i  que  així  mateix  procure  previndre 
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l'aparició d'actituds racistes o xenòfobes.

QUART.- Instar a la Unió Europea i al Govern d’Espanya a:
 Seguir  impulsant  una  veritable  política  europea,  comuna  i  integral, 
d'immigració i asil amb recursos financers suficients.

Reforçar  la  capacitat  de  resposta  de  la  Unió  Europea  davant  situacions 
d'emergència, com la que estem vivint.

Impulsar la dotació de Cooperació Internacional als Pressupostos Generals de 
l’Estat, així com fons europeus per reforçar i concentrar els esforços de cooperació 
als països d'origen.

Donar prioritat al diàleg i la cooperació amb els països d'origen i trànsit, així 
com amb els països limítrofs de les zones de conflicte en l'acolliment de refugiats.

Lluitar contra les màfies que es beneficien amb aquesta tragèdia humana.
Treballar  per  a  aconseguir  la  pau i  l'estabilitat  en  els  llocs  d'origen  dels 

refugiats.

CINQUÈ.-  Traslladar  aquest  acord al  Ministeri  d’Assumptes Exteriors del  Govern 
d’Espanya,  a  la  Generalitat  Valenciana  i  a  la  Diputació  Provincial  de  València, 
adjuntant  els  recursos  amb  què  compta  Benirredrà  per  a  allotjar  refugiats 
nouvinguts.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa da lectura a la propuesta y comenta que la Congregación de las 
Esclavas ha ofrecido una vivienda con capacidad para 8 o 10 personas, además de 
medios  personales  para  tramitación  de  documentos  e  integración  social  de 
refugiados. 

Añade  que  todo  el  proceso  está  paralizado  desde  el  Gobierno  Central  y  las 
instituciones  europeas,  ambas  competentes  en  la  materia,  lo  cual  considera 
indignante. Subraya la puesta a disposición de los medios materiales y personales 
con que cuenta el Ayuntamiento a las diferentes Administraciones.

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE  BENIRREDRÀ  Y  LA  FEDERACIÓN  DE  FALLAS  DE  GANDIA,  PARA  EL 
PATROCINIO DEL PREMIO AL MEJOR ARTICULO PUBLICADO EN LLIBRETS DE 
FALLES.

Vist el interès de l'Ajuntament de Benirredrà en  participar en la promoció de les 
activitats relacionades amb el món de les falles i  concretament en les activitats 
culturals que aquestes realitzen a través de les seues publicacions en valencià, com 
són els llibrets de falles i per a la promoció dels Premis de lletres Falleres de Gandia 
i Benirredrà, que els darrers anys han servit a més d’un instrument inestimable de 
la promoció del  valencià, com a referent cultural de la comarca de la Safor i  la 
Comunitat Valenciana.

Vist que, amb data 21 de desembre de 2015, es va emetre per Intervenció l’informe 
sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció del Conveni, així com 
sobre l'acreditació en l'expedient que la constitució de l'esmentat conveni no posa 
en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, el Ple de la 
Corporació,  en  votació  ordinària,  per  unanimitat  de  les  nou  membres  presents, 
ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment el CONVENI ENTRE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT 
DE BENIRREDRÀ I LA FEDERACIÓ DE FALLES DE GANDIA, PER AL PATROCINI DEL 
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PREMI AL MILLOR ARTICLE PUBLICAT EN LLIBRETS DE FALLES, amb la redacció que a 
continuació es recull:

“CONVENI ENTRE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ I LA 
FEDERACIÓ DE FALLES DE GANDIA, PER AL PATROCINI DEL PREMI AL 

MILLOR ARTICLE PUBLICAT EN LLIBRETS DE FALLES

A Benirredrà, 4 de gener de dos mil _____

R E U N I T S

D’una part,  la Sra. Mª Dolores Cardona i  Llopis,  com a Alcaldessa-Presidenta de  
L’AJUNTAMENT  DE  BENIRREDRÀ,  amb  domicili  social  a  Benirredrà,  Plaça  de 
l’Ajuntament,  1  i  NIF  P4606800C.  Intervé  en  nom i  representació  d’aquest,  en  
l’exercici de les atribucions que al seu càrrec li confereix l’article 21.1.b) de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. I està assistida per la  
Sra. Maria Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de  
Benirredrà.

I el senyor _____________, en nom i representació de la FEDERACIÓ DE FALLES DE 
GANDIA (endavant  la  Junta Local  Fallera),  amb domicili  social  a Gandia,  carrer  
Pellers, núm. 13, i NIF G97625693.

E X P O S E N

I.- Que d’entre les activitats que la Federació de Falles de Gandia realitza al voltant  
de la celebració de la festa de falles, figura la de la promoció de treballs  literaris  
referits a l’esmentada festa. Per això ha convocat el “I Premi al Millor Article de 
Llibrets de Falles”, les bases del  qual  preveuen que la Junta Local  Fallera es  
reservarà el dret a la publicació, edició i distribució de les obres premiades (d’ara  
endavant el Premi) al llarg d’un  període de tres anys, a partir de la data en què  
siga pública la decisió del Jurat.

II.- Que l’Ajuntament de Benirredrà vol participar en la promoció de les activitats  
relacionades amb el món de les falles i concretament en les activitats culturals que  
aquestes  realitzen a través de  les  seues publicacions  en valencià,  com són els  
llibrets de falles i  per a la promoció dels Premis de lletres Falleres de Gandia i  
Benirredrà, que els darrers anys han servit a més d’un instrument inestimable de la  
promoció  del  valencià,  com a  referent  cultural  de  la  comarca  de  la  Safor  i  la  
Comunitat Valenciana.

III.- Que es intenció de l’Ajuntament de Benirredrà col·laborar amb la Junta Local  
Fallera per donar la major difusió possible al Premi, amb la dotació econòmica i  
confecció de cartelleria d’aquest (cartells, tríptics i altres).

IV.- Que, en conseqüència amb allò manifestat abans, és intenció d’ambdues parts  
procedir  al  disseny  de  les  bases  del  Premi  referit.  Per  això,  reconeixent-se  
mútuament  capacitat  jurídica  suficient  per  a  formalitzar  el  present  contracte,  
l’atorguen d’acord amb les següents.
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E S T I P U L A C I O N S

PRIMERA.- La Federació de Falles crea el PREMI AL MILLOR ARTICLE PUBLICAT 
EN  LLIBRET  DE  FALLES,  que  podrà  tindre  nom  propi  si  així  es  decideix  per  
ambdues  parts.  Aquest  Premi  s’atorgarà  als  millores  treballs  publicitats  en  els  
llibrets  de  falles  que  es  publiquen cada any,  tractant-se  de  treballs  inèdits,  no  
premiats anteriorment i escrits en valencià.

SEGONA.-  El  Premi  es  referirà  a  l’àmbit   de  les  falles  que  formen  part  de  la  
Federació de Falles, sense excloure la possibilitat d’ampliar-lo a altres Juntes Locals  
si així s’estima per ambdues parts.

TERCERA.-  Les bases per a participar en aquests Premi seran elaborades per la  
Federació de Falles juntament amb l’Ajuntament de Benirredrà, i l’edició, difusió i  
promoció pública del mateix correrà a càrrec de la Federació de Falles de Gandia.

QUARTA.-  Els premis es lliuraran en l’acte dels Premis Literaris que la Federació  
realitza el darrer dissabte abans de falles per part de la Secretaria de la Federació i  
un representant de l’Ajuntament de Benirredrà. En l’acte de lliurament es procedirà  
també al lliurement de l’import econòmic.

CINQUENA.- Els treballs s’editaran o publicaran per part de la Federació de Falles  
i/o l’Ajuntament de Benirredrà reservant-se els drets d’autor de totes aquelles obres  
que participen al mateix.

SISENA.-  S’estipulen  les  següents  quantitats  econòmiques  per  als  premis,  que  
seran lliurades per l’Ajuntament de Benirredrà anualment a les Falles guanyadores.

 1er Premi: Pergamí acreditatiu i 1.000 euros.
 2on. Premi: Pergamí acreditatiu i 400 euros.
 Dotació  a  la  Federació  de  Falles  de  Gandia  per  a  la  promoció  dels  

Premis de Lletres Falleres: 400 euros.

SETENA.- Aquest Conveni es signa per als propers quatre anys, sense perjudici que  
les parts puguen fer una ampliació del mateix amb la mateixa durada.

Així ho acorden i atorguen i, prèvia lectura, les parts signen aquest Conveni, en  
prova de conformitat, per duplicat i amb un únic efecte, al lloc i en la data dalt  
indicats.»

SEGON.-  Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial  del  Conveni  per mitjà 
d'anunci  publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de  Província  de  València  i  en  el  tauler 
d'edictes  de  l'Ajuntament,  durant  el  termini  de  vint  dies,  a  l'efecte  de  que  es 
produïsquen  les  al·legacions  que  s'estimen  pertinents.  De  no  presentar-se 
reclamacions  o  suggeriments  en  el  mencionat  termini,  es  considerarà  aprovat 
definitivament sense necessitat d'Acord expresse pel Ple.

TERCER.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  per  a  subscriure  i  firmar 
qualsevol classe de documents relacionats amb este assumpte.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:
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La Sra. Alcaldesa manifiesta que puede participar cualquier Falla de la provincia de 
Valencia, ya que dicho Premio patrocinado por el Ayuntamiento de Benirredrà, está 
incluido en els “Premis de Lletres Falleres”, junto con el Premio “Joan Climent” de 
Poesia.

El  Sr.  Marcos  Gassó  pregunta  por  la  composición  del  Tribunal,  contestando  la 
Alcaldesa que se encuentra fijada en las Bases de la Federación de Fallas y está 
integrado por 3 miembros, 2 propuestos por la Federación y 1 por el Ayuntamiento. 
Añade que hasta ahora había sido Miguel Ángel Picornell pero como ahora ostenta 
la condición de concejal del Ayuntamiento de Gandia, se considera incompatible, y 
se buscará otra persona que nos represente.

Por  otra  parte,  Miquel  Alèixit  pregunta  por  las  citadas  Bases,  contestando  la 
Alcaldesa que son las mismas desde el año 2007, las cuales fueron aprobadas por la 
Asamblea  de  la  Federación  de  Fallas  y  publicadas  en  la  página  web  de  la 
Federación.

II. PARTE DE CONTROL

SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DISPUESTAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, la Sra. Secretaria, de 
orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, informa sucintamente a la Corporación de las 
resoluciones que se han adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria y el 
Pleno se da por enterado.

OCTAVO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. 

Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 877, de 
fecha 25 de septiembre de 2015, hasta al número 1294, de fecha 18 de diciembre 
de 2015.

NOVENO.- ASUNTOS DE GOBIERNO. 

La Sra. Alcaldesa explica las obras del Carrer Les Palmeres y aclara que la ubicación 
de los contenedores es provisional y que el Ayuntamiento no tiene la culpa de que 
existan conductas incívicas por parte de algunos vecinos.

José Ignacio Saldaña pregunta por qué no se pone un contenedor de basura para 
cada bar, contestando la Sra. Alcaldesa que se está estudiando la posibilidad y que 
se ha requerido además al Bar la Pujà para que recicle, haciendo caso omiso. La 
próxima vez se impondrá sanción.

DÉCIMO.- MOCIONES DE URGENCIA.

No se presentaron.

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se plantearon.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta ordenó levantar 
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la sesión a las veinte horas y treinta y dos minutos, de lo que yo, la Secretaria, doy 
fe.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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