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                                                                    PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  3 / 2010 
Sessió ordinària  

Data:   08 d'abril de 2010 
 

ASSISTENTS: 
President/a:    Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) 
 
Regidors/es presents: 

 
  Grup polític municipal PSOE-PSPV (PSPV-PSOE)

Portaveu:   Oscar Labiós Vendrell (portaveu) 

Mª Dolores Ceacero Bautista 
José E. Aguar Vila 
Serafín García Muñoz 
Carme García Martínez 
Encarnación González Cuevas                                
Julio Muñoz Ruz 

Grup polític municipal Partido Popular (PP) 
Portaveu:  Mª Soledad Giner Cercós (portaveu) 

         Luis M. Vicent Adell 
 Miguel A. Madrero Tarancón 

               José Vicente Vidal Selvi 
                Mª José García Pascual  

 Laura Chuliá Serra 

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso (portaveu)     
                                             Teresa Nieto Cobos                                              

 
                                            Excusa l'assistència:   Daniel Borderia Monterde 

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

Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 21:00 hores del dia 8 d'abril de dos mil deu, es reuneixen les 
persones que més amunt s’indiquen, en la condició que per a cadascuna s’assenyala, per tal de realitzar la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, 
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent 

                                                
                                         ORDRE DEL DIA:                                                               

1r.  ACTA DE SESSIONS ANTERIORS:  [21.01.2010 i 04.02.2010]   
 
2n. RESOLUCIONS APROVADES [87/2010 a  390 /2010]: donar compte 
 
3r.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  
3.1. 
 
3.2. 
 
3.3. 
 
3.4. 
 
3.5. 
 
3.6. 
 
3.7. 
 
3.8.  

Museu Municipal de Benetússer: sol·licitud de reconeixement 
 
Conveni amb la Diputació ~ Servei d'EPA: pròrroga per al curs 2010/2011 
 
Reglament del Registre Electrònic: aprovació 
 
Compte de Recaptació/2008: aprovació 
 
Complement de Productivitat: aprovació dels criteris a aplicar per al seu reconeixement 
 
Preu públic ~ serveis del Centre Cultural El Molí: modificació normativa reguladora 
 
Tarifes del “Servei d'Aigua Potable”/2010: resolució de la petició d'increment de tarifes 
 
Proposta d'acord  ~ 8 de març “Dia de la Dona” 

4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
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5é.  TORN D’INTERVENCIONS 
----------------- // ------------------- 

 
 
 

Abans de començar la sessió, el regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, disculpa l'absència del regidor 
Daniel Borderia Monterde, que ha hagut d'absentar-se. A continuació es mamprén el tractament dels diferents 
punts de l’ordre del dia amb el resultat que més endavant s’arreplega. 

 
1r.  ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [21.01.2010 i 04 de febrer de 2010]   
Es dóna compte del contingut de l’acta de la sessió realitzada en data 21 de gener de 2010 i 04 de febrer de 2010, 

les quals s'han fet arribar als regidors junt amb la convocatòria. El portaveu del grup EU planteja les següents 
puntualitzacions: 

a) En el full 2, en el punt 2n. Pressupost, bases d'execució i plantilla 2010  hi ha una errada al 5é paràgraf, 
on diu que: “...N'hi ha una diferència de més de 6.000.000 €”, ha de dir, de 600.000 €. 

b) En el punt 3r. Fons Estatal per a l'ocupació i la solidaritat local (PE.2): projectes: hi ha un errada en 
una xifra del projecte “Aplicació d'energies renovables a les dependències municipals/2010”; on diu 
“50.982,18”, ha de dir: “58.982,18”, encara que la xifra total està correcta. Tots els presents manifesten la seua 
conformitat. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions 21 de gener de 2010 i 04 de febrer de 2010, en 

els seus propis termes, tot reflectint-hi les puntualitzacions assenyalades. 
 
2n. RESOLUCIONS APROVADES: [87/2010 a  390/2010]: donar compte 
Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia des del número 87/10,  fins el número 390/10, la relació 

dels quals han tingut a la seua disposició els regidors i les regidores. El portaveu del grup EU indica que els ha 
cridat l'atenció el Decret 310 de 16.03.2010, li sobta que se paguen  3.967,32 €, d'interessos de demora d'un 
castell pirotècnic que costava 21.000 €, el 2009, i com que no es pagà en els seixanta dies preceptius, esta 
empresa ha demanat els interessos corresponents. L'Ajuntament ha d'afinar en els pagaments. Ja acordarem que 
este tipus de coses no haurien de passar, i si no hi han diners i no es va a poder pagar,  s'ha d'evitar este tipus de 
despeses  innecessàries. L'alcaldessa explica que la factura no era de 2009, sinó de l'any 2007. La factura de 
2009 importa una quantitat molt inferior, 9.000 €, i per tant està en la línia del retallament de les despeses. 
Certament el pagament es va retardar i el proveïdor tenia el dret de reclamar els interessos de demora. Ja s'ha 
tingut en compte que eixos imports no siguen tan alts, i que el pagament es realitze més àgilment. En guany no 
hi ha pirotècnia. 

Tots els presents resten assabentats dels decrets esmentats, no plantejant-se cap altra intervenció. 
 
3.1. Museu Municipal de Benetússer: sol·licitud de reconeixement 
L'alcaldessa  dóna compte del contingut i la motivació de la proposta, no suscitant-se cap intervenció dels 

regidors.  
Ateses les següents consideracions: 
1. Este Ajuntament compta al seu patrimoni amb peces d'interés arqueològic rellevant. Fins ara eixes peces 

estaven dipositades temporalment a les dependències del Museu González Martí. 
2. Recentment han finalitzat els treballs de rehabilitació de l'antic Molí de Favara, immoble de propietat 

municipal ubicat junt al Centre Cultural Municipal. Amb l'execució d'eixos treballs l'Ajuntament comptarà amb 
unes instal·lacions idònies per exposar les peces d'interés històric de propietat municipal. 

3. Eixa possibilitat resulta adient per als interessos municipals, puix comportarà la creació d'un punt més  
d'interés a la població que ens permeta donar a conèixer estes interessants peces històriques als nostres 
ciutadans, així com també a la gent que ens visite. 

4. S'estima que, a la vista de les limitades possibilitats econòmiques de l'Ajuntament, s'estima caloptar per 
la figura de la “Col·lecció Museogràfica”; amb la qual cosa aconseguim que esta iniciativa no tinga repercussió 
econòmica, puix l'horari i el funcionament del museu, s'adaptarà a les disponibilitats que ja ens ofereix l'actual 
plantilla municipal, sense que la creació del Museu Municipal de Benetússer supose noves necessitats en 
matèria de personal. 
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5. Vista la documentació confeccionada per a la creació i sol·licitud de reconeixement de la “Col·lecció 
Museogràfica «Història de Benetússer»”. 

6. D'altra banda s'ha confeccionat la documentació relativa a la sol·licitud d'una subvenció, a l'empara de les 
bases de RURALTER-Paisatge, per a l'execució dels treballs de “Rehabilitació de l'edifici Antic Molí de 
Favara, per a la seua destinació a museu municipal”, amb un pressupost de 985.543,85 €; per import del 100% 
de l'import de la inversió a realitzar. Cal que el Ple de l'Ajuntament ratificar el decret de sol·licitud de la 
subvenció. 

7. Resulta aplicable la següent normativa municipal: 
- Constitució Espanyola. 
- Llei 7/1985 de Bases del Règim Local. 
- Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol 
- Llei de Patrimoni Històric Valencià. 
- Ordre de 6 de febrer de 1991 del Conseller de Cultura, per la qual es regula el reconeixement de museus i 

col·leccions museogràfiques permanents a la C.V. 
8. Correspon al Ple de l'Ajuntament manifestar-.se a este respecte. 
La Comissió Informativa d'Àrees Socials, amb dta 11 de marc de 2010 ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar la creació de la “Col·lecció Museogràfica «Història de Benetússer»”, a la qual es reuniran 

i exposaran les peces històriques d'interés rellevant de propietat municipal; tot instal·lant-lo a les dependències 
municipals de l'antic Molí de Favara. 

Segon. Sol·licitar de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la G.V., el reconeixement com a 
col·lecció museogràfica, a l'empara de l'Ordre de 6 de febrer de 1991, de la “Col·lecció Museogràfica «Història 
de Benetússer»”, ubicat a les dependències de l'antic Molí de Favara. 

Tercer. Autoritzar a l'alcaldessa per a realitzar la documentació i/o tramitació escaient per a donar 
compliment a este acord.   

Quart. Traslladar este acord a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la G.V. 
Cinqué. Aprovar, tot ratificant el Decret 217/2010, la sol·licitud a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació de la G.V., de concessió d'una ajuda, a l'empara de les bases de RURALTER-Paisatge, per a 
l'execució dels treballs de “Rehabilitació de l'edifici Antic Molí de Favara, per a la seua destinació a museu 
municipal”, amb un pressupost de 985.543,85 €; per import del 100% de l'import de la inversió a realitzar 

 
3.2. Conveni amb la Diputació ~ Servei d'EPAs: pròrroga per al curs 2010/2011 
L'alcaldessa explica i dóna compte de l'expedient, sense que es plantege cap intervenció. 
Ateses les següents consideracions: 
 I. Antecedents de fet: 
1. Vist que el vigent conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de València i l'Ajuntament de 

Benetússer  per al manteniment del Centre municipal de Formació de persones Adultes, finalitza el pròxim dia 
30 de juny del 2010. 

2. Resulta convenient aprovar el nou Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i 
l'Ajuntament de Benetússer per al manteniment del Centre municipal de formació de Persones Adultes (FPA), 
per al curs escolar 2010/2011. 

II . Fonaments de dret: 
1. Art. 36 de la Llei 7/85, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 
2. Art. 30 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les Disposicions 

Legals Vigents en matèria de Règim Local. 
3. Llei Orgànica 8/85, de 3 de juliol Reguladora del Dret a l'Educació 
4. Arts. 36 i 6.3 de la llei 1/95, de Formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana. 
5. Procedix resoldre respecte d'això. 
6.    La Comissió Informativa d’Àrees Socials, amb data 04 de març de 2010, ha emés informe favorable.   
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Prorrogar el conveni de col·laboració vigent entre la Diputació de València i l'Ajuntament de 

Benetússer per al manteniment del Centre municipal de Formació de Persones Adultes (FPA) per al curs 
escolar 2010/1011. 

Segon. Notificar esta resolució a la Diputació Provincial de València, als efectes oportuns. 
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Tercer. Comunicar esta resolució a Intervenció Municipal i al Centre Municipal de Formació de Persones 
adultes, als efectes oportuns. 

 
3.3. Reglament del Registre Electrònic: aprovació 
Es dóna compte del contingut i  la motivació de la proposta, no suscitant-se cap intervenció. 
Ateses les consideracions següents: 
1. Este Ajuntament està immers en un procés de modernització per tal de dotar-lo dels mitjans físics i els 

sistemes de treball necessaris per a una aplicació correcta i eficient de les tècniques i elements electrònics, 
informàtics i telemàtics en el desenvolupament de la seua activitat. En aquest procés, la implantació i posada en 
funcionament del registre electrònic constitueix un primer pas, la qual cosa, d’altra banda, implica una 
obligació per a totes les AAPP, en aplicació d’allò disposat en Llei 11/ 2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
de la ciutadania als serveis públics. 

2. La implantació del registre electrònic implica la necessitat de redactar, tramitar i aprovar, prèviament el 
reglament municipal regulador d’aquest. 

3. És d’aplicació la normativa legal següent: 
•••• Art. 149.1.18 CE. 
•••• Art. 45 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del   

procediment administratiu comú. 
•••• Llei 7/1985, de bases de règim local. 
•••• Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics. 
•••• Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007. 
4. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre respecte d’això, per a la qual cosa és necessària una majoria 

simple. 
La Comissió Informativa d'Interior, amb data 25 de febrer de 2010, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar el Reglament de Registre Electrònic de l’Ajuntament de Benetússer. 
El reglament aprovat se sotmetrà a informació pública i audiència a les persones interessades per un termini 

de 30 dies, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler d’anuncis i en el web de 
l’Ajuntament, perquè, si és el cas, es presenten les al·legacions, reclamacions o suggeriments que s’estimen 
oportunes. En el cas de  no presentar-se’n cap, s’entendrà definitivament aprovat el reglament, sense necessitat 
d’un nou acord. 

Segon. Autoritzar l’alcaldessa-presidenta per a la firma del Reglament i tots els documents que siguen 
necessaris amb aquesta finalitat. 

 
3.4. Compte de Recaptació/2008: aprovació 
L'alcaldessa explica i dóna compte del contingut de la proposta d'acord, la qual ja ha passat per la 

corresponent Comissió Informativa. Seguidament ofereix la paraula als presents. El portaveu del grup EU 
comenta que la quantitat que ha donat del 76,08 %, correspon al global de l'exercici, però que hi s'inclouen 
imports procedents dels anys 2004, 2003 o anteriors. Si s'agafa  la quantitat de rebuts que s'han posat al 
cobrament de l'any 2008, eixa quantitat és del 82,37 %, en voluntària, i arriba fins al 87% amb l'executiva. Així, 
resulta que la Recaptació fa efectiu el cobrament del 87%, que és una bona quantitat. Eixes bones xifres 
recolzen la pretensió que la Recaptació s'assumisca directament des de l'Ajuntament, quan es jubile la persona 
que actualment presta el servei. Així es gestionarà el servei des del mateix Ajuntament i amb el mateix personal 
que ja tenim, amb el sistema de modernització que hem instal·lat. L'alcaldessa explica els percentatges que ella 
mencionava en la seua introducció i explicació del punt. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
D'acord amb allò que establix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, llei 7/1985,  de 2 d'abril , art 

22.2e), a falta de regulació expressa en les Bases d'Execució del Pressupost. 
Vist el compte de recaptació de l'exercici 2008, el resum del qual és el següent RESUM:  
«Durant  l'any 2008 la Recaptació Municipal hi ha disposat d'un total de rebuts al cobrament per un import de 

3.955.261,28 €, dels quals 2.994.174,07 € s'han posat al cobrament en l'exercici 2008, sent la resta 961.087,21 € posat al 
cobrament en este exercici 2008, però que provenia del pendent d'exercicis anteriors. 

 S'han ingressat en voluntària 2.278.142,55 € (76,08%, respecte als càrrecs en voluntària), 173.325,69 € en executiva, 
dels quals corresponen 73.326,67 € a l'executiva dels valors pendents d'exercicis anteriors i 99.9999,02 € a l'executiva dels 
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valors posats al cobrament en 2008, per tant el percentatge d'allò que s'ha cobrat en 2008, respecte als valors posats al 
cobrament pertanyents al 2008 és de (2.378.141,57 € / 2.887.095,25) 82,37%. 

El total d'ingressos en 2008, sumant la voluntària i l'executiva total, correspon a un import de 2.451.468,24 € (61,98% 
respecte al Total de rebuts posats al cobrament). 

S'han datat rebuts per un import total  de  155.779,61 € (3,94%). 
Quedant pendent de cobrament a 31/12/2008 un total de rebuts per un import de 1.348.013,43 € (34,08%).»                                                                                                                     
Vist l'informe de Tresoreria. 
La Comissió Informativa d'Interior, amb data 25 de febrer de 2010 ha emés informe favorable. 
      
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb sis abstencions, dels regidors integrants del grup PP (6), i deu 

vots a favor, dels integrants dels grups PSPV-PSOE (8) i EU (2), ACORDA: 
Primer . Aprovar els Comptes de Recaptació de la corporació de l'exercici 2008. 
Segon. Notificar els acords adoptats al departament d'Intervenció-Tresoreria, així com al Servei de 

Col·laboració a la Recaptació Municipal. 
        
3.5. Complement de productivitat: aprovació dels criteris a aplicar per al seu reconeixement 
L'alcaldessa dóna compte del contingut i la motivació de la proposta, tot llegint els criteris arreplegats a la 

proposta. Explica que a la Mesa de Negociació es va constituir una Subcomissió de Productivitat, per a l'estudi 
i determinació dels criteris a aplicar en el reconeixement als empleats municipals del Complement de 
Productivitat, sense excedir l'import de les quantitats destinades a esta finalitat en el Pressupost Municipal. Este 
assumpte passà per la Subcomissió de Productivitat, amb data 16 de febrer de 2010, i després a la corresponent 
Comissió Informativa d'Àrees Socials.  

El portaveu del grup EU diu que ells consideren que s'ha de complir la legalitat, i per això, com que es 
preceptiu que el Complement de Productivitat  estiga en una partida i a més que els criteris i plantejaments han 
de ser aprovats en una sessió del  Ple de l'Ajuntament, que es realitzen els procediments establerts per la llei. La 
línia d'ells és la mateixa, que el complement de productivitat es reconega fins i tot a més empleats que 
actualment, però  sempre que hi s'apliquen uns criteris i no que es faça discrecionalment. El regidor del grup 
PP, Luis M. Vicent Adell, diu que els criteris que ha llegit l'alcaldessa, no són una altra cosa que les obligacions 
dels funcionaris. L'import del complement de productivitat s'havia de distribuir pel cap de departament, a 
discreció, puix és qui conviu diàriament amb els empleats. Fixar criteris, no val per a res. El portaveu del grup 
PSOE-PSPV,  demana que això ho manifeste a les sessions de la Subcomissió de Productivitat, a les quals no 
assisteix. Comenta que s'ha  estat treballant en diferents sessions i ara continua treballant-se un procediment per 
a la seua concreció. El portaveu del grup EU comenta que hi ha un criteri relacionat amb la consecució 
d'objectius per departaments, i en funció de la consecució d'estos, s'aplicaria el complement de productivitat, o 
no. El regidor del grup PP, Luis M. Adell, estima que es un desgavell que s'hagen fet unes quantes sessions de 
la Subcomissió per a arribar a eixos cinc criteris tan elementals. Considera que és una pèrdua de temps i ells no 
estan per això,  i damunt se'ls ataca dient que el seu grup no assisteix a les reunions. El portaveu del grup 
PSOE-PSPV diu que no entén com es prén con atac el fet de dir que  el PP no va a la Subcomissió. Això tan 
sols és una informació, és un fet objectiu que els regidors del grup PP hi no assistixen. A més, cal mencionar 
que a alguna sessió de la Mesa de Negociació, des del PP s'ha dit al començament de la sessió: “No a tot” . Que 
la manera de treballar del grup PSOE-PSPV no és expulsar a ningú, si no més be al contrari sempre amb el 
diàleg per davant. Una altra cosa es que es prenga la decisió de no acudir a les reunions que es tracten 
assumptes de personal. L'alcaldessa diu que el regidor del PP, conta les coses com li pareix. El que va ocórrer 
és que en una Mesa de Negociació ell li va dir: “Tu el que has de fer es parlar amb nosaltres i tot se 
solucionarà”. Ella ja és prou major per a saber amb qui ha de tractar les coses. Ell no és qui de dir-li amb qui 
ha de parlar, i amb qui no. Ella no ha fet a ningú una contestació tan despòtica com les que ells ens té 
acostumats. El regidor del grup PP ja ho ha dit en dues ocasions i les dues vegades ella ho ha desmentit, puix 
les coses no fórem com ell les conta. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
1. Al si de la Mesa Mesa Paritària –Mesa de Negociació, Comissió Paritària i Junta de Personal-, d'este 

Ajuntament, s'ha constituït una  “Subcomissió de Productivitat”, per a l’estudi i determinació dels criteris a 
aplicar per al reconeixement a favor dels empleats municipals del dret a percebre quantitats en concepte de 
“Complement de Productivitat”, sense excedir l'import globalment disponible per a eixe concepte retributiu per 
al conjunt de la plantilla municipal. 

2. La “Subcomissió de Productivitat” amb sessió de data 16 de febrer de 2010, després d’estudiar i deliberar 
al respecte, va recolzar, per unanimitat, la proposta d'acord resultant. 
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3. Resulta d’aplicació la normativa legal següent: 
• Articles 103.3 i 149.1.18 Constitució Espanyola. 
• Articles 22.2.q) i 93 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
• Articles 129.1.a), 153 i 156 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel que s’aprova el 

Text Refòs de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local. 
• Disposició Final Quarta. 2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
• Articles 5 i 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, que estableix el règim de retribucions dels 

funcionaris de l’Administració Local. 
• Llei 26/2009, de, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2010. 
4. Correspon al Ple de l'Ajuntament resoldre a este respecte. 
La Comissió Informativa d'Àrees Socials amb data 04 de març de 2010 ha emés informe favorable. 
  
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb sis abstencions, dels regidors integrants del grup PP (6), i deu 

vots a favor, dels integrants dels grups PSPV-PSOE (8) i EU (2), ACORDA: 
Primer. Determinar com a criteris a aplicar per a reconèixer a favor dels empleats municipals el dret a 

percebre quantitats en concepte de “Complement de Productivitat” -sense excedir l'import globalment 
disponible per a eixe concepte retributiu per al conjunt de la plantilla municipal-, els següents: 

• Puntualitat, compliment de l’horari i especial dedicació. 
• Interès, iniciativa, esforç i diligència en el desenrotllament de les tasques. 
• Volum de treball i compliment d’objectius. 
• Qualitat en l’atenció i servei al ciutadà. 
• Especial rendiment per equips o departaments. 
Segon. Traslladar aquest acord a la Mesa General de Negociació, als efectes oportuns. 
 
3.6. Preu públic ~ serveis del Centre Cultural El Molí: modificació normativa reguladora 
L'alcaldessa dóna compte de la motivació de la proposta, no suscitant-se cap intervenció en este assumpte. 
Ateses les consideracions següents:  
1. Atés que amb data 5 de març de 2010, l'alcaldia ha proposat la supressió de l'ordenança fiscal 

reguladora de la taxa pels serveis en el Centre Cultural “El Molí”, al considerar que resulta més adequat la 
consideració com a preu públic dels ingressos a percebre pels seus usuaris, de conformitat amb la normativa 
reguladora de les hisendes locals. Que correspon redactar i aprovar una ordenança del preu públic per servicis 
en el Centre Cultural “El Molí”, la qual arreplegarà els imports actualment aprovats en la la taxa, i si és el cas 
delegar en la Junta de Govern, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, l'aprovació dels preus 
de determinats esdeveniments que tinguen caràcter extraordinari, i requerisquen un tractament diferenciat dels 
habituals. 

2. Resulten d'aplicació els preceptes següents: 
- L'article 123 del ROF, així com els articles 44 i 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, en relació amb l'article 20.1 b) de 
l'esmentada norma. 

- Article 17 i 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, 

- Article 22.2. d) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 7/1985,  de 2 d’abril, art. 22.2 d), 
a falta de regulació expressa en les Bases d’Execució del Pressupost. 

3. Consta a l'expedient informe de la Intervenció Municipal. 
4. Compet el Ple de l’Ajuntament resoldre al respecte, tot requerint-se majoria simple. 
5. La Comissió Informativa d'Interior, amb data 11 de març de 2010 ha emés informe favorable. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar la derogació de la vigent ordenança fiscal reguladora de la Taxa per servicis en el Centre 

Cultural “El Molí”, la qual fou aprovada en la sessió plenària realitzada amb data 29 d'octubre de 2009. 
Segon. Aprovar la ordenança reguladora del Preu públic per serveis en el Centre Cultural “El Molí”, la qual 

es reprodueix tot seguit: 
 

«ORDENANZA  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS EN EL  
 

CENTRE CULTURAL  “EL MOLI” 
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Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 105.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 en 
relación con el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Benetússer establece el precio público por prestaciones de servicios y 
realización de actividades socioculturales y de esparcimiento en el Centro Cultural “El Molí”, que se  regirá por la presente 
ordenanza. 

 
Obligados al pago 

 
Artículo 2º.- Están obligados al pago del precio público, quienes se beneficien de la prestación de servicios y realización de 

actividades socioculturales, culturales y de esparcimiento en el Centro Cultural “El Molí”. 
 

Cuantía 
 

Artículo 3º.- El precio público a satisfacer vendrá determinado por la aplicación de los siguientes importes: 
 
  
 APARTADO A) 
 POR PRESTACIÓN CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 
 Entrada personal..................................................................................................2,50 € 
 Entrada reducida..................................................................................................2,00 € 
 
 APARTADO B) 
 EPÍGRAFE  “CINEMA VALENCIÀ” 
 Entrada personal..................................................................................................2,50 € 
 
 APARTADO C)  
 POR REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS (TEATRALES, MUSICALES...) 
 EPÍGRAFE GENERAL 
 COSTE ESPECTÁCULO (Caché) 
 De 300,51 a 901,52 €..........................................................................................3,00 € 
 De 901,52 a 1.803,04 € .....................................................Entrada personal......5,00 € 
                        Entrada reducida.....4,00 € 
 De 1.803,04 a 3.0005,06 €.................................................Entrada personal......7,00 € 
                  Entrada reducida.....5,50 € 
 De 3.005,06 a  6.000,00 € .................................................Entrada personal......8,00 € 
                        Entrada reducida.....6,50 € 
 De más de 6.000,00 €.........................................................Entrada personal....15,00 € 
                                    Entrada reducida....12,00 € 
 
 APARTADO D) 
 EPÍGRAFE DE TEATRO INGLÉS 
Entrada personal.................................................................................................2,50 € 
 
 APARTADO E) 
 EPÍGRAFE “Anem al Teatre” 
 Entrada personal.......................................................................................................2,50 € 
 
 APARTADO F) 
 EPÍGRAFE TEATRO INFANTIL 
 Entrada personal.......................................................................................................2,50 € 
 Entrada reducida.......................................................................................................2,00 € 
 
 Los miembros de las asocioaciones musicales tendrá un 25% de reducción en taquilla para las entradas a los conciertos. 
 Los miembros de las asociaciones teatrales tendrán un 25% de reducción en taquilla para las entradas a las obras de teatro. 
 

Eventos especiales 
Artículo 4º. 1. El establecimiento, modificación y fijación de los precios públicos no recogidos en el artículo anterior serán 

aprobados por la Junta de gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 
2. Los acuerdos de establecimiento y fijación de los precios públicos contendrán el servicio o actividad a las que se refieran, 

los supuestos de hecho de los que derive la obligación de pago y las contraprestaciones pecuniarias exigibles  por cada acto 
singularizado, y los aspectos concretos e individualizados que se consideren necesarios. 

 
3. Los acuerdos de establecimiento, modificación y fijación de estos precios públicos, una vez aprobados por la Junta de 

Gobierno Local, se expondrán al público en el tablón de edictos municipal. 
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4. El procedimiento para la adopción de los acuerdos a los que se refieren los apartados anteriores, será tramitado por el Área 

sociocultural correspondiente y tendrá  que contener, los siguientes documentos. 
 

3. Propuesta de establecimiento, fijación o modificación del precio público realizada por la Concejalía correspondiente. 

4. Informe del jefe de la unidad o servicio 

5. Memoria económico-financiera, que contendrá:  
a) justificación de los precios que se proponen 
b) grado de cobertura de los costes económicos 
c) previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada, en su caso. 
d) Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 
 
Artículo 5º. Los importes exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán por acto o servicio a 

prestar. 
El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal, Entidad financiera colaboradora 

o persona designada al efecto en los lugares que se habiliten para tal fin, por el que expedirá el correspondiente justificante de 
ingreso. 

Las cuotas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas al 
vigente Reglamento General de Recaudación. 

 
Se procederá a la devolución del importe correspondiente, cuando por causas no imputables al obligado al pago, no se realice 

la prestación del servicio correspondiente. 
  
Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos 

en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas locales. 

  
La presente ordenanza entrará en vigor el día que se publique su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, 

permaneciendo vigente hasta que se acuerda su modificación o derogación expresa.» 
    
Tercer. Exposar al públic la derogació de la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per servicis en el 

Centre Cultural “El Molí”, la qual fou aprovada en la sessió plenària realitzada amb data 29 d'octubre de 2009. 
Quart. Exposar al públic la present ordenança, durant el termini de 30 dies per mitjà d'anuncis en el Butlletí 

Oficial de la Província, un diari dels de més difusió de la província, i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament. Cas 
que durant el termini d'exposició pública no es formulen reclamacions ni al·legacions, l'acord s'entendrà 
definitivament adoptat sense necessitat d'un nou acord plenari. Si de cas es presentaren al·legacions, el Ple de 
l'Ajuntament resoldrà al respecte. 

 
3.7.  Tarifes del Servei d'Aigua Potable”/2010: resolució de la petició d'increment de tarifes 
L'alcaldessa explica i dóna compte de l'expedient i dóna lectura a la part resolutiva de la proposta, sense que 

es plantege cap intervenció. 
Ateses les següents consideracions: 
I. Antecedents de fet: 
1. L'actualització de les tarifes del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer” venia fent-se des de 

l'any 2007, a proposta de la pròpia empresa adjudicatària del servei: “Aguas de Valencia S.A.” (endavant 
“Aguas” ), aplicant-hi la fórmula següent:     Kt  =  0,5094  x  (At/ Ao)   +   0,4906  x  (IPCt  /  IPCo),   a la 
qual: 

 Kt = Coeficient d'actualització 
 At = Preu de l'aigua en alta de l'any a considerar 
 Ao = Preu de l'aigua en alta considerat a l'anterior actualització.. 
 IPCt / IPC/o = Percentatge de variació de l'IPC acumulat en l'any següent a l'anterior actualització. 
 
2. Aplicades a la fórmula anterior les dades aportades per la mateixa empresa adjudicatària del servei, 

resulta el següent: 
    Kt  =  0,5094  x  (0'397748  / 0'391)(*)  +  0'4906  x  (0'986)(**)   
 
    Kt  =  0,5094  x  (1,017)  + 0'4837  =  0,5180  + 0,4837  =  1,0017 

 
 (*)   Precio del agua en vigor /  Precio considerado en la revisión anterior según el propio informe de Aguas  
 (**) IPC (INE) acumulado desde octubre/2008 a septiembre/2009 (período considerado en la revisión para 

el 2009) : - 1'4% 
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Així, el coeficient d'actualització de les tarifes per al 2010, resulta ser de tan sols un 0'17 %. 
 
3. El mes de novembre de 2009, “Aguas” presenta proposta de revisió/actualització de les tarifes del servei 

per a l’exercici 2010. A la proposta presentada es deixa d'aplicar la fórmula d'actualització que venia aplicant-
se per a les anteriors anualitats -a proposta de la pròpia empresa adjudicatària-, per a formular una proposta que, 
tot al·legant un estudi de totes les despeses del servei i sense acreditar la correcció dels imports hi indicats, 
suposa un increment de les tarifes d'un 1'3 %, és a dir un 1'13 % més del que resulta de la fórmula 
d'actualització. 

 
4. Amb data 22 de desembre de 2009 es va rebre escrit de la Direcció General de Comerç i Interior de la 

G.V., de comunicació de la presentació per “Aguas” de sol·licitud de modificació de la tarifa de l'aigua. 
 
5. Amb data 5 de febrer de 2010 s'ha realitzat sessió de la Comissió de Seguiment dels Serveis del Cicle de 

l'Aigua, a la qual s'ha tractat este assumpte. 
 
6. Amb Decret 169/2010 s'ha manifestat el rebuig d'este Ajuntament a la proposta d'increment de la tarifa  

d'aigua presentada per “Aguas” per a l'exercici 2010. El decret s'ha traslladat a la Direcció General de Comerç i 
Interior de la G.V., tot demanant de la Comissió de Preus de la G.V. i del Conseller d'Indústria i Comerç de la 
G.V., que resolent respecte de la sol·licitud d'increment de la tarifa presentada per “Aguas”, en el sentit de 
desestimar-la. 

 
7. Amb Decret 170/2010 es va obrir un tràmit d'audiència als interessats amb proposta de resolució, tot 

assenyalant als interessats la possibilitat de presentar les al·legacions que estimaren adients al respecte en el 
termini de 10 dies. 

 
8. Amb data 25 de febrer de 2010, “Aguas”, presenta escrit d’al·legacions. 
 
II. Fonaments: 
1. Resulta d'aplicació la següent normativa: 
- Constitució Espanyola. 
- Estatut d'Autonomia Valencià 
- arts. 8.1, 22, 25.2, 26.1 a), 86.3,   de la Llei 7/1985 (LRBRL) 
- art. 107 del Text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) 
- article 30 i 148 del Reglament de Serveis de les CCLL (RSCL). 
- article 20.4.t) del Text Refòs de la Llei Reguladora de Hisendes Locals (TRLRHL) 
- Llei 30/1992, de règim jurídic de les AAPP i del procediment administratiu comú 
- Text refòs de la Llei d'Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001) 
-Decret 109/2005, del Govern Valencià, regulador del procediment en matèria d'intervenció de preus. 
 
2. Les tarifes exigibles per la prestació del “Servei Públic d’abastiment d’aigua potable”, de conformitat 

amb la legislació vigent i reiterada jurisprudència (stTC 185/1995 i stTC 102/2005), tenen la condició de Taxa 
Pública, ja es preste de forma directa o de forma indirecta, puix el servei d'abastiment d'aigua potable és un 
servei imprescindible i de recepció obligatòria. Consegüentment la seua aprovació, així com la seua 
modificació/actualització, resta subjecta en tots els seus aspectes: tramitació, competències i limitacions; a la 
normativa aplicable a este concepte tributari: requereix modificació de l'Ordenança Fiscal corresponent, la qual 
s'ha d'aprovar epl Ple de l'Ajuntament. 

L’Ajuntament de Benetússer cada any ha actualitzat l’Ordenança Fiscal Municipal reguladora de la Taxa 
per prestació del “Servei de Subministrament Domiciliari d'Aigua Potable i Conservació de Comptadors”, 
sense que “Aguas” haja recorregut en cap cas els acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació/modificació de 
l’ordenança/taxa. 

 
3. D'altra banda, la tarifa per la prestació del “Servei Públic de Subministrament Domiciliari  d’Aigua 

Potable”, és una tarifa controlada i està subjecta al “règim d'autorització i comunicació”, i per tant li és 
aplicable l'obligació d'obtenir l'”Autorització”, que NO aprovació, prevista al Decret 109/2005 del G.V. 
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L'òrgan competent per a aprovar l'”Autorització” (que NO per a aprovar la modificació d'una tarifa), és el 
Conseller de Comerç de la G.V., previ dictamen de la Comissió de Preus Provincial. 

La necessitat d'obtenir esta “Autorització” no lleva que continue sent aplicable la normativa inherent a la 
condició de Taxa Pública. En qualsevol cas, la resolució de la Comissió de Preus i/o del Conseller, aprovant 
l'”Autorització” d'una tarifa proposada, no pot tindre caire d'increment obligatori, si no d'increment “màxim” 
autoritzat. Resulta admissible i ajustat a la normativa vigent l'aprovació de la revisió de la tarifa del servei 
d'aigua potable per import inferior al que, si de cas, s'arreplegara a una “Autorització” aprovada per l'organisme 
competent en matèria de control de preus. 

 
4. No s'estima acceptable, ni justificat, per part d'esta Corporació Local que en un període en el que la 

variació de preus és sensiblement negativa: - 1'4 % (segons resulta d'informació publicada per l'”Instituto 
Nacional de Estadística (INE)”), es pretenga aplicar una actualització de les tarifes de l'aigua d'un 1'3 %. 

 

5. La totalitat del grups polítics municipals integrants de la Corporació Local, representats a la sessió de la 
Comissió de Seguiment dels Serveis del Cicle de l'Aigua, celebrada el dia 5 de febrer de 2010, van manifestar 
el seu rebuig a la proposta d'increment de les tarifes plantejada per “Aguas”. 

 
6. Quant a les al·legacions presentades per “Aguas”, cal assenyalar: 
 
 6.1. Les al·legacions d’”Aguas”, s'han presentat fora del termini: L'escrit d'obertura del tràmit d'audiència 

fou notificat a “Aguas”, amb data 12 de febrer de 20101. El termini per a la presentació d'al·legacions 
finalitzava el dia 24 de febrer de 2010. El dia 25 de febrer està fora del termini assenyalat. 

 
 6.2. Certament el Decret 109/2005, al seu article 6 estableix que correspon l'Ajuntament ha d'emetre 

informe sobre les propostes de modificació de les tarifes en el termini d'un mes. Eixe termini s'ha excedit per 
este Ajuntament. Al respecte cal assenyalar: 

 - Els terminis d'audiència prèvia a la resolució determinen  la possibilitat de continuar la tramitació del 
procediment en qüestió, malgrat la inactivitat d'un dels interessats. Però el no formular al·legacions dins del 
termini assenyalat a l'efecte (en este cas el no emetre informe respecte de la proposta d'increment de tarifes), no 
priva de la possibilitat de formular al·legacions, ni tampoc que estes siguen considerades cas que es presenten 
abans de la resolució del procediment. Així com tampoc no priva de la possibilitat de presentar recurs contra la 
resolució que puga aprovar-se al respecte. De fet l'article diu: “... s'entendrà favorable”. És a dir, l'objectiu  de 
l'assenyalament del termini d'un mes és simplement que el procediment no es paralitze, tot suposant que 
l'informe no emés transcorregut un mes, és favorable; però eixa suposició es pot desfer amb una manifestació 
expressa de la voluntat municipal. 

 - En este cas, no consta a l'expedient la resolució de la petició de “Aguas”. Ni per part de la Comissió de 
Preus de València, ni per part de la Conselleria de Comerç. 

 - És obligació de les administracions públiques resoldre respecte de tots els procediments/qüestions que se 
li plantegen, en cara que siga fora del termini previst inicialment per a eixa resolució (Llei 30/1992). 

Així es conclou que està plenament justificat, sense que puga rebujar-se simplement per “extemporànea”, la 
manifestació de l'oposició d'este Ajuntament a l'increment de les tarifes de l’aigua proposat per “Aguas de 
Valencia, S.L.”. 

 
 6.3. Certament el Decret 109/2005, al seu article 6 estableix que correspon al Ple de l'Ajuntament emetre 

informe sobre les propostes de modificació de les tarifes. Al respecte cal assenyalar: 
 - Correspon  l'Alcaldia manifestar el parer de la Corporació Local en els supòsits en el que per la urgència 

de l'assumpte no siga possible un acord del Ple de l'Ajuntament, encara que eixa resolució haurà de ser, 
posteriorment,  ratificada pel Ple de l'Ajuntament. Eixa circumstància concorre en este cas. 

 - La totalitat dels grups polítics municipals van manifestar la seua conformitat amb l'oposició a la proposta 
d'increment de tarifes presentada per l'empresa adjudicatària, “Aguas”. Així consta al text del propi decret de 
l'Alcaldia.  

 - L'article 6 del Decret 109/2005, és contrari al que es disposa als articles 21 i 22 de la Llei 7/1985 de Bases 
de Règim Local. Hi es disposa que l'atribució per a resoldre respecte de les matèries no atribuïdes a l'article 22 
al Ple de l'Ajuntament, correspon a l'Alcaldia llevat que una “llei” les atribueixca al Ple de l'Ajuntament. El 
Decret 109/2005 no és una “llei” i, consegüentment, no pot anar en contra de la distribució de competències 
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municipals entre l’Alcaldia i el Ple de l’Ajuntament que resulta de la Llei 7/1985. Així, es conclou que 
l’Alcaldia està facultada per a manifestar, davant els òrgans competents en matèria d’”Intervenció/Control de 
Preus”: la Comissió de preus de València i la Conselleria de Comerç; el parer de la Corporació Local respecte 
d’una proposta d’increment de tarifes. 

 - Sense perjudici de la correcció del que s'ha assenyalat respecte de la correcció del Decret 169/2010 de 
l'Alcaldia, en esta sessió plenària el decret se sotmet a ratificació del Ple de l'Ajuntament.  

 6.4. Si la fórmula a aplicar per a la revisió de les tarifes del “Servei Públic de Subministrament Domiciliari 
d’Aigua Potable de Benetússer”, s’ha de revisar, o no, NO POT, DE CAP MANERA  decidir-se unilateralment 
per l’empresa adjudicatària del servei. Alguna cosa tindrà a dir-hi l’Ajuntament de Benetússer, administració 
pública titular del servei.  

La relació Ajuntament de Benetússer-“Aguas”, és una relació contractual, a més es tracta d’un contracte 
administratiu per a la gestió d’un servei públic essencial. Les modificacions de les tarifes s’hauran de fer 
conformitat al que es preveu a eixe respecte al Plec de condicions del contracte. I en qualsevol cas, no es pot 
acordar unilateralment per l’empresa adjudicatària. 

  
 6.5. No resulta justificació suficient de les despeses generades pel servei, per tal de motivar un increment de 

les tarifes, una simple relació de xifres, sense cap justificació, ni documental, ni argumental, del seu import. No 
és cert que les despeses estiguen detallades. No s’acredita que eixa proposta s’adeque al que, en virtut del que 
es disposa al plec de condicions del contracte, resulta aplicable a este  contracte. 

 
7. En conclusió, les al·legacions de “Aguas”, NO desvirtuen els fonaments de la proposta d’acord 

formulada des de l’Alcaldia, amb el Decret 170/2010. En especial les al·legacions NO desvirtuen els següents 
extrems en els quals es fonamenta la proposta de resolució: 

 
 7.1. L’import a exigir pel “Servei Públic de Subministrament Domiciliari d’Aigua Potable de Benetússer”, 

és una Taxa Pública Municipal, en ser el subministrament d’aigua un servei essencial/bàsic. 
 
 7.2. La competència per a fixar l’import de les Taxes Públiques Municipals, correspon al Ple de 

l’Ajuntament. Mai NO correspon a la Comissió de Preus o a la Conselleria de Comerç. 
 
 7.3. No s’ha acreditat que la proposta d’increment de tarifes formulada per “Aguas” haja sigut aprovada. Ni 

tan sols s’ha acreditat que la Comissió de Preus de València, haguera celebrat sessió per a estudiar-la amb 
anterioritat a la presentació de l’escrit d’este Ajuntament manifestant la seua oposició a la mateixa. 

 A més, la facultat que el Decret 109/2005 del G.V., atorga al Conseller de Comerç, previ informe de la 
Comissió de Preus Provincial, NO és l’aprovació de les tarifes, si no la determinació de l’increment màxim que 
les tarifes poden experimentar. Això no lleva que, qui té competència per a fixar eixes tarifes: el Ple de 
l’Ajuntament; pot aprovar unes tarifes inferiors.  

 El Decret 109/2005 del G.V., conformement s' indica el seu preàmbul i al propi títol del seu capítol III: 
“Del procediment en matèria d'intervenció de preus”; regula el control i l'autorització dels preus i NO altra 
cosa. No regula l'aprovació de les tarifes. Entendre una altra cosa suposaria que este Decret està derogant la 
Llei 7/1985. 

Consegüentment, encara que la Conselleria de Comerç de la G.V. haguera aprovat la proposta de “Aguas”, 
o que l’aprovara en un futur; això no seria un obstacle per a que l’Ajuntament de Benetússer desestime 
l’increment de tarifes proposat . 

 
 7.4. No ha quedat justificat que en un període de temps en el qual la variació de preus és sensiblement 

negativa: - 1'4%, es pretenga aplicar una actualització de les tarifes de l'aigua d'un 1'3%. 
 
• A les argumentacions exposades cal afegir que la proposta de “Aguas”, no justifica que l’increment 

de preus que proposa s’adeque al plec de condicions del contracte signat amb este Ajuntament per a la prestació 
del servei. Es tracta del contracte aprovat amb data 29 de setembre de 1997, el qual va ser elevat a escriptura 
pública, atorgada pel notari de Benetússer,  amb data 27 de novembre de 1997. Del contracte formen part els 
plecs aprovats pel Ple de l’Ajuntament per a la contractació, així com també l’oferta presentada per la mercantil 
adjudicatària. Hi es diu, entre d'altres extrems el següent: 

«Tercero.- Procedimiento de REVISIÓN. 
.../... 
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6.- Los ÚNICOS CRITERIOS que se tendrá presente para la REVISIÓN DE LAS TARIFAS y 
CORRELATIVAMENTE DEL COSTE DEL SERVICIO QUE LA JUSTIFICA, INICIALMENTE propuestas por 
el contratista y ACEPTADA por el Ayuntamiento en la ADJUDICACIÓN del Servicio y en las sucesivas será el 
de DETERMINAR ELEMENTO POR ELEMENTO de los que se descompone el COSTE DEL SERVICIO, su 
POSIBLE aumento teniendo presente ÚNICAMENTE las siguientes circunstancias. 

Para ello y siguiendo la descomposición del COSTE DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES tomado 
como base del presente Concurso en el ESTUDIO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO del mismo, tenemos que 
CADA ELEMENTO de dicho COSTE se aumentará SÓLO cuando concurran las siguientes circunstancias: 

1.- PERSONAL.- En cuanto al PERSONAL inicial o Plantilla propuesta por el licitador-adjudicatario en su 
oferta aceptada por el Ayuntamiento: 

1.2. No se admitirá ningún aumento del número de personas inicialmente propuestas hasta trancurridos 
tres años y siempre que quede debidamente justificada la necesidad de dicho aumento por razón de la 
expansión del servicio. Recordemos que toda nueva contratación que suponga AUMENTO del personal HA DE 
SER AUTORIZADA POR EL AYUNTAMIENTO. 

1.3. El único aumento de las RETRIBUCIONES del personal será el que venga impuesto por: 
1.4. Aumento oficial del salario mínimo interprofesional. 
1.5. Aumentos derivados del correspondiente Convenio Colectivo a nivel cuanto menos Provincial. 
1.6. Los aumentos de las cotizaciones a la Seguridad Social y Accidentes de Trabajo sólo serán los 

oficialmente aprobados por el Estado. 
   2.- LOCOMOCIÓN.- En cuanto a los VEHÍCULOS  inicialmente propuestos por el Licitador que resulte 

adjudicatario y aprobados por el Ayuntamiento en la adjudicación no se podrá aumentar su número sin 
autorización del Ayuntamiento. 

    Los aumentos sólo serán por las siguientes causas: 
2.1. Seguros.- Los señalados por la Compañía Aseguradora, siempre que no respondan a aumento de los 

riesgos inicialmente previstos en la oferta del licitador. 
2.2. Combustible.- Sólo del promedio de aumento anual, debidamente acreditado. 
2.3. Mantenimiento.- Sólo el porcentaje de aumento del Índice General Nacional de Precios de Consumo, 

señalado por el Instituto Nacional de Estadística. 
2.4. Tasa de circulación, sólo la oficial. 
3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 
3.1. Software y asistencia técnica.- Sólo la documentalmente acreditada y siempre que no responda a la 

contratación de nuevos servicios y en cuanto al número de abonados sólo los que realmente respondan a dicha 
circunstancia. 

3.2. Confección de recibos.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo del 
I.N.E. y los aumentos reales de recibos. 

3.3. Cobro de domiciliaciones bancarias.- Sólo el que resulte acreditado por certificación del Banco, 
siempre que no exceda del Índice General Nacional de Precios de Consumo y los aumentos reales de recibos. 

3.4. Emisión de dípticos.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo y los 
aumentos reales de recibos. 

3.5. Lectura de contadores.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo y el 
aumento real de abonados. 

3.6. Alquiler de oficinas y otros. 
3.6.1. Alquiler.- Sólo los aumentos autorizados por la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
3.6.2. Limpieza.- Sólo el señalado por el correspondiente Convenio Colectivo de nivel Provincial. 
3.6.3. Alumbrado.- Sólo los aumentos oficiales. 
3.6.4. Material de oficinas.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
3.6.5. Teléfono.- Sólo los aumentos oficiales. 
3.6.6. Vestuario personal.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
3.6.7. Seguros y reparaciones.- Sólo el señalado por el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
3.6.8. Seguro de Responsabilidad Civil.- Sólo los aumentos oficiales de Tarifas que no responda a una 

mayor cobertura de la inicialmente ofertada por el Licitador-Adjudicatario. 
4.- CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES. 
4.1. Obras civiles, arquetas.- Sólo el Índice General Nacional de Precios de Consumo. 
4.2. Conducciones generales y red de distribución.- En cuanto al precio, el Índice General Nacional de 

Precios de Consumo, y en cuanto al número de averías, el aumento porcentual del año anterior previsible. 
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4.3. Mantenimiento y reparación de acometidas.- En cuanto al precio, el Índice General Nacional de 
Precios de Consumo, y en cuanto al número de abonados y acometidas, sólo las que se hayan producido el año 
anterior y el porcentaje previsible. 

4.4. Mantenimiento y reparación de contadores.- Nada, pues son a cargo del usuario. 
4.5. Detección de fugas con correlador.- Sólo los aumentos del Índice General Nacional de Precios de 

Consumo y el aumento que se haya producido en el año anterior debidamente acreditado y el porcentaje de 
previsión. 

5. ENERGÍA.- Nada pues se adquiere el Agua en Alta. 
6. COMPRA DE AGUA EN ALTA A LA RED METROPOLITANA. 
6.1. En la COMPRA DE AGUA en Alta a la Red Metropolitana, los aumentos de precio sólo serán 

admitidos por una doble circunstacncia, respecto del caudal y precio inicial base de la concesión. 
6.2. Por aumento del precio/m3 a satifacer al Consell Metropolità dibidamente justificado por escrito y 

ACUERDO documentado del Consell, que se acreditará mediante certificación del Secretario del mismo con el 
VºBº de su Presidente. 

6.3. Por aumento del caudal suministrado respecto del inicial de la contrata que habrá de acreditarse 
técnicamente por razón de aumento de los usuarios o de las necedidades de los industriales, presentando, en 
todo caso, las nuevas Pólizas de alta en el Servicio. Se tendrá presente que en el ACTA DE INICIO DE LA 
ACTIVIDAD por el nuevo concesionario se hará constar la lectura de los contadores en Alta. Por lo que se 
habrá de acreditar mediante Certificación del Consell Metropolità las nuevas lecturas. 

7. CLORACIÓN DEL AGUA: Nada, ya que se suministra en Alta. 
8. CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS. 
8.1. Sólo los aumentos del Ïndice General Nacional de Precios de Consumo. 
8.2. Y en cuanto al número y clase de análisis, los aumentos debidamente justificados respecto de los 

inicialmente presupuestados por el Licitador. 
9. IMPUESTOS.- Sólo los aumentos oficiales, documentalmente justificados. Tanto por lo que respecta a 

los Epígrafes 161.4 y 857.9, como por lo que respecta a los Impuestos Locales, y cualesquiera otros nuevos, 
que deberán estar documentalmente acreditados. 

10. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL. 
10.1. Sólo se tendrán en cuenta las AMORTIZACIONES ANUALES ya PREVISTAS, pero sin aumento 

alguno en su cuantía. 
10.2. Respecto a las NUEVAS INVERSIONES, éstas han de estar AUTORIZADAS por el Ayuntamiento. En 

la autorización se señalarán las amortizaciones anuales.» 
 
A la proposta de tarifes ni tan sols es fa referència al contracte. 
 
9. Es conclou, consegüentment amb tot el que s’ha exposat que no procedeix aprovar l’'increment sol·licitat 

per “Aguas”, per a les tarifes del “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer” en l’exercici 2010. 
 
10. D’altra banda s’estima que, davant la precària situació econòmica que està vivint un part molt nombrosa 

de la nostra societat i també de la població del nostre municipi, les liquidacions de les diferents taxes del Servei 
d’Aigua Potable, així com també les dels altres tributs que es cobren conjuntament a estes taxes; s’han de 
periodificar bimensualment i no trimestralment com es fa fins ara, amb la finalitat de fer més accessible el 
pagament dels imports que resulten a ingressar. 

 
11. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre. Quant a la fixació de l’import de les Taxes Públiques 

Municipals i també a la modificació del Reglament per a la prestació i gestió del “Servei d’abastiment d’aigua 
potable de Benetússer”», es requereix majoria simple. Quant a l'aplicació del contracte de gestió del “Servei 
d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”», es requeriex la mateixa majoria requerida per a l'aprovació de la 
contractació. 

La Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, amb data 4 de març de 2010, ha emés informe favorable. 

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER . Aprovar, tot ratificant en la seua integritat el Decret 169/2010 de l’Alcaldia, l’oposició d’este 
Ajuntament a l’autorització per part de la Comissió de Preus de València i pel Conseller de Comerç de la G.V., 
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de l’increment de tarifes del “Servei d’Aigua Potable de Benetússer”, per a l’exercici 2010, proposat per 
l’empresa adjudicatària del servei, “Aguas de Valencia, S.L.”, amb CIF: A 46000477. 

SEGON. Desestimar la petició d'increment de les tarifes del “Servei d’abastiment d’aigua potable de 
Benetússer” per a l'exercici 2010, presentada per la mercantil adjudicatària del servei, “Aguas de Valencia 
S.A.”, amb CIF: A 46000477, amb escrit de data 13 de novembre de 2009. 

TERCER. Modificar l'article 3 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del “Servei de 
Subministrament Domiciliari d'Aigua Potable i Conservació de Comptadors”, en el sentit de reflectir-hi que la 
liquidació es farà per bimestralment. La liquidació dels tributs municipals i/o supramunicipals que es cobren 
juntament amb les taxes pel “Servei d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”, es farà així mateix 
bimestralment. 

Resta modificat, igualment i en eixe mateix sentit, el «Reglament per a la prestació i gestió del “Servei 
d’abastiment d’aigua potable de Benetússer”». 

QUART. Traslladar este acord a la Comissió de Preus de València i a la Conselleria de Comerç de la G.V., 
per al seu coneixement. 

CINQUÉ. Notificar este acord als interessats. 
 
3.8. Proposta d'acord  ~ 8 de març “Dia de la Dona” 
La regidora de Dona, Carme García Martínez, informa i dóna compte del contingut de la proposta, la part 

expositiva de la qual es transcriu, a la lletra, tot seguit: 
 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La prostitució ha sigut justificada i definida com una pràctica femenina consistent a subministrar serveis 

sexuals a canvi de diners, no obstant això, la realitat és ben distinta. Seguint les paraules de l’ONU, la 
prostitució és una forma d’esclavitud moderna. En aquesta, s’aprofita la situació de desprotecció i de falta de 
recursos en què es troben milers de dones al món per a benefici de proxenetes i prostituïdors  que s’enriqueixen 
 
a costa de la dignitat i la integritat de les vides de les dones i les xiquetes. Un atemptat contra els drets humans 
tan generalitzat que suposa al nostre país un total de l’1’7 % dels ingressos del PIB.  

 
No podem quedar-nos assegudes observant aquesta realitat i disfressant-la de serveis mercantils preguntant-

nos si hem de donar cobertura legal a una de les manifestacions de violència més extremes, perquè significa 
concedir protecció legal als proxenetes i els traficants que han convertit impunement en víctimes a milions de 
dones i xiquetes. Atorgar-los respectabilitat com tercers en el negoci de la prostitució facilita l’ambient de 
mercadeig propici per a la violació i la comercialització dels cossos de les dones, i també els brinda impunitat 
legal i confidencialitat com a explotadors 

No podem consentir  que des de cap àmbit en tot el procés de prostitució ningú es beneficie d’aquesta 
situació, ni els que trafiquen amb les persones, ni els que cobren pels anuncis, ni els que cedeixen els espais, ni 
els que les traslladen...  

 
Legitimar la prostitució és acceptar que un gran nombre de dones siguen utilitzades per al  profit i el 

consum masculins i que els seus cossos siguen comerciats per al mer plaer dels homes. L’acceptació de les 
pràctiques masculines de compra de serveis sexuals, equival a enfortir-la i la tolerància amb el 
prostituïdor/client, invisibilitat fins al moment, és tant com negar que amb la seua demanda són responsables 
del desenvolupament de la indústria del sexe i de totes les seues conseqüències, entre les quals hi ha la 
destrucció de la dignitat, de la integritat física, psicològica i emocional, arribant fins i tot a la mort a dones i 
xiquetes.  

 
La mal anomenada “prostitució lliure” és un mite ja que  es basa en la jerarquia entre dones i homes portada 

al màxim exponent i les possibilitats que tenen les dones que subsisteixen en condicions de tràfic sexual estan 
fortament restringides. La coacció, l’aïllament, la falta de recursos, les amenaces i els enganys són els 
instruments que es fan servir per a assegurar el seu ingrés i permanència en aquest cercle de violència acceptat 
socialment.  

 



   

 AJUNTAMENT   DE    
BENETÚSSER 

C/ Miguel Hernández, 30     Apartat correus: 202     46910 - BENETÚSSER   (L’Horta Sud - València)  

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

  

Mantindre actituds de culpabilització contra les dones prostitutes no fa sinó tancar el cercle d’aïllament en 
què estan immerses i reduir les possibilitats de trobar una vida més digna i segura.» 

 
Finalitzada la lectura i ateses les següents consideracions: 
1.  Amb data 11 de març de 2010 es va dictaminar favorablement la proposta d'acord presentada pel grup 

municipal socialista, sobre el 8 de març “Dia de la Dona” 
2. Correspon al Ple de l'Ajuntament manifestar-se a este respecte. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Rebutjar qualsevol intent de legalitzar la prostitució. Ja que els atemptats contra els drets humans 

no poden ser legalitzats ni legitimats. Els drets humans són un objectiu a aconseguir.  
Segon. Condemnar la prostitució, ja que és una forma de violència cap a les dones. 
Instar que, des dels poders públics i la societat, es mantinga una actitud de condemna a qualsevol persona 

que s’enriqueix amb la prostitució. 
Tercer.  Instar que, des dels poders públics i la societat, es mantinga una actitud de condemna a qualsevol 

persona que s'enriqueix amb la prostitució. 
Quart. Donar suport a qualsevol política encaminada a l’eliminació de la prostitució i a endurir la lluita 

contra els proxenetes, com a responsables i beneficiaris de la prostitució, dotant amb més recursos els 
instruments per a fer-ho.  

Cinqué. Reforçar les polítiques d’igualtat com a eines encaminades a generar igualtat, perquè són 
instruments vàlids per a destruir la jerarquia de poders en què es basa la prostitució.  

Sisé. Creació i desenrotllament de programes i plans de formació i ocupació dotats de suficient pressupost , 
per a facilitar la integració sociolaboral de les dones prostituïdes. 

Seté. Traslladar la present moció, a Presidència del Govern, al Ministeri d'igualtat, a la presidència de les 
Corts Valencianes i a la Conselleria de Benestar Social, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, així 
com als grups polítics de les Corts Valencianes. 

 
4t.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
No es tracta cap assumpte. 
 
5é.  TORN D’INTERVENCIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
 
1. El portaveu del grup  EU  planteja que mentre que no se li done una contestació, tant a les Comissions  

d'Urbanismes i Serveis, com en el Ple,  ho plantejarà ací cada vegada, a les sessions plenàries. Volen 
assabentar-se sobre l'estat del treballs d'execució dels projectes d'obres del Camí l'Orba i d'Accés al col·legi 
Blasco Ibáñez. L'Ajuntament té el compromís, sobre tot pel que fa el Camí l'Orba, de que s'executaran les 
obres, Si no es fan, hauríem de parlar de mobilitzacions.  L'alcaldessa contesta que des de la Conselleria s'han 
celebrat reunions amb representants de la Plataforma Ciutadana, a les quals els digueren que els treballs 
començaria dels treballs, una vegada adjudicats seria més endavant del que inicialment es pensava, 
provablement cap al setembre. El portaveu del grup PSOE-PSPV diu que les dues d'obres per als accessos  del 
CP Blasco Ibáñez, estan adjudicades, però no saben quan començarà l'execució dels treballs. 

 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 21:55 hores, del dia 08 d'abril de 

2010. Tancada la sessió la presidenta ofereix al públic present, fora de la sessió, la possibilitat de formular 
preguntes a la Corporació Local, tot produint-se intervencions de 3 persones, a les quals contesten diferents  
regidors de la Corporació Local. 

 
I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.  
 
               L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 
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---------------------------------- // ---------------------------------- 
 
Diligència: Per a fer constar que la precedent Acta del Ple de l’Ajuntament, de la sessió realitzada el dia ---  

de  ----- de 2010, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer,    de ...   de 2010 

El secretari,  
 
 
 
 
 

 J. Lluís Blanco Vega 


