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Àrea de Secretaria    RLS/soa   Exp. Núm.: 10/2013.     Nomenclàtor: PE 10/2013 de (data: 12/11)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Extrardinària.

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN  1ª 
CONVOCATÒRIA EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2013.

ASSISTENTS:
Presidenta -PP-:
Laura Chulià Serra. 

Regidors integrants del grup PP: 
Miguel A. Madrero Tarancón.
José Vicente Vidal Selvi.
Encarna Prieto Llácer. 
Lorena Morillo Olmedilla. 

Regidors integrants del grup PSOE-PSPV:
Eva A. Sanz Portero.
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 
Ana Mª Martín Valero.
Josefa Ferriols Raga.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 

Regidors integrants del grup EU:
Josep Manuel Albiol i Roso.
Montserrat Payà Esteve.

 Regidor integrant del grup CDL:  

José E. Aguar Vila. 

Regidors no adscrits : 
Luis M. Vicent Adell.
Mª José García Pascual.
Ambrosio Andreu Villalón. 

Interventora: 
Esther Navarro Gamón.

Secretari: Ramon López Sales 

En el municipi de Benetússer, a les vint-i-una hores del dia
dotze de novembre de dos mil tretze, i sota la Presidència de la
Sra. Alcaldesa, Na Laura Chuliá Serra, es reunixen en primera
convocatòria a la Casa Consistorial, els regidors que al marge
s'expressen, amb la finalitat de realitzar sessió extraordinària del
Ple de l'Ajuntament, prèvia convocatòria efectuada amb
l'antelació establida pel Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de la qual ha sigut donada
publicitat per mitjà de la fixació d'un exemplar de la
convocatòria i ordre del dia en el tauler d'edictes d'esta Casa
Consistorial.

Tot seguit d'ordre de la Presidència, es procedix a l'estudi dels
assumptes a tractar d'acord amb el següent:

  
  
  

ORDRE DEL DIA

Punt únic: Informació sobre Piscina ~ “Benetússer Centro Deportivo, SL”

-----------------------------\\---------------------------------
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Es dóna compte de la petició dels sis regidors del grup municipal socialista (R.E. nº 5868 de 21 d´octubre de 2013),
de conformitat amb l´article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, el text del
qual es reprodueix a la lletra, tot seguit:

EVA A. SANZ PORTERO, OSCAR LABIÓS VENDRELL, JAN ANTONIO ALRCÓN GINER, ANA Mª MARTÍN VALERO,
JOSEFA FERRIOLS RAGA y VICENTE JESÚS ARROYO CHOVER, como concejales del Ayuntamiento, ante la Alcaldía
comparecen y,

EXPONEN:

Por la documentación a la que se ha tenido acceso, los firmantes de este escrito hemos podido conocer que con
fecha 13 de marzo de 2013 fue registrada en el Ayuntamiento la solicitud de la mercantil “Benetússer Centro
Deportivo, SL”, concesionaria de la obra pública “Redacción de proyecto, construcción y explotación de las
piscinas municiipales y de las nuevas instalaciones deportivas y de ocio anexas a éstas”, por la que instaba el
inicio del procedimiento de resolución del contrato suscrito y la apertura de la fase de liquidación, todo ello “por
causa imputable a la Administración”, habida cuenta el incumplimiento por el Ayuntamiento de sus
compromisos económicos asumidos en el acto de la adjudicación y en el contrato.

Asimismo, consta que mediante Decreto de la Alcaldía nº 507/2013, de 10 de mayo, la empresa fue requerida
para presentar determinada documentación, suspendiéndose el plazo máximo para dictar resolución, sin que
sepamos si dicho requerimiento fue atendido, más allá de comprobarse en las actuaciones a que hemos tenido
acceso que el día 5 de junio de 2013, la concesionaria presentó una compia de las cuentas anuales
corespondientes a 2011, y el 16 de julio siguiente un escrito en el que acreditaba la presentación en sede
judicial de la solicitud de comunicación previa de negociaciones del art. 5 bis de la Ley Concursal, a fin de
“alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio”.

En el mandato corporativo del período 2007-2011, tras la adjudicación de la concesión, realizada en 2006, y
mientras se ejecutaban las obras, el Ayuntamiento atendió la parte más onerosa de sus compromisos, pues
satisfizo entre 2008 y 2009 la cifra correspondiente a la aportación municipal a la construcción, 1.293.094,82
€. Quedaron aprobados para su pago el importe de 176.219,69 €, que respondía a la introducción de
modificaciones en el proyecto técnico inicial, y las cuotas de la primera anualidad (2009-2010) de vigencia de
la concesión por los conceptos de subvención al servicio y de aportación extraordinaria, a razón de 39.202,60 €
y 21.551,70 € . Por lo demás, en dicho mandato corporativo se dejó tramitada y pendiente de aprobación la
documentación relativa a los pliegos y reglamentación de las prestaciones accesorias, aparcamiento en planta
sótano y de servicios en planta alta.

Por lo que parece, en los dos años largos transcurridos desde la constitución de la nueva Corporación, el equipo
de gobierno actual ni ha efectuado los pagos y aprobados, ni ha proveído sobre las anualidades que
corresponden a su período, ni, desde luego, a continuado con la tramitación de los instrumentos preparados
para la regulación y uso de las instalaciones accesorias ofertadas por la adjudicataria como mejoras. 

Puesto que se trata de un servicio público, y dados los intereses municipales en juego, el equipo de gobierno
tendrá que dar cuenta al Pleno, como órgano responsable de esta contratación, de los motivos por los que, al
menos aparentemente, ha hecho dejación de sus obligaciones, pues no nos consta la existencia de propuesta
alguna para sancionar eventuales incumplimientos de la adjudicataria ni tampoco para alterar los términos en
que fueron redactados los pliegos y reglamentación de los servicios accesorios indicados. Y asimismo, se
tendrá que dar razón de las actuaciones en curso en relación con las pretensiones de la concesionaria y de las
medidas -y sus consecuencias jurídicas y económicas- estudiadas y que se haya previsto adoptar.

A tales efectos, con el punto único del orden del día consitente en las explicaciones e información a que nos
hemos referido en el párrafo anterior, concurriendo el requisito de constituir, como mínimo, la cuarta parte del
número legal de miembros de la Corporación, al amparo de lo dispuesto en el art. 46.2. a) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, instamos la convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento.

En su virtud, 

SOLICITAMOS que habiendo presentado este escrito, tenga por interesada la convocatoria de sesión plenaria
con el objeto de tratar como único asunto el indicado en la exposición que antecede.
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La regidora Eva Sanz explica la sol·licitud realitzada pel grup socialista, ja que ha hagut una falta de resposta
per l’equip de govern, i tenen informació respecte d’això per la notícies publicades en premsa. Se’ls donà informació
fragmentada en el Ple de juliol de 2013, tenint en eixe moment accés a l’expedient. Al mes de setembre van botar les
alarmes a la premsa. Fins que el 21 d’octubre es requerix la mateixa per Registre d’Entrada amb la finalitat de rebre
les explicacions del que està ocorrent.

Es va celebrar Comissió Informativa el 24 d’octubre de 2013. En ella, van tindre una informació alarmista,
perquè es van assabentar de la interposició d’un recurs contenciós-administratiu contra l’Ajuntament de Benetússer.
La seua pretensió des del seu grup és buscar solucions. Han passat quatre mesos des que es presentara el recurs per
l'esmentada empresa, i quasi  huit mesos des que es va comunicar  la seua pretensió de resoldre el contracte.

En la legislatura del 2003-2007, es pretén avançar en matèria esportiva oferint unes millors instal·lacions
esportives, amb uns costos importants de Benetússer. L’any 2002, els costos van ser de 77.000 euros, per tres o
quatre mesos de servici a l’any, a més d’altres gastos de manteniment i control farmacèutic diari, de salubritat de
l’aigua, ..etc. La idea era construir una nova piscina, com es feia en altres municipis d’al voltant. Amb un únic
contracte adjudicat a una empresa, a la que se li adjudicava tot; des de la redacció del projecte fins al seu gestió
durant trenta-cinc anys. Es va realitzar un estudi de viabilitat. Ho va fer una empresa diferent de la gestionadora de la
piscina. S’esperava un ús potencial de 2000 usuaris amb la població de Benetússer i del pobles limítrofs. Contínua la
senyora Sanz explicant el sentit dels plecs de condicions de l'expedient en qüestió.

Posteriorment es va realitzar una modificació del projecte que no venia en el plec de condicions inicial, i
qualsevol increment o modificació suposa més diners en el seu cost. De 175.000 euros més per a l’Ajuntament.

Amb data 2 de juliol en Registre d’Entrada per l’empresa adjudicatària es presenta un escrit en el que s’indicava
que el cost de les obres que marcava el contracte era 6.300.000 euros. D’eixe informe pren consciència la Intervenció
municipal i dóna la seua conformitat al mateix, donant a més coneixement de les obligacions de l’Ajuntament. Ni es
va obrir el pàrquing, ni la planta alta. S’havia produït un incompliment del contracte. Des d'aquell moment hi ha una
infinitat d’escrits entre ambdues parts. Es va deixar pendent una addenda del contracte, tendent a solucionar la
problemàtica. Tenen desconeixement del que ha fet l’equip de govern actual des de juliol de 2011. 

En els pressupostos de 2012 i 2013 no ha aparegut consignació en les partides econòmiques per al pagament
d’esta subvenció. Podria haver sigut recorregut este impagament. Des de l’obertura del Centre no s’han revisat els
preus públics de la piscina. Hi ha queixes de què són molt cars, però no es té constància ni del que s’està cobrant. A
més, en l’Ajuntament no hi ha constància que hi haja oposició o resposta que justifique eixe impagament de
subvenció.

Ara l’empresa acusa a l’Ajuntament de desídia. Ells es varen assabentar per premsa, pel periòdic Las Provincias,
de data 2 d’octubre i 7 de novembre, de l’incompliment de compromisos econòmics assumits, de la petició de la
resolució del contracte i l’abonament de la indemnització corresponent. 

Els socialistes no volen que el centre esportiu tanque les seues portes, perquè és de la ciutadania i va costar molt
posar-lo en marxa. Partint des de la responsibilitat, es posen a disposició de l’Alcaldia per a treballar conjuntament i
buscar solucions. Diu que la posició de l’equip de govern ha sigut molt frívola i de deixadesa, i que ha incrementat en
estos dos últims anys i mig. Necessiten, doncs, saber les mesures i conseqüència jurídiques i econòmiques per a
Benetússer.

La senyora Alcaldessa diu que la portaveu del partit socilista ha fet un resum breu i succint del contingut de
l’expedient. Ho entén, perquè el seu grup va ser el creador d’eixe projecte, fera o no falta. Vol fer una reflexió.

Abans que res, l'Alcaldessa demana disculpes per la complexitat de l’expedient, que s’ha remés al Jutjat, perquè
consta d’un total de 201 documents. Òbviament se centrarà en aspectes concrets. Demana disculpes perquè no és fàcil
d’entendre l’expedient. 
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El 5 de juny es presenta un escrit sol·licitant obertura de piscina. Quan consideren que poden obrir al públic.
Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 701 d’11 de juny de 2009, s’aprova, entre altres coses, el següent:  

«3. Aprovar la concreció de l’import que l’Ajuntament de Benetússer ha d’assumir per la introducció al projecte
tècnic inicial de modificacions que excedien les obligacions que -en compliment del plec de condicions de la
contractació- corresponien a l’adjudicatari, en l’import d’eixos treballs abans de l’aplicació de l’I.V.A.: 176.219,69 €. 
D’eixe import s’imputarà al pressupost de l’exercici 2009, la quantitat de 104.414,84 €; tot imputant-se la resta a

futurs exercicis.
Així, l’aportació municipal a la inversió a realitzar en aplicació del contracte munta a la quantitat total de:

1.469.314,51 € (1.293.094,82 + 176.219,69). »

En el mateix decret es requereix a “Benetússer Centro Deportivo S.L”, la redacció i presentació, de diversa
documentació. 

L'1 de juliol de 2009 es presenta per “Benetússer Centro Deportivo S.L” la documentació requerida pels
servicis tècnics, raó per la qual no es va celebrar la primera sessió plenària convocada.
El 3 de juliol de 2009 es presenta escrit de l’empresa comunicant que el gasto real assumit per esta, l’import

del qual ascendix a la quantitat de 5.878,327, 38 euros. I que l’import real suportat per l’empresa és de
6.385.919,52.
El decret amb data 1 de juliol de 2009 convocava sessió extraordinària i urgent per a el 2.7.2009. Es ratifica

la urgència. I eixe mateix dia pel grup PP s'havia presentat un escrit per Registre d’Entrada, 3.744, demanant
que es desconvocara la sessió per mancar documentació i perquè s'incomplixen les qüestions següents:
a) la normativa aplicable en matèria de contractació administrativa, quant a la documentació que ha de

constar per a la recepció de les obres. 
b) el art. 46. 2 b) de la LBRL, que arreplega la necessitat que els expedients estiguen complets des del

moment de la seua convocatòria.
Respecte la documentació que falta, diu l’Alcaldia: «es consciente de que la documentación exigida en la

normativa de contratación administrativa aplicable, efectivamente falta por completar. A fecha de hoy se ha
conseguido que las instalaciones estén en un correcto estado para la prestación del servicio público, para que el
mismo se preste con seguridad y en correctas condiciones. Se cuenta, así mismo, con toda la documentación y
certificados relativos a la corrección de las instalaciones. La documentación que falta, siendo importante, y
siendo necesaria exigirla como es la pretensión de esta Alcaldía, no afecta a la condiciones del servicio.»

Continua l’Alcaldessa llegint el decret, on diu: «Por ello esta Alcaldía ha propuesta al Pleno del
Ayuntamiento realizar una recepción provisional/temporal de las obras que nos permita atender de forma
urgente el interés público de que el Complejo de Piscinas Municipales se abra al público lo más pronto posible,
dada la época estival en la que nos encontramos, sin por ello renunciar a continuar exigiendo a la empresa
adjudicataria que complete toda la documentación exigida por el TRLCAP.». Ella entén que la llei permet a
recepcionar parcialment.
 
«El expediente existente en las dependencias municipales “está completo”, en el sentido que lo que se

propone es la Recepción Provisional/Temporal de las instalaciones y no la recepción de las mismas prevista en
el TRLCAP, la cual se producirá más tarde, en el plazo de tiempo más corto posible.Es la pretensión de esta
Alcaldía someter dicha recepción definitiva de las instalaciones a acuerdo plenario en plazo breve.»

A l'acta Ple de l'Ajuntament de 2 de juliol de 2009, amb huit vots a favor, dels integrants del grup PSOE-
PSPV, dues abstencions, dels integrants del grup EU, i set vots en contra, dels integrants del grup PP, s'acorda
en el punt 1 l'aprovació de la recepció provisional de les obres executades a l’empara i en compliment del
projecte; i resulta que al punt 1 de l'ordre del dia d'esta sessió, on es ratifica la celebració d'esta sessió plenària
resulta que es diu: «II. A data de hui les instal·lacions del “Complex de Piscines Municipals i Instal·lacions
annexes” estan en condicions de ser obertes al públic, segons resulta de l’Acta de la visita d’inspecció
realitzada el dia de hui pels serveis tècnics municipals.». I d’altra banda consta informes dels tècnics on hi ha
quasi deu fulls d'enumeracions de deficièncias a les instal·lacions: 1. De caràcter merament informatiu. 2.
D’obligatori compliment abans de l’obertura de les instal·lacions. 3. Mancança de documents/certificats de
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caire tècnic.
Amb data 1 de juliol de 2009, els serveis tècnics municipals han realitzat una visita d’inspecció de les

instal·lacions, amb motiu de la recepció provisional de les obres per este Ajuntament. Els serveis municipals
han emés un informe exhaustiu, i  del que l'alcaldessa va enunmerant uns quants-

A continuació fa esment de l'informe del secretari de l'Ajuntament d'11.06.2009 que diu: 
«3.1. No resulta comprensible, ni acceptable, que hores d’ara, quan ja s’han aprovat les tarifes aplicables al 

servei i quan l’empresa adjudicatària pretén obrir les instal·lacions al públic, resulte que no consta a les 
dependències municipals el projecte definitiu, d’obres i d’activitat, de les instal·acions a construir finalment, 
correctament avaluat als preus que resulten de l’adjudicació del contracte. 

3.2. Cal determinar l’import de la inversió realitzada en compliment del contracte.
3.3. Del contingut de la resolució que proposa l’Alcaldia se’n dedueix que l’incompliment de l’obligació de 

destinar la planta alta de la edificació a construir a l’activitat prevista en l’oferta presentada per a l’adjudicació del 
contracte.

3.6. A l’expedient hauria de constar informe de la Intervenció Municipal a este respecte....» 

Contínua dient l’Alcaldessa que existix escrit de registre d’eixida 2411 de 7 d’octubre de 2009, pel que es
requerix a Benetússer Centro Deportivo SL, documentació tècnica i descriptiva de les activitats que es pretenen
desenrotllar, en el termini d’un mes.

Existix escrit de 09 de novembre de 2009, en el que l’empresa  sol·licita  vint dies més per a contestar.
L'Alcaldessa fa referència a un informe de la senyora vicesecretària de 22.10.2009 en el que s’establixen,

entre altres coses, les obligacions de l’Ajuntament en el pagament de les subvencions, sempre que es preste la
totalitat del servici obligat, segons contracte. Per tant, considera que no ha nascut l’obligació per part de
l’Ajuntament.

El 4 de desembre de 2009, l'Alcaldessa fa referència a les deficiències tècniques que Benetússer Centro
Deportivo SL  comunica que s’han esmenat.

El 4 de desembre de 2009 hi ha un escrit de l’empresa adjudicatària, en contestació al Decret d’11 de juny
de 2009 en el que s’indica que el cost de la planta alta i del soterrani ascendix a la quantitat de 1.300.000
euros. Igualment, en annex I, es fa constar que el cost de les unitats d’obres executades, ascendix a la quantitat
de 3.346.358,51 euros, IVA inclós; al que s’ha de sumar el modificat sol·licitat per l’Ajuntament de la Cafeteria
de 204.414,84 euros, el que suma un total de 3.550.773,35 euros. No obstant això, hi ha un escrit en el que es
comunica a l’Ajuntament que el gasto real assumit per Benetússer Centro Deportivo, SL és de 5.878.327,00
euros. Indica l’Alcaldessa que tenim tres xifres diferents.

L’informe d’intervenció de 14.12.2009 respecte de les al·legacions de l’adjudicatari, diu que fent
referència a un informe de Secretaria, les al·legacions del concessionari no s’han arribat realitzar en la seua
totalitat. No s’aporta relació de gastos i ingressos meritats, ni justificant del període sol·licitat, i en tant que no
s’alliberen informes favorables sobre les obligacions del concessionari respecte de la prestació del servici, no és
procedent l’obligació d’abonar al contractista les subvencions pactades. 

 
El 5 març de 2010, l’empresa Centro Deportivo Benetússer SL presenta al·legacions per a modificar els

plecs que van regir en la licitació, a fi d’incorporar una regulació específica respecte del servici de pàrquing i la
gestió d’activitats de la part alta. Recorda, que la gestió de pàrquing i de la part alta de l’edifici correspon a la
UTE i que segons la redacció de l'acta es pren coneixement de la pretensió de la mercatil de contractar la gestió
i explotació d’una part de les instal·lacions a construir: la superfície de 1.750 m² per a ús terciari, corresponents
a la primera planta de l’edifici, així com de les places de garatge. Es diu que estes obres estan finalitzades com
consten en les respectives addendes;però tots són coneixedors que eixes obres no estan acabades. Que en
resum, volien traure diners del pàrquing.

L’Alcaldessa contínua dient que estem a febrer de 2010, arreplegant el que es va dir en l’anterior
intervenció, en el sentit que l’addenda va ser l’últim que es va fer va ser en eixa legislatura, i que la van deixar
preparada a costa d’arribar a un acord.

Pág. 5

Il·lm. Ajuntament  de Benetússer.    Ajuntament Ple                    data : 12 de novembre de 2013                 (Exp. 10/2013).



  

AYUNTAMIENTO   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30     Apartado correos: 202     46910 - BENETÚSSER   (la Huerta Sur - Valencia) 

Teléfono:   96 375 29 50     Fax:   96 396 07 56      NIF:    P 4605400 C     Web:   www.benetusser.net

En data 11 de març de 2010, existix informe en contra del secretari de l'Ajuntament. En el seu fonament
IV fa menció a la documentació presentada: «“Área de influencia”...: Las dimensiones del término muncipal de
Benetússer, la elevada concentración de población en la zona y la movilidad actual de la población hace difícil
delimitar el área de influencia cautiva de una instalación de este tipo, sin embargo, y dadas las facilidades de la
instalación proyectada (calidad de instalacioens, multitud de horarios, tarifas económicas y aparcamiento en las
propias instalaciones) podemos considerar una población de influencia de 22.000 habitantes».

En este informe, el pàrquing es planteja com a servici accessori però necessari per al bon funcionament
dels dos servicis públics: piscina i restaurant, però no es planteja com un servici independent. No es planteja
com a font d’ingressos de l’adjudicatari. També advertix el secretari, que la modificació de la planta alta podria
suposar una modificació substancial de la licitació, i de la mateixa manera es manifesta respecte de la
modificació de la planta soterrani.

Sobre ús privat i públic del pàrquing, es descarta expressament eixa possibilitat. I sobre els beneficis
econòmics per a l’adjudicatari, discrepa amb la proposta d’Alcaldia. A l’oferta presentada, el servici de
Restaurant de la part alta i l’aparcament, diu que no constituïxen una forma de finançament de la Piscina. De
cap manera es poden entendre aquells, com a fonts d’ingressos per a compensar el possible resultat deficitari
de la Piscina. 

Diu a més, que el contracte en vigor es referix a un únic servici pùblic. Aclarix que no és cert que el
contracte estiga ara en mans de la UTE, i que en eixe moment l’únic responsable de drets i obligacions és
Benetússer Centro Deportivo SL.

Afig l'Alcaldessa, que després de llegir l’informe del secretari de l’Ajuntament, resulta que les places de
garatge no es poden vendre, ni es poden llogar. I com que no s'ha complit parcialment per part de l’adjudicatari
les condicions contractuals, s'hauria d’exigir responsabilitats a l’adjudicatari, i imposar les consegüents
mesures sancionadores.

Escrit amb data 12.05.2010: Es presenta escrit per Benetússer Centro Deportivo SL per a establir nous
tipus impositius d’IVA i per a la instal·lació de pantalles publicitàries en les instal·lacions esportives,
autorització per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en la coberta i per a la instal·lació d’un sistema
de cogeneració. No consta en l’expedient que hi haja hagut contestació a este escrit.

Escrit amb data 18.05.2010: Sol·licitud d’ampliació de termini per a respondre al requeriment per a
acreditar que no resulta viable el destí de la planta alta com a Restaurant, ni el de la planta soterrani, com a
Pàrquing, així com l’obtenció d’ingressos diferenciats per l’ús. 

Escrit 04.06.2010: L'empresa torna a incidir sobre la cessió de la gestió del servici. S’han intentat algunes
conversacions amb La Bolera, Star Gim, Restaurante Benetússer, Discoteca Bananas, ..etc., que han mostrat el
seu interés en l’explotació per la “zona banquetes”, encara que les operacions projectades s’han vist truncades
per la falta de crèdit.

Escrit amb data 04.06.2010: Respecte de la zona pàrquing, de l’escrit presentat per Benetússer Centre
Esportiu SL s’entén que este ha fet una oferta a la UTE num. 5, per a gestionar el pàrquing vinculat al servici
de Piscina un termini d’un any, després del qual tindrà l’opció de recuperar els drets de gestió. Més tard la
UTE núm. 5 diu que ells no ostenten la titularitat de la gestió per a l’explotació del servici, afirmant-ho en
virtut d’acord plenari de  25 de gener de 2007.

Diu l’Alcaldessa que açò no hi ha per on agarrarar-lo; es té un escrit de Benetússer Centro Deportivo, SL
que es la única empresa amb què este Ajuntament ha subscrit un contracte, un altre de Construccions y
Estudios, S.A.. (CYES) y Actuaciones Públicas y Civiles, S.L., (APUC), que és amb la que es va formalitzar
per a la construcció del Complex. Pareix que hi ha un mal enteniment de les tres parts, respecte de a qui li
correspon la gestió. Però la que deixa clara la Secretaria municipal és que és a Benetússer Centro Deportivo SL
a qui li correspon gestionar la planta alta destinada a restaurant, i la planta baixa/soterrani destinada a pàrquing.

Contínua llegint l’Alcaldessa, dient: «la explotación fue entendida por ese Ayuntamiento como fuente de
financiación de la piscina, lo que ocurrió es que el concesionario adelantó esa mediante financiación con
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transmisión de derechos  de uso y disfrute a  CYES y APUC como parte de pago que efectuó la respresentada». 
 

Escrit amb data 30.11.2010 : Tant Benetússer Centro Deportivo SL, com CYES Y APUC han realitzat gestions
per a explotar la planta alta de l’edifici a ús de restaurant. A més, sol·liciten una moratòria de cinc anys per a poder
canviar l’ús previst d’eixe espai.

El dia 21 de desembre de 2010, es rep escrit de cessament de negoci de restaurant, en el que s’indica la
introducció d’un modificat, per a la instal·lació de cafeteria, i que li costaria a l’Ajuntament més diners. Pocs mesos
després la persona arrendatària que porta la cafeteria en qüestió renunciaria a la gestió de la mateixa, donada la poca
rendibilitat que té per a ella el dit negoci. 
A causa d’això, sol·licita Benetúsesr Centro Deportivo SL el canvi d’ús de l’activitat, per a gestió d’usos comuns,
invertint en nous equips, novetats i millores. Entre els canvis, està espai ús per a les famílies, diferenciant en zona
infantil, zona cardiovascular i zona espera per a acompanyants xiquets. No consta contestació a este escrit. Si bé és
cert que els usuaris saben que hui és una zona de Spinnig.

Mitjançant escrit de 21.12.2010: Sol·licita l’adjudicatària que s’acorde en sessió plenària l’aprovació d’un sistema
de coogeneració per a cobrir l’abastiment d’energia elèctrica, tèrmica o calòrica; i en cas de produir-se excedents
d’energia seria abocat a la xarxa elèctrica amb vista a la seua comercialització per una empresa especialitzada en el
sector. Tot açò no consta en el projecte i tampoc consta contestació en l’expedient financer i on hauria de participar
l’Ajuntament.
 

El 16 de març de 2011 es presenta escrit per Benetússer Centro Deportivo SL en el que manifesta la seua
disconformitat amb les quantitats pendents de pagament per l’Ajuntament i aprovades en Junta de Govern Local;
quantitats que es tornen a requerir posteriorment  al mes de juliol de 2011, donant-li forma de recurs.

No estan d’acord amb el càlcul trimestral de la quantitat extraordinària. No reben contestació per part de
l’Ajuntament al recurs de reposició. 

Afig l’Alcaldessa que li estranya que s’haja efectuat el pagament en Junta de Govern Local només d’una part, i
com hi havia un informe en contra d’Intervenció, mai es va arribar a pagar.

En Junta de Govern Local de 13.1.2011, en les quantitats aprovades, no es va tindre en compte l’increment del
3% sobre les quantitats aportades. Recorda l’adjudicatària que la falta de pagament de les quantitats degudes porta
implícita la resolució del contracte, imputable a l’òrgan de contractació. Fa referència a la greu situació financera en
què es troba l’empresa. I a pesar de no estar d’acord en les quantitats demanen que se’ls abone unes quantitats en
benefici de l’equilibri econòmic de l’adjudicatària.

El 25 de gener de 2012, presenten una comunicació de venda de participacions. En el punt 2, diu que Benetússer
Centro Deportivo SL, està formada per “Gaia Gestión Deportiva S.L.” i “Construcciones y Obras Llorente S.A.”.
Comenta la Alcaldesa,que en data de hui no ha trobat l’escrit on s’indique el trapàs del 50% de les participacions de
Gaia  a Construcciones y Obras Llorente S.A.

En 21 Març de 2012, sol·liciten ser inclosos en el Pla de pagament a proveïdors, amb un informe en contra de la
Interventora de data 17.04.0212. 

En escrit de 26 de juliol de 2012  demanen amb la pujada de l’IVA, incrementar les tarifes dels usuaris.

    El 30 de juliol de 2012 presenten escrit en contestació a un de la regidoria de Seguretat Ciutadana de
l'Ajuntament en relació amb la llicència municipal i  assegurança de responsabilitat civil.

El 29 de gener de 2013 comuniquen nou horari; i poc després presenten Memòria amb còpia dels títols dels
treballadors de l’empresa.

En març de 2013, presenten escrit respecte de l’incompliment de l’Ajuntament respecte del pagament de les
subvencions, demanant la resolució contractual. Es basen en l’abonament de danys i perjuís que l’Ajuntament ha
d’abonar, pels gastos i pèrdues patides durant tot este temps transcorregut des de l’adjudicació del contracte. Així
com els danys que es produïsquen en el temps transcorregut per la liquidació del present contracte.

A l’abril de 2013 presenten els comptes de 2012, que no les havien presentat fins a la data.
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Al maig de 2013, presenten la revisió de tarifes; a pesar que després publiquen que no volen pujar tarifes.
Al maig de 2013 contesten al Decret 507 de 2013 de 10 de maig, en el que se’ls requeria una sèrie de

documentació:
.- Certificado de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la concesión.
- Inventario del estado de las instalaciones y los enseres de que disponen afectos a la explotación.
- Planes de funcionamiento y seguridad del centro.
- Documento denominado “Carta de Servicios de las piscinas municipales”.
- Actuaciones practicadas en relación al marketing y publicidad de las instalaciones deportivas.
- Acreditación de la implantación de un sistema de cobro que permita el control del número de usuarios e ingresos que
representen.
- Memoria de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 de la gestión del servicio, con inclusión de la base de datos de
usuarios, resumen de servicios prestados por ejercicio y cuentas de pérdidas y ganancias acumuladas.
- Relación nominal del personal adscrito a la concesión durante los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con
indicación del tipo de contrato y forma de trabajo.
- Seguro de responsabilidad civil de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- Memoria de actuaciones y resultados del servicio de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- Plan de Cuentas de la explotación, cuentas de ingresos y de amortizaciones, desglosando los servicios afectos a la
concesión, regularizados en una única cuenta de ingresos, de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- Cuentas de resultados de la concesión de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- Y demás documentación que hubiere de presentar- según pliego de condiciones de la concesión y oferta presentada-, y no
obre en poder de este Ayuntamiento.

Al Juny 2013 presenten comptes auditades, i més tard un escrit de reclamació dels usuaris. Al juliol d’eixe
mateix any presenten escrit sobre concurs de creditors, el qual no arriben a realitzar i opten finalment per la resolució
del contracte.

L'Alcaldessa diu que l'expedient consta de dos-cents documents. Ni de bon tros els ha anomenat tots. Li alegra
saber que l’objecte de presentar l’escrit el grup socialista és ajudar i buscar una solució conjunta. Considera que la
primera cosa que han de fer tots és posar-se d’acord. Que encara que en les recents Comissions Informatives el grup
socialista no s’ha pronunciat, li alegra saber ara quina és la seua postura.

Creu que per a remar tots en una direcció, el que haurien de fer és començar a pensar quina serà l’estratègia de
defensa de l’Ajuntament, i que per la seua banda, considera que no haurien de sucumbir a la temptativa que
l’Ajuntament pague  sis milions d’euros.
            No es pot cedir a la pressió unilateral d’una empresa.

Concedida la paraula, el regidor del CDL diu que després de sentir l’Alcaldessa s’ha marejat. Diu que els
ciutadans trien als polítics per a prestar un servici. Es presten servicis culturals en el Molí, en el Bar de Jubilats que
s’ha quedat desert, tots costen diners. Perquè un servici tan important com el de la Piscina, del qual tampoc s’està
pagant tant com en altres Ajuntaments limítrofs, com és el d’Alfafar, considera que el millor que es pot fer és pagar.
És una Piscina que tenim en el poble i que els veïns estan utilitzant. És cert, que donada la situació de crisi el grau
d’utilització no és l’estimada. En qualsevol cas es té una situació roïna, tant si es paga a l’empresa uns diners que no
es té, com si es tanca i es torna obrir una altra vegada la Piscina per a prestar el servici, perquè a l’Ajuntament li
costaria tres vegades més del que s’està pagant ara a l’empresa adjudicatària. Trencar la baralla no és la millor
actuació. El primer pas que s’hauria de fer és no donar motius perquè hi haja incompliment del contracte per part de
l’Ajuntament, i fer-los complir les condicions i mancances que no hagen ells complit. I segon, reunir-se tots amb la
millor voluntat per a donar una solució a la problemàtica sent àgils en les decisions. Comenta les solucions que des de
CDL s’aportaven en el seu programa electoral. Considera que el que no es pot fer és enrocar-se en informes del 2007,
2008, 2009..., sinó el que s’ha de fer és buscar solucions complir les obligacions que tinga l’Ajuntament i fer complir
les de l’empresa adjudicatària del servici.

El portaveu del grup EU diu que la primera cosa que cal fer és donar-se compte dels errors comesos. Primer,
sap que és una piscina gran. S´han mirat en l'espill de plantejaments com la “Fórmula Uno”, el “Aeropuerto de
Catellón” o la “Ciudad de las Ciencias”. Són coses inabastables. Des del primer moment el plantejament de la Piscina
no era el que Benetússer necessitava. Qui sap si dins de trenta-cinc anys esta empresa privada ens torna la piscina en
les mateixes o pitjors condicions que la que teniem al principi. I segon, és que sempre s'acaba externalitzant la
prestació dels servicis, i acabem pagant tots els trastos. Ells han estat sempre en contra de la Piscina tal com se feu, i
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d'externalitzar els servicis. Considera que estos s'han de gestionar des de l'Ajuntament. No han de ser empreses que
per supost el que volen es guanyar diners. Però amb tot allò que ha pagat 'Ajuntament, ja s'ha pagat la Piscina.
Considera que el que s'ha de fer és pensar com eixir d'esta mala situació, perquè els plantejaments que es van fer no
s'ajustaven a la realitat. Recorda que si esta empresa va guanyar la licitació és perquè baixa un poc més el que deia
l'altra, i perquè tenia els elements estrella, com són el pàrquing i el restaurant. Qüestions que no han complit. A més,
es creia que els Ajuntaments es financiarien en tots els negocis que anaven a fer, amb subvencions de PAIs, de PPOS,
i per això es retiraren impostos com el IAE, perquè tot s'anaven a financiar amb l'especulació. Doncs, ara s'està patint
l'acabament de l'especulació, tota eixa grandiloqüència. Considera que no s'hauria d'haver recepcionat la Piscina en
les condicions en que estava, i amb documents en contra d'Intervenció i de Secretaria. I ara esta gent demana la lluna,
perquè demana sis millons d'euros, que no els val. Ara el que toca es veure com es pot contrarestar el plantejament de
la piscina. De la mateixa manera que han buscat els mitjans tècnics per a dur a l'Ajuntament al jutjat.
Comenta, que el seu grup està obert a sentar-se a poder buscar una eixida, perquè es cert que ha hagut incompliment
per part de l'Ajuntament que no ha pagat, i per part de l'empresa que ha incomplit les seues obligacions; i si ens hem
de veure en els tribunals, ens veurem.

La regidora Eva Sanz, diu que s’alegra que s’haja recuperat el període de 2011 corresponent a eixe expedient,
perquè quan ella va ser a buscar-ho no estava. Diu que quan fa referència als escrits, decrets i la resta de documents
que entraven i eixien, mesclava informes que corresponien a juny de 2011 perquè encara que haguera una recepció
provisional el que sí que està clar és que hi havia un informe tècnic on es deia que sí que es podia obrir la piscina. Hi
havia un informe que deia que es podia recepcionar parcialment la piscina. Això de les deu pàgines de deficiències,
no ho dubta, perquè no té estes pàgines davant, però s’imagina que han de ser dels primers informes. Considera que
el que pretén fer veure l’Alcaldessa és que s'ha fet tot a corre-cuita i malament. I si els tècnics municipals firmen
informes és perquè saben el que estan fent. Comenta l’alcaldessa que a l’octubre del 2009 pel secretari s’informa que
no s'hauria de pagar a l’empresa fins no complir amb el pàrquing i la part alta.I per descomptat, eixa era la línia, no
pagar perquè estaven incomplint.

Dels escrits que han entrat, anat i vingut, és cert que hi ha hagut comunicació en estos anys. No es va autoritzar
això de la Cafeteria, perquè era evident que això el més probable és que no es complira, i després ho van fer
igualment. Ells no li van autoritzar que feren eixa modificació, perquè ja hi havia una discussió més tensa amb el que
era la concessionària.

Que el que volia la concessionària era traure diners, per descomptat. El primer problema amb eixa empresa va
ser quan se li va dir que se li pagava un milió dos-cents noranta mil més IVA. I d’altra banda l’informe de Secretaria
deia que no se li podia pagar més IVA, perquè l’Administració Pública no ho admet, no paga IVA. Ells el que
volien era vendre  la part alta i destinar-la a oficines, però el PGOU no permet que hi haja allí oficines.
Respecte a l’Addenda que ha comentat, diu que creu que s’ha deixat l’informe d’11 de març de 2010. Que el secretari
diu que d’acord amb els extrems comentats, la modificacions li pareix convenients als interessos municipals, es
podria posar en funcionament la planta baixa del soterrani, i a més l’Ajuntament obtindria uns ingressos públics. És el
final de l’informe del Secretari, que no és un informe en contra.
És veritat que l’Addenda no es va portar avant, es requeria informe del Consell Jurídic Consultiu, informe de
l’aparellador i de l’enginyer que justificara que quan es va concedir l’explotació no existia el pàrquing i la part alta.
Açò no es va arribar a desenrotllar.
És cert que el seu grup no va intervindre en la Comissió Informativa, però és que el dia 5 de setembre van demanar
una reunió urgent per a posar-se tots a treballar en este assumpte. Estem a 12 de novembre. Al final, han hagut de
demanar un ple extraordinari, perquè segons pareix és ací on vénen els temes, perquè hi ha públic i on es defenen.
Perquè en la Comissió va parlar la tècnica en eixe moment, i el secretari. No va haver-hi una explicació de l’equip de
govern dient què és el que farien. I a més, a quatre dies que ells havien demanat un ple extraordinari. Consideraven
que s’havia d’acabar amb el que s’havia començat.
El seu grup considera que és un assumpte de molta envergadura, els preocupa que hi haja un contenciós. Ací no s’ha
fet un estudi comparatiu amb altres Ajuntaments, excepte un va fer el regidor del CDL respecte d’Alfafar. Compara
la senyora Sanz este assumpte amb la piscina de Moncada, el cost de la qual és de 130.000 euros a l’any, durant cinc
primer anys i després 300,000 euros la resta d’anys. Creu que estan en el lloc adequat, en este Ple, per a treballar
junts, per Benetússer, i per les coses que importen. Per a ells ha sigut un bon ple, i ha sigut prou.

L’Alcaldessa reitera l’agraïment a totes les forces polítiques pel seu suport a donar una solució a este assumpte.
Que siga el mínim de costosa per a tots els veïns. Comenta que s’ha dit que no s’ha fet res durant el període d’esta
legislatura, que no s’ha fet cap escrit respecte de la disconformitat de l’Ajuntament amb el pagament. Però fa una
pregunta a la senyora Sanz. Realment, com diem a esta empresa que no estem d’acord amb l’incompliment del
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contracte, i que per això no se’n va a procedir al pagament de les subvencions, quan al gener de 2011 per Junta de
Govern Local el grup socialista aprova el pagament de les subvencions, amb la qual cosa es dóna a entendre que
s’està conforme amb la recepció de l’obra, perquè si no no entén per què s’aprova el pagament i se’l notifiqueu a
l’empresa?. Si a l’empresa li consta un acord de la Junta de Govern Local en què s’ha donat per vàlida la
materialització del contracte, i per tant, com a conseqüència s’aprova el pagament de les subvencions, i l’única cosa
que fa referència a estar en contra és que no està d’acord amb els trimestres, que no són cinc, sinó que són set, com
ara jurídicament li vas a donar una altra volta i li vas a dir que no estem conformes?. Com poder-se, es pot fer, però
sentit té prou poc.
També, pot entendre de l’exposició que acaba de fer que va ser l’empresa, i ajustant-se al contingut de l’expedient
que és el que li consta, que aquell qui proposa la modificació de la part alta de la piscina i del garage és l’Ajuntament
mitjançant providència d’Alcaldia. I a partir d’allí es presenta l’Addenda de 2010, l’informe març de 2011 del
secretari, en el que diu que hi ha eixa necessitat, que estem quasi a un any des de l’obertura de la piscina, i seguix
sense haver-se obert ni la planta alta ni el soterrani .Però el secretari també justifica eixa necessitat, d’alguna manera,
li podria donar legalitat, si s’atengueren cinc extrems, que en cap moment s’han vist atesos. Amb la qual cosa, sí que
és un informe en contra, per quant que no s’han complit els cinc punts per a ajustar-se a la legalitat. 
I, pel que fa a la intervenció del senyor Aguar, diu la alcaldessa que és molt lícit vindre ací i dir, i no ho diu per ell,
sinó pel que ha dit, que ”anem a no donar motius a l’empresa”, perquè no siguem nosaltres els que caiguem en
incompliment del contracte. Però és que ací el problema és que si paguem eixes subvencions, és reconéixer
tàcitament que estem incomplint el contracte. Així tota la força la perdem. Tenim moltíssims informes tècnics que
diuen que no està l'empresa complint la integritat del contracte.
La voluntat és arribar a una aproximació. No s’està ni per a pagar quatre milions, ni per a pagar sis milions, i amb
unes condicions lleonines. Al seu entendre, el que volen és anar-se’n, perquè este negoci és deficitari per a ells des
del primer moment.
El que ha de tindre clar l’Ajuntament és fins a quin cost s’està disposat a assumir, quina quantitat és l’adequada, és la
justa i cal tindre en compte que durant estos quatre anys ha estat tancada la planta alta i la planta baixa. I que estos
senyors han tingut lloc el cartell de “se vende”. Que si hagueren arribat a vendre alguna cosa de la part alta o la part
baixa, encara tindríem més parts implicades. No creu que  pagant-los les subvencions s’acabe el tema.

La regidora Eva Sanz contesta a la pregunta que li ha fet abans l’Alcaldessa de com negar-se a un pagament
d'una cosa que s’ha aprovat i s’ha donat per correcte en Junta de Govern. Perquè diu que molt fàcil, amb un
requeriment formal de l’Ajuntament exigint que s’òbriga la part alta i el pàrquing soterrani, igual que es va fer al seu
dia. L’empresa el que volia era, a la part de dalt, oficines. Les llogue i trac diners. I a la planta baixa, venc les places
de pàrquing; no puc perquè és una concessió, però les llogue. No pot ser, la planta alta va subjecta al PGOU, i la
planta baixa soterrani, només pot anar unit al servici de la piscina. Això és el que ells han defés ací sempre, però el
PP estava també en eixe moment, i coneixia eixos termes. Després, quan comença això de l’Addenda, és perquè com
açò jurídicament pareix inviable, i jurídicament ells volen demostrar que el pàrquing és inviable d’eixa forma i que no
pot ser, perquè ells diuen el pàrquing se’l tornen a l’Ajuntament i que l’Ajuntament pague més. D’això es dóna
compte en una Comissió Informativa, de què no es pagava més i no s’assumia eixa situació. I a partir d’allí el que es
planteja és intentar regular-ho, per a arribar a un acord i que el pàrquing s’òbriga. El deu per cent de les places per a
la piscina, i la resta podran eixir en concessió, en lloguer, de circuit rodat, i els preus la marca l’Ajuntament. I a més
com vosté és el concessionari i va rebre un avantatge econòmic, eixos diners han d’anar a l’informe econòmic de
l’empresa, amb la qual cosa va repercutir una part a l’Ajuntament. I la planta de dalt, en eixa Addenda el que es
pretenia era com deixar-la en suspens, a veure si canviava la situació econòmica de crisi i hi havia algú que poguera
estar interessat, i si no plantejar-se una modificació en un futur.
I respecte què concórreguen els extrems a què es referia el secretari en el seu informe, no és qüestió que ho diga ella
o l’Alcaldessa, sinó de què es concloga així en els informes jurídics de l’Ajuntament.
Finalment, diu que té un dubte en el plantejament. Quan l’estava comentant que havien molts informes en contra,
pregunta si hi ha hagut algun informe en contra de que s’òbriga la piscina en el 2013, o s’abone a la piscina, i en el
2012. Al que l’alcaldessa contesta que no. Pel que diu Eva Sanz, que estaria bé que hi haguera hagut estos informes
en contra, i s’haguera pogut enviar al concessionari. Com a suggeriment.

L’Alcaldessa li respon que al final ve al seu plantejament. Deduïx per les seues paraules que diu una cosa en el
despatx i després fa una altra. Recapitulant. Diu, és l’empresa la que fa una sèrie de propostes a l’Alcaldessa de
aquell moment. Arriben a un acord, s’intenta arribar a una aproximació de posicions, i es plasma en unes addendes.
Però és que al final agafen i li presenten els dos, tant la UTE com Benetússer Centre Esportiu SL, al·legacions i que
no estan conformes, i al final acaben presentant-li una moratòria de cinc anys. Amb la qual cosa donen per desistida
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tota negociació.
Quant al requeriment, l’Alcadesa diu que una vegada s’ha presentat la demanda, allò que cal fer és pensar en

l’expedient i preparar la defensa que es va a dur a terme, perquè ara no té sentit començar a fer escrits.
I respecte dels informes en contra, no n’hi ha ni de 2012, ni de 2013, i no hi ha partida pressupostària a este efecte, i
reitera tampoc escoltem la posició del partit socialista respecte d’això, en el Ple en què van votar en contra i potser
hauria sigut un argument més.

La regidora Eva Sanz diu que li agradaria tancar dient, que l’objectiu del Ple era donar compte de les
actuacions en curs, de les pretensions de la concessionària, de quines són les mesures estudiades, si tenim o no
advocat, quines són les conseqüències jurídiques i econòmiques. Pregunta quan es podran reunir sense que s’haja de
demanar un Ple extraordinari, i després donar compte en un Ple ordinari, perquè la gent puga parlar.

L’Alcaldessa diu que a dia de hui, este matí s’ha acabat d’escanejar tot l’expedient, i de preparar el glossari per
a enviar-ho al jutjat, i ja per fi està ordenat. Açò és el que hi ha, caldrà designar advocat a este efecte, i a partir d’allí
començarem a tindre reunions per a establir l’estratègia que s’ha de seguir.

------------------------\\---------------------------------
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les _22:30_ hores del dia

dotze de novembre de 2013. I perquè conste, estenc la present acta. 

   La presidenta.  El secretari.

Laura Chuliá Serra            Ramon López Sales 
---------------------------------- // ----------------------------------
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