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                                                           PLE  DEL AJUNTAMENT                                   Sessió:  6 / 2010 
Sessió extraordinària  

Data:   20 d'agost 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 Esquerra Unida (EU) 
Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso (portaveu) 

               Teresa Nieto Cobos  
 

                                                                                           
              Regidors absents: 
  Mª Soledad Giner Cercós             (Grup PP) 
   Luis V. Adell Muñoz                   (Grup PP) 
  José Vicente Vidal Selvi              (Grup PP) 
  Laura Chuliá Serra                       (Grup PP) 
  Daniel Bordería Monterde           (Grup PP) 
  Miguel A.Madrero Tarancón       (Grup PP) 
  Mª José García Pascual                (Grup PP)          
 

 
Secretari:                   J. Lluís Blanco Vega 
Interventora:        Mª Dolores Miralles Ricós 
 

Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 11:00 hores del dia 20 d'agost 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 
extraordinària 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:  [3.06.2010 i 17.06.2010] 
 
2n.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  
2.1. Regidoria – Delegada de la DONA, canvi de nom de la regidoria: restar assabentats  
2.2. Nomenament de jutge titular i suplent 
2.3. Declaració com a NO disponibles del imports afectats pel R.D.Ll 8/2010: aprovació 
2.4. Serveis de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci annexes: modificació tarifes 
2.5. Dies festius locals/2011: aprovació 
2.6. Declaració plurianualitat de la despesa ~ “Millora de plaça pública/2010-2011 (PAP)”: aprovació 
2.7. Declaració d’Impacte Ambiental ~ Centre de Transformació: rebuig proposta ubicació  
 
3r.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
 
4t.CONTROL DE L'ACTUACIÓ DELS ÒRGANS MUNICIPALS 
4.1. Resolucions aprovades: donar compte 
      4.2. Torn d'Intervencions 
 

----------------------- // --------------------------- 
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Abans de començar la sessió, l'alcaldessa  explica que s'ha convocat ple extraordinari hui a les 11:00 hores, 

per tal de continuar amb els assumptes pendents en el Ple de l'Ajuntament convocat amb data 29 de juliol de 
2010, el qual no va poder realitzar-se, i per açò es celebra hui 20 d'agost de 2010. Assenyala també que s'ha  
modificat l'estructura normal de l'ordre del dia de la convocatòria, per tal d'ajustar-la al que al respecte es diu a 
la Llei de Règim Local de la C.V., que ha entrat en vigor recentment. 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: [03.06.2010 i  17.06.2010]   
Es dóna compte del contingut de l’acta de les sessions realitzades amb data 03  i  17 de juny de 2010, 

fotocòpies de les quals s’ha fet arribar als regidors amb la convocatòria. S'assenyala que al punt 1r. Acta 
sessions anterior de l'ordre del dia de la sessió hi figura l'expressió “...tot demanant..”, dues vegades seguides. 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions 03 de juny de 2010 i 17 de juny de 2010, en els 

seus propis termes, tot reflectint-hi la puntualització assenyalada. 
  
2.1. Regidoria  - Delegada de la DONA, canvi de nom de la regidoria: restar assabentats 

  L'alcaldessa recorda que a la sessió de la  Comissió Informativa d'Àrees Socials, amb data 26 de juliol de 
2010, ja es va donar donat compte  de la imminència del canvi de denominació de la Regidoria de la Dóna, pel 
de “Regidoria d'Igualtat”. Informa que, amb data de 30 de juliol de 2010, i núm. de Decret de l'Alcaldia 
950/2010 es va fer aprovar el canvi de  denominació. Seguidament es reprodueix, a la lletra, el text del decret. 
 

«Decret núm. 950/2010    
Benetússer, a 30 de juliol del 2010 

 
 EVA A. SANZ PORTERO, alcaldessa-presidenta de la corporació Local de Benetússer, en exercici dels facultats i els obligacions que la 

legalitat vigent  em confereix en eixa condició, i atenent els següents consideracions: 
 I. Antecedents de fet: 
1. Per Decret d'esta Alcaldia núm. 780/2007, de 6 de juliol, es va acordar designar els regidors que hagueren de participar més 

directament en la gestió municipal amb l'assumpció de la direcció d'alguna de les àrees o servicis bàsics del funcionament de l'Ajuntament. 
Dins de les quals es troba l'àrea de la dona, la direcció de les quals es va assignar a la regidora Carme García Martínez. 

2. De l'esmentada organització es donà compte al Ple d'este Ajuntament a la sessió extraordinària realitzada amb data 9 de juliol del 
2007. 

3. Amb data 21 de juliol del 2010 s'ha presentat per l'esmetada regidora un informe-proposta a esta Alcaldia sobre la conveniència de 
modificació de la denominació de l'àrea que en  té assignada, i que passaria a denominar-se “regidoria d'igualtat”. 

 II. Fonaments: 
1. Resulten aplicables els articles 21 i 23. 4 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local. 
2. A mes, resulten aplicables: 
    - els articles 43 a 45 del ROF, pel que fa els regidors delegats. 
3. És facultat de l'Alcaldia resoldre a eixe respecte. 
 
 RESOLC: 
Primer.  Modificar, a partir del dia de la data, la denominació de la Regidoria de la Dóna- assignada a la regidora municipal Carme 

García Martínez- per la de“Regidoria d'Igualtat”, mantenint la facultat de direcció dels servicis corresponents a càrrec seu, en els termes 
que preveu el Decret d'esta Alcaldia núm. 780/2007, de 6 de juliol. 

Segon. Donar compte d'este decret al Ple en la primera sessió que se celebre i inserir anunci esta resolució al Butlletí Oficial de la 
província i als Taulers d'edictes municipals. 

Tercer. Notificar este decret a tots els departaments municipals i regidories i als portaveus dels grups municipals, als efectes 
oportuns.» 

 
Tots els regidors resten assabentats. 

 
2.2. Nomenament de jutge titular i suplent 
L'alcaldessa dóna compte del contingut de la proposta. El portaveu del grup EU comenta que ells no 

discrepen de la proposta de nomenament de les persones designades, sinó del procediment. Estimen que per a 
l'elecció d'estos càrrecs hauria de donar-se més publicitat, més informació a la ciutadania, per tal que 
s'assabente de l'existència d'estes institucions, i que poden optar a elles, si volen. Pensen que a estos càrrecs, 
com al del “Defensor/a de la Ciutadania de Benetússer”, no és bo que es perpetuen les mateixes persones, i 
haurien d'anar passant més gent per ells. I, per tot açò, ells s'abstindran al nomenament del jutge titular de Pau i 
la seua suplent. L'alcaldessa diu que a la Junta de Portaveus s'ha comentat  este assumpte, i sembla lògic que no 
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es perpetuen les persones en estos càrrecs, que tinguen un termini, la qual cosa  anirem treballant-ho per a la 
propera renovació dels càrrecs. 

   Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
 1. Ha estat publicat el preceptiu anunci, tant en el Butlletí Oficial de la Província de València amb data 
01 d'abril de 2010, com al Tauler d'anuncis de l'ajuntament. 
 2. Tot i que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, només s'ha rebut una sol·licitud del 
Jutge de Pau titular, formulada per Juan José Martínez Costa, amb DNI número 22605129-Q; i  una altra per al 
lloc de Jutge de Pau suplent, formulada per Concepción Banacloche Martínez, amb DNI número 24316100-V. 
 3. Les persones proposades reuneixen els requisits legals prevists en la Llei Orgànica 6/1985 de 1 de 
juliol del Poder Judicial. 
 4. La Comissió Informativa d'Interior, amb data 26 de juliol de 2010 ha emés informe favorable. 

 
          Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb dues abstencions, dels integrants del grup EU (2), i huit 
vots a favor, dels integrants del grup PSOE-PSPV, ACORDA: 
 Primer . Designar per al seu nomenament com a Jutge/ssa de Pau titular del municipi de Benetússer, Juan 
José Martínez Costa, amb DNI: 22605129-Q; tot demanant de l'Administració de Justícia, el seu nomenament 
com a tal. 
 Segon. Designar per al seu nomenament com a Jutge/ssa de Pau suplent del municipi de Benetússer, 
Concepción Banacloche Martínez, amb DNI: 24316100-V; tot demanant de l'Administració de Justícia, el seu 
nomenament com a tal. 

 Tercer. Notificar este acord al Tribunal Superior de Justícia de la CV, al Jutjat Degà de Catarroja i al 
Jutjat de Pau de Benetússer; així com als interessats. 

 
2.3.  Declaració com a NO disponibles dels imports afectats pel R.D.Ll 8/2010: aprovació 
L'alcaldessa dóna compte del contingut de la proposta. El portaveu del grup EU pren la paraula per tal 

d'explicar el sentit del seu vot, tot dient que  és tracta d'una imposició legal. Que ells, com que estan en contra 
de les mesures  d'ajust econòmic i amb la reducció dels sous dels treballadors públics, s'abstindran. 

Ateses les consideracions següents: 
Vist que el 20 de maig s’aprova el Reial Decret Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per 

a la reducció del dèficit públic. 
Vist que l'esmentat R.D.L. s’aprova en un escenari econòmic caracteritzat per la intensitat de la crisi 

econòmica amb origen en la crisi financera internacional i amb efectes sobre  el creixement i l'ocupació, sent 
urgent adoptar mesures de contenció en els gastos de personal de les diverses administracions públiques. Entre 
les mesures adoptades s’inclou una reducció del 5% de la massa salarial dels empleats públics. 

Hi ha informe de personal amb data 19 de juliol de 2010 en el qual s’assenyala que l’import  de la reducció 
de la massa salarial dels empleats públics de l’Ajuntament ascendix a 75.552,40 €,  
     L'Alcaldia ha adoptat Resolució núm. 704/2010 i 723/2010 per la qual s’aprova l’import de la reducció; 

La Intervenció Municipal ha emés informe amb data 20 de juliol de 2010 respecte d’això. 
D’acord amb allò que s’ha assenyalat en l’article 14 un del Reial Decret Llei 8/2010, pel qual s’adoptaven 

mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
La Comissió Informativa d'Interior amb data 16 de juliol de 2010 ha emés informe favorable. 
 
 Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb dues abstencions, dels regidors integrants del grup EU (2), i 

huit vots a favor  dels integrants del grup PSOE-PSPV (8), ACORDA: 
Primer . Declarar “Recursos afectats”, els derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de 

personal en l’exercici 2010 que es destinarà en l’Ajuntament de Benetússer a sanejar el romanent de Tresoreria 
derivat de la liquidació de l’exercici 2009, el qual ascendix a un total de 75.552,40 €. 

Segon. Declarar no disponibles les partides que a continuació se citen i que ascendix a 75.552,40 €, sent el 
desglossament per partides:  

920.120 ....................................................20.858,16 
132.120.....................................................21.369,52 
151.120.....................................................  4.852,73 
334.120...................................................... 7.795,66 
231.120.......................................................2.535,00 
320.120.......................................................8.456,54 
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341.120.......................................................1.298,90 
924.120........................................................  611,92 
241.120.......................................................1.470,53 
450.120.......................................................   519,17 
920.130........................................................  354,49 
231.130.......................................................1.193,95 
320.130.......................................................1.351,22 
151.130.........................................................  422,43 
164.130...........................................................511,52 
334.130...........................................................620,18 
912.110........................................................1.330,48 

    
      2.4. Serveis de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d'oci annexes: modificació 
tarifes  

L'alcaldessa explica i dóna compte del contingut de la proposta d'acord, la qual ja va ser dictaminada per la 
corresponent Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, amb data 26 de juliol de 2010. El portaveu del grup 
EU manifesta que no estan per trencar el contracte amb l'empresa, si no que s'havia de limitar a incrementar les 
tarifes l'IPC. Però resulta que, a més, està el tema de les tarifes del servei del parking, que inicialment no 
estaven contemplades a la relació de tarifes. Que açò és el resultat  d'unes negociacions a les quals ells no han 
participat. Que es diu que el que es proposa és donar compliment als termes del contracte, però és el resultat 
d'unes negociacions de les quals ells no han estat assabentats. Que consideren que els serveis públics els han de 
gestionar els ajuntaments. Que en el seu moment se'ls va donar una concessió a trenta anys, amb la seua 
oposició, però es va aprovar i s'haurà d'acomplir el contracte. Però si s'ha de tornar a negociar els termes del 
contracte, ells volen participar, estar-hi presents. Per això votaran en contra. El portaveu del grup PSOE-PSPV, 
comenta que l'augment que es proposa és el resultat d'aplicar-hi les fórmules de revisió previstes al contracte; 
del qual resulta un augment semblant al de l'IPC, encara que no és exactament el mateix. Al respecte ha hagut 
una transparència total, tant per l'empresa que gestiona el servei com per l'equip de govern. Hi consta l'informe 
econòmic al respecte. Es tracta d'aplicar allò que en el contracte inicial es va establir. L'alcaldessa  assenyala en 
relació a la intervenció del portaveu del grup EU, que l'equip governant no ha signat cap contracte a un any, ni 
ha fet cap  negociació en relació al pàrquing. No s'ha fet cap modificació del contracte des de la signatura del 
contracte inicial. El titular del contracte és “Benetússer Centro Deportivo S.L.”, i l'únic obligat front a 
l'Ajuntament del seu compliment. Però, per qüestions particulars d'esta empresa, es va cedir el drets 
d'explotació del pàrquing soterrat i també els de la planta alta a una altra empresa. Per discrepàncies  entre elles, 
fins ara no s'ha obert el pàrquing que preveu el contracte. El que ha ocorregut és que eixes dues empreses, no 
l'Ajuntament, han negociat  entre elles i el resultat d'eixes  negociacions  és que s'ha aconseguit obrir  el 
pàrquing, al menys momentàniament. Si així el pàrquing funciona correcte. Cas contrari s'haurà d'actuar en 
conseqüència. El portaveu del grup EU considera que la Piscina és un tema recurrent. Que l'adjudicatari va 
guanyar el concurs, entre d'altres coses, per que va oferir el pàrquing. S'hauria d'haver exigit l'obertura des del 
seu començament. Discrepen de com es  fan les coses. El seu grup demana que s'acomplisca el contracte, inclòs 
el pàrquing. Si ha mencionat el tema d'un any és perquè així es va dir a una Comissió. Es pregunten, a més a 
més, si la inclusió de tarifes per l'ús del pàrquing estava contemplat en el contracte. Creuen que el pàrquing s'ha 
d'obrir  sense que que coste diners  als usuaris de la piscina.  I de la planta superior  ni la comenta, però no està 
complint-se amb el que es preveu al contracte per a eixa planta, puix quan se rebia l'obra, hauria d'haver-se 
rebre en totes les condicions, amb un saló de restauració. L'alcaldessa diu que no pretén convèncer al portaveu 
del grup EU, que es limita a recapitular els esdeveniments. Les coses no són tan blanques o tan  negres. Tot açò 
té les seues explicacions i les seues interpretacions. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
I.  L’Ajuntament de Benetússer té implantat el “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, 

mitjançant prestació indirecta, les tarifes del qual foren aprovades pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
amb data 22 d'abril de 2010. 

II.  Amb escrits de data 29 de juny de 2010 i 21 de juliol de 2010, l’adjudicatària del contracte inherent a la 
prestació del “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, la mercantil “BENETÚSSER CENTRO 
DEPORTIVO, SL”, amb NIF/CIF:B 97773568, formula sol·licitud d’actualització de les tarifes del servei, tot 
incloent-hi la prestació de serveis no prevists a les tarifes actualment vigents -encara que sí ajustats al contracte 
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formalitzat amb la mercantil-, bàsicament el servei relatiu a la possibilitat dels usuaris del servei d’utilitzar les 
places d’estacionament existents a la planta sótan de les instal·lacions. A este respecte, el contracte formalitzat 
amb la mercantil, el “Contracte de Redacció del projecte, Construcció i Explotació del Servei de Piscines 
Municipals i Instal·lacions annexes,  en la seua redacció vigent, contempla l’existència d’una planta sótan amb 
places per a l’estacionament de vehicles, les quals s’han de destinar al seu ús pels usuaris del “Servei de Piscines 
Municipals i Instal·lacions annexes”. El contracte actualment vigent no permet la destinació de les places 
d’estacionament a l’ús per persones alienes al servei, ni amb lloguer  periòdic, ni amb cessió de l’ús de les 
places durant tota la vigència del contracte. 

III. L’increment de les tarifes previst a la sol·licitud de l’adjudicatari per a les tarifes actualment vigents, 
resulta ser el resultant del coeficient d’actualització Kt previst al contracte. 

IV.  Les tarifes del “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes” estan regulades a l’”Ordenança 
Fiscal Reguladora de la taxa per cases de banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis 
anàl·logs”. 

V. Resulten rellevants a l’efecte els següents texts: 
- El Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLlRHL), en allò que regula a imposició de 

taxes i els preus públics municipals i l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores. 
- El contingut del “Contracte per  a la “Redacció del projecte, Construcció i Explotació del Servei de 

Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, formalitzat i actualment en vigir. 
VI.  Procedeix resoldre al respecte de la proposta de concreció de tarifes del “Servei de Piscines Municipals i 

Instal·lacions annexes”, formulada per l’empresa adjudicatària del servei “BENETÚSSER CENTRO 
DEPORTIVO, SL”. 

VII.  És urgent resoldre a este respecte en afectar la modificació proposada a les tarifes a aplicar a la propera 
temporada de funcionament del “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”. 

VIII.  A l’expedient consten informes emesos pels serveis municipals. 
IX. La Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis, reunida en sessió extraordinària amb data 26 de juliol 

de 2010, ha emés informe favorable. 
X. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte, majoria 

simple. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb el vot en contra dels integrants del grup EU (2), i huit vots a 

favor dels integrants del grup PSOE-PSPV (8), ACORDA: 
Primer. Aprovar la modificació de la lletra B), de l'article 6 de l”Ordenança Fiscal Reguladora de 

la TAXA per cases de banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàl·logs”, en el 
sentit de reflectir-hi les tarifes proposades per la mercantil “BENETÚSSER CENTRO DEPORTIVO, SL”, 
amb CIF: B 97773568, amb escrits de data 29 de juny i 21 de juliol de 2010, inclosa la previsió de tarifes 
per la utilització pels usuaris del “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes” de les places 
d’estacionament existents a la planta sótan de les instal·lacions, possibilitat esta que s’ajusta al contracte 
formalitzat amb la mercantil, el “Contracte de Redacció del projecte, Construcció i Explotació del Servei de 
Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, en la seua redacció vigent; el qual, per contra, no admet la 
destinació de les places d’estacionament a l’ús per persones alienes al servei, ni amb lloguer  periòdic, ni amb 
cessió de l’ús de les places durant tota la vigència del contracte. 

 
La lletra “B) UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL “Servei de Piscines Municipals i 

Instal·lacions annexes”, de l’article 6 de l’ordenança resta redactada en la següent forma: 
     

B) UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”: 
 

ABONOS MES 
Joven (14 a 24 años) 20,45 € 
3ª edad (a partir de los 65 años) 26,60 € 
Discapacitado (minusvalía > 33%) 18,40 € 
Individual (25 a 64 años) 33,75 € 
Familiar (Titular-cónyuge y un hijo hasta los 18 años) 46,00 € 
A partir del 4º componente familiar (menor 18 años) 5,50 € 
Fin de semana (desde el viernes 15 hs al domingo 15 hs) 20,45 € 
Plus abonos individuales piscina descubierta 10,20 € 
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Plus abono familiar piscina descubierta 20,45 € 
Plus 4º miembro piscina descubierta 5,50 € 
Corporate 28,65 € 

 
 

ENTRADAS  
Piscina cubierta (permanencia de 1 hora)  
Infantil (<16 años) 2,55 € 
Acompañante (<14 años y minusválido) 2,55 € 
Minusválido (minusvalía > 33%) 2,55 € 
Piscina descubierta (sin límite permanencia)  
Infantil (<16 años) 2,55 € 
Adultos 3,60 € 
Entrada reducida (minusvalía >33% o >65 años) 2,55 € 
Welllness (Natación libre piscina cubierta, zona relax y gimnasio fitness sin límite horario)  
Adulto 5,90 € 
Minusválido (minusvalía > 33%) 4,40 € 
Mayor de 65 años 4,40 € 

 
 
* Niños:    Menor de 16 años 
* Minusválidos: Mminusvalía superior al 33% 
* 3ª edad:   Mayores de 65 años. 
* Corporate:   10 trabajadores mín. de una misma empresa. 
 
CURSOS DE NATACIÓN EN EL “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”:         
 
BENETÚSSER  CURSOS TRIMESTRALES CURSOS NATACIÓN ABONADOS 

€/TRIMESTRE 
CURSOS NATACIÓN NO ABONADOS 

€ / TRIMESTRE 
Natación Terapéutica (2 días) 41,65 € 83,30 € 
Natación adultos (2 días) 41,65 € 83,30 € 
Natación 3ª edad (2 días) 23,00 € 46,00 € 
Natación pre y post parto (2 días) (mensual) 14,30 € 28,65 € 
Natación Infantil 6-14 años (1 día) 20,85 € 41,65 € 
Natación Infantil 6-14 años (2 días) 41,65 € 83,30 € 
Natación Infantil 3-5 años (1 día) 20,85 € 41,65 € 
Natación Infantil 3-5 años (2 días) 41,65 € 83,30 € 
Natación Bebés (1 día) 30,65 € 61,35 € 
Natación Bebés (2 días) 56,25 € 112,45 € 

 
 
ALQUILER PISCINA CALLES                                                                                                                                                                           
 

Grupos Externos (Tarifas por uso y día) 22,50 € 

 
 

SERVICIO DE PARKING SUBTERRÁNEO 
 

TIEMPO PARKING Tarifas por minuto 

Los primeros 60 minutos de uso 0,0083 

Del minuto 61 al minuto 120 de uso 0,0167 

A partir del minuto 121 de uso 0,0333 

 
 

Normas a aplicar a la determinación y exigencia de tarifas por las diferentes actividades a realizar por la  entidad o entidades 
prestadoras de los servicios municipales de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos: 

 
* Se podrá reducir el importe de las tarifas recogidas en este precepto temporalmente, con ocasión del lanzamiento de campañas u 

ofertas promocionales. Los menores ingresos que ello pudiere suponer para el servicio no se podrán repercutir, en ningún caso, ni directa, 
ni indirectamente,  a las arcas municipales. Excepción hecha de aquellos supuestos en los que el órgano competente de la Corporación 
apruebe, previamente, la concesión de una subvención/ayuda  municipal a la actividad o curso de que se trate. 

* Se podrá implantar nuevos cursos y/o actividades complementarias –no así nuevos tipos de entrada y/o de abono-,  no 
contempladas en este precepto, previa comunicación por escrito, con indicación de la tarifa prevista, a este Ayuntamiento. Se entenderá 
que este está conforme con la propuesta si no manifiesta su oposición en el plazo máximo de quince días. El posible negativo de estas 
actividades, no se podrá repercutir, en ningún caso, ni directa, ni indirectamente,  a las arcas municipales. Excepción hecha de los 
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supuestos en los que el órgano competente de la Corporación apruebe, previamente, la concesión de una subvención/ayuda  municipal a 
la actividad o curso de que se trate. 

* En el marco de la campaña promocional de la apertura y puesta en funcionamiento del “Complejo Municipal de Piscinas Públicas, 
Cubierta y Descubierta, y de las Instalaciones Anexas”, durante los dos primeros meses del funcionamiento del mismo, las personas 
empadronadas en el municipio de Benetússer, no habrán de satisfacer el importe correspondiente al concepto “matrícula”. 

 
Segon. Exposar al públic la modificació aprovada, amb inserció a l’anunci del text de l’article modificat, pel 

termini previst legalment. Si de cas es presentaren al·legacions, el Ple de l’Ajuntament resoldrà al respecte. 
La modificació aprovada resultarà aplicable des del dia de la seua aprovació. 
Tercer. Autoritzar l’Alcaldia per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, a este 

acord. 
 
     2.5. Dies festius locals/2011: aprovació 
 Es dóna compte del contingut de la proposta per a la determinació de les festes locals del 2011, en la 

qual es mantenen com a no laborables els dies que tradicionalment s'inclouen en el calendari laboral, i que són 
el dilluns de festa local i el de Sant Vicent Ferrer. 

Ateses les consideracions següents: 
1. La Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la Conselleria economia, Hisenda i Ocupació de la 

Generalitat Valenciana ha sol·licitat de l’Ajuntament, per mitjà d’ofici de data 16 de juny del 2010 (amb 
entrada en el Registre General el dia 5 de juliol del 2010, núm. 3.799) l’acord de la Corporació Municipal, 
determinant de manera específica la data i la denominació de les dues festes locals que, amb el caràcter de no 
recuperables, tindran lloc en aquest municipi durant el proper any.  

2. L’article 37.2 del RDLeg. 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels 
Treballadors, disposa que les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir 
catorze a l’any, de les quals dos seran locals. L’article 46 del RD. 2001/1983, de 28 de juliol, modificat pel 
RD.1346/1989 (precepte no derogat pel RD. 1561/1995, sobre festes laborals, junt amb els articles 45 i 47 del 
mateix text legal) disposa que les festes tradicionals pròpies de cada municipi a incloure en el Calendari 
Laboral les determinarà l’Autoritat Laboral competent a proposta del Ple de l’Ajuntament. 

3. La determinació de festes locals en un municipi té rellevància no sols a efectes laborals, sinó també en 
la determinació de dies hàbils a efectes de còmput de terminis i obertura d’oficines publiques, tal com assenyala 
l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú, després de la modificació introduïda per la Llei 4/1999, quan estableix que 
l’Administració General de l’Estat i les Administracions de les Comunitats Autònomes, amb subjecció al 
calendari laboral oficial, fixaran en el seu àmbit el calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis, 
disposant que el calendari aprovat per les Comunitats Autònomes comprendrà els dies inhàbils de les Entitats 
que integren l’Administració Local corresponent al seu àmbit territorial, a les que s’aplicarà. 

4. En el municipi de Benetússer són festes locals per tradició, que s’han vingut incloent en els calendaris 
laborals, el dia de Sant Vicent Ferrer i el dilluns de festa local, que l’any 2011 no coincideixen amb diumenge 
ni una altra festa nacional o autonòmica incloses en els calendaris d’anys anteriors. 

    5. La Comissió Informativa de Àrees Social, amb data 16 de juliol de 2009, ha emés informe favorable. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer . Sotmetre a l’acord del Ple de la Corporació l’assenyalament com a dies inhàbils per al treball en 

el municipi de Benetússer, a efectes de la seua inclusió en el Calendari Laboral de 2010, la festa tradicional de 
Sant Vicent Ferrer, que es celebrarà el dia 2 de maig, i la festa local, que se celebrarà el dia 27 de juny, i que 
ambdues festes s’incloguen també en el calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis 
administratius. 

Segon. Remetre certificat de l’acord plenari a la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la 
Generalitat Valenciana, als efectes oportuns. 

 
En este moment, l'alcaldessa, d’acord amb allò que disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), somet a votació  la ratificació de la inclusió d'este 
assumpte a l'ordre del dia, sent aprovada per unanimitat. 
 
     2.6. Declaració plurianualitat de la despesa ~ “Millora de plaça pública/2010-2011 (PAP)”: aprovació  
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L'alcaldessa explica la motivació de la proposta presentada. El portaveu del grup EU diu que han han dit 
que la plaça San Sebastián és un punt on en el futur seria viable un pàrquing soterrat públic, i que es faça quan 
haja passat la situació de crisi econòmica. En eixa línia, no estan per invertir diners en eixa plaça, ja que d'ací a 
uns anys es podria tindre que desfer. Ells estan d'acord que es demanen estos diners, però proposen altres 
actuacions, com era arreglar la Plaça de Lepanto o altres millores puntuals. El portaveu del grup PSOE-PSPV, 
comenta que en el seu moment es va posar un nom genèric per tal de permetre una certa discrecionalitat en la 
concreció de l'actuació, però el seu grup pretén destinar la subvenció a la Plaça San Sebastian, per diferents 
raons. Que ara podrien retraure la no paralització del projecte de pàrquing en la Pl. Lepanto. El portaveu  del 
grup EU pregunta si la plaça Lepanto  es pensa deixar con està ara, si es pensa deixar com a un solar sense 
arreglar. Que el grup EU comparteix que la plaça Sant Sebastià és un desastre de plaça, però pensen que es  pot 
fer una intervenció mínima i plantar arbres ja; però no invertir-hi 405.000 €, per a després desfer-ho. Del 
pàrquing de Lepanto ells van dir que no feia falta fer uns estudis de viabilitat, que ens va constar un diners, per 
a saber que no era el moment de fer eixa actuació. Si el pàrquing soterrat de la Plaça Lepanto no es va fer, no va 
ser per ells, sinó per  la situació del mercat. L'alcaldessa contesta dient que estan d'acord que cal adecentar la 
plaça Lepanto. D'això en parlarem en setembre. Que el cost econòmic de les obres per a millorar la plaça Sant 
Sebastià no serà de 405.000 €. Es pretén una intervenció mínima, amb un cost de 150.000 €. Que els estudis del 
pàrquing  de Lepanto no es van fer perquè volia l'Ajuntament, sinó per que eren preceptius. Que entén la 
postura del grup EU, però en realitat el contracte no es va arribar a licitar. Que es pot canviar el text de la 
proposta d'acord, tal i conforme demana el grup EU, però ha de quedar clar que tenen l'objectiu de destinar-ho a 
la plaça Sant Sebastià. El portaveu del grup EU diu que es va ficar un cartell per arreplegar demandes de 
possibles compradors de places i les que es van rebre no  n'eren prou. No s'havia d'haver gastat uns diners en 
una cosa que era evident que no era viable, i el projecte no  anava a eixir. Que si estos diners  van a destinar-se 
a la plaça Sant Sebastià ells s'abstindran, puix el seu recolzament no es imprescindible per a l'aprovació de la 
proposta d'acord. Assenyala que, si feren falta els seus vots per a no perdre els diners, la recolzarien per a no 
perdre'ls, encara que ells sempre han defés que els diners públics no s'han de malbaratar, vinguen d'on vinguen. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
1. Per Decret núm 1401/2009 de 24 de novembre de 2009 l’Ajuntament de Benetússer va sol·licitar la 

inclusió dins dels  Plans d'Actuacions Programades per a les anualitats 2010 i 2011 l'obra “Millora de Plaça 
Pública 2010-2011” amb un pressupost de licitació de 405.363,16 €. 

2. El Ple de la Diputació  Provincial de València va aprovar la inclusió dins dels Plans d'Actuacions 
Programades l'obra “Reurbanització Plaça de Sant Sebastià” subvencionant la totalitat i ascendint a 150.000 €,  

  3. L’Ajuntament de Benetússer per Decret 721/2010 de 10 de juny de 2010 va aprovar en relació al Pla 
d’Actuacions Programades per a les anualitats 2010-2011 ajustar el pressupost de l’obra a l’import 
subvencionat per la Diputació Provincial de València amb el detall següent: “Reurbanització Plaça Sant 
Sebastian, any 2010 import de 75.000 € i any 2011 import total 75.000 €, 

  4. Pel Decret anteriorment esmentat es resol que s’inicien els tràmits per a la declaració de plurianual del 
gasto que suposa el finançament d’eixa obra,  

  5.  A l'expedient consta informe de la Intervenció Municipal de data 28 de juliol de 2010, 
 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb dues abstencions, dels regidors integrants del grup EU (2), i 

huit vots a favors, dels integrants del grup PSOE-PSPV (8), ACORDA: 
Primer. Declarar plurianual el gasto de 150.000 € per al finançament de l’obra “Millora de plaça 

pública/2010”, tot distribuint-se el mateix en els exercicis pressupostaris 2010 i 2011, imputant-se en cada un 
dels esmentats exercicis la quantitat de 75.000 €. 

Segon. Traslladar del present acord al Departament d’Intervenció als efectes oportuns. 
 
 2.7. Declaració d'Impacte  Ambiental ~ Centre de Transformació: rebuig proposta ubicació 
  L'alcaldessa dóna compte de la proposta d'acord de rebuig a la ubicación d'un Centre de Transformació en 

el terme d'Alafar junt al casc urbà de Benetússer, la qual va ser informada per la Comissió Informativa 
d'Urbanisme i Serveis, amb data 26 de juliol de 2010. També comenta  que s'ha obert el termini previst a la Llei 
d'Ordenació del Paissatge, per a fomentar la participació ciutadana. El portaveu del grup EU diu que el seu grup 
està totalment en contra de la ubicació del Centre de Transformació. Que resulta que fa poc la Conselleria 
d'Educació pretenia obligar-nos a traslladar la línia d'Alta  Tensió per ampliar la superfície escolar, puix 
entenien que eixa línia suposava una afecció no admissible i, ara, una altra Conselleria, la de Medi Ambient, 
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Aigua, Urbanisme i Habitatge, planteja instal·lar una subestació elèctrica, que genera més camps 
electromagnètics, apegada al col·legi. Que este assumpte, encara que la subestació puga estar en el  terme 
d'Alfafar o el de València, a qui més afecta, condiciona i perjudica és als veïns de Benetússer que és la població 
més pròxima. Que cal que tots ens impliquem perquè les necessitats d'energia elèctrica no s'atenguen amb 
perjudici per a altres  veïns. Que es compte amb el seu grup per  a explicar açò als veïns i per a oposar-se a esta 
ubicació. El portaveu del grup PSOE-PSPV diu que estan tots d'acord en oposar-se. Que s'acaba de rebre la 
comunicació de l'obertura del termini de participació. L'alcaldessa comenta que han estan cercant documentació 
sobre la viabilitat i la possibilitat de que estes centrals elèctriques se soterren, possibilitat a la que alguna 
vegada s'ha referit l'alcaldessa de l'Ajuntament de València.  La regidora del grup EU, Teresa Nieto Cobos, diu 
que açò forma part d'un projecte més ample. No ens hem de conformar amb un escrit d'oposició. Hem 
d'implicar-nos a diferents nivells, amb els veïns i amb altres municipis,també afectats pel traçat. Hem d'adoptar 
estratègies de mobilització de la ciutadania i fer arribar la nostra oposició a la Conselleria, però també al 
Ministeri. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
PRIMER.  Restar assabentat, tot ratificant-lo en tots els seus termes el Decret de l'Alcaldia 954/2010, pel 

qual es manifesta i es fa palesa, la RADICAL oposició de l'Ajuntament de Benetússer al projecte  «ST La Torre 
i línia elèctrica a 220 kV d'entrada-eixida a la nova ST La Torre de la Línia elèctrica L/220 kV Torrent-Fuente 
de  San Luís (València)»”, el qual es tramita a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
de la G.V., sota la referència: 160/2010-CON AEA/mfcr;  tal i conforme el projecte es descriu a la 
documentació remesa des de la Conselleria. 

Seguidament es transcriu, íntegrament, a la lletra, el text del Decret. 
 

«Decret núm.: 954 /2010 
Benetússer,   30 de juliol de 2010 

EVA A.SANZ PORTERO, alcaldessa de la Corporació Local de Benetússer, en exercici de les facultats i les 
obligacions que la legalitat vigent  em confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions: 

 I. Antecedents de fet: 
1. Este Ajuntament ha rebut de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la G.V., 

documentació del exp. que sota la referència 160/2010-CON AEA/mfcr, es tramita en relació a l'avaluació 
ambiental del projecte: “ST La Torre i línia elèctrica a 220 kV d'entrada-eixida a la nova ST La Torre de la 
Línia elèctrica L/220 kV Torrent-Fuente de  San Luis (València)”. 

 2. Els serveis municipals han emés informe al respecte.  
 II. Fonaments: 
 1. S’estima que encara que el projecte no discorre pel terme municipal de Benetússer, cal manifestar el 

parer d'esta Corporació al respecte del mateix. 
 2. Examinada la documentació presentada resulta que esta presenta greus mancances, les quals motiven 

que les conclusions que hi es plantegen resulten de tot punt injustificades, a més de contràries a tota lògica, al 
sentit comú i a la necessària i legalment exigible correcta avaluació de les incidències negatives que el 
projecte plantejat pot comportar. 

 3. L'avaluació ambiental ha d'incloure tots els aspectes hi implicats. Un dels aspectes a considerar, quan 
no el més important, és de la repercussió sobre les persones. La instal·lació d'una Subestació Transformadora 
220/20 kV en uns terrenys situats molt a prop en línia recta, d'un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària 
i del casc urbà totalment consolidat, ocupat i habitat, d'esta població, resulta de tot punt inadmissible i 
injustificable des del punt de vits d'avaluació d'impacte ambiental, per més que els terrenys en qüestió tinguen 
la qualificació de sòl no urbanitzable. Més encara quan resulta que hi han altres possibles ubicacions per a 
eixa subestació. 

 Eixa dada/circumstància és suficient per sí mateix per a qualificar d'inadmissible i inacceptable l'impacte 
ambiental del projecte en els termes, condicions i ubicacions que es proposen a la documentació remesa des de 
la Conselleria. 

 4. Este Ajuntament ha de manifestar el seu parer al respecte, la qual cosa, davant la propera finalització 
del termini assenyalat des de Conselleria per a la formulació d'al·legacions resulta urgent i inajornable. 
Davant eixa circumstància esta resolució s'aprova per resolució de l'Alcaldia, però s'estima adient que es done 
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compte al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que este celebre per tal que en prenga coneixement i puga 
manifestar el seu parer al respecte. 

 
 RESOLC: 
Primer. Aprovar pel que fa el projecte: “ST La Torre i línia elèctrica a 220 kV d'entrada-eixida a la nova 

ST La Torre de la Línia elèctrica L/220 kV Torrent-Fuente de  San Luís (València)”, i a la documentació 
relativa al mateix remesa des de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la G.V. 
amb motiu de la tramitació del procediment amb referència 160/2010-CON AEA/mfcr; els següents extrems: 

 
1r. Manifestar i fer palesa, de forma radical, l'oposició de l'Ajuntament de Benetússer al projecte, tal i 

conforme este es descriu a la documentació remesa des de la Conselleria. 
 
2r. Exigir que l'estudi ambiental del projecte incloga i considere entre els aspectes a considerar els 

següents: 
 
a) la repercussió negativa de les instal·lacions del projecte, especialment de la subestació transformadora 

hi prevista, sobre les persones que viuen i viuran en la rodalia de les noves instal·lacions previstes al projecte, 
sobre els alumnes del centre escolar d'Infantil i Primària ubicat junt al centre de transformació que el projecte 
preveu. 

La repercussió negativa que demanem es considere adientment i suficientment a l'estudi d'impacte 
ambiental, és tant l'afecció fisiològica  sobre les persones, com l'afecció psico-sociològica, puix el malestar i la 
inquietud que l'existència d'instal·lacions d'este tipus en la rodalia de l'habitatge de les persones o de centres 
escolars, tot sabem que és causa de profunda inquietud per a tots els ciutadans de les nostres societats. 

Eixa repercussió és prou per a qualificar com a inacceptable, de forma radical, el projecte i l'impacte 
ambiental del mateix, tal i conforme este es descriu a la documentació remesa des de la Conselleria. 

 
b) l'existència de possibles localitzacions per al centre de transformació amb un menor impacte negatiu, 

puix estan més allunyats de zones residencials i de zones “sensibles” com ho és un col·legi d'Infantil i 
Primària. 

 
3r. Exigir de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la G.V. que remeta a este 

Ajuntament còpia íntegra del projecte, amb tot el traçat previst per al mateix, per tal de poder prendre 
coneixement del projecte en la seua totalitat i no tan sols parcialment, com ocorre amb la documentació 
rebuda. 

Este municipi es veu afectat per la totalitat del projecte i cal estudiar-lo en la seua integritat per tal de 
poder estudiar i/o fer al·legacions al respecte de la possible existència d'altres solucions amb menor impacte 
ambiental, per tal de poder atendre les necessitats públiques que es pretenen atendre amb este projecte. 

  
Segon. Traslladar certificat d'esta resolució a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 

Habitatge de la G.V. , juntament amb exemplar de l'informe emés pels serveis tècnics municipals. 
Tercer. Sotmetre esta resolució a coneixement i, si de cas, ratificació del Ple de l'Ajuntament, en la primera 

sessió que este celebre.» 
 
3r. CONTROL DE L'ACTUACIÓ DELS ÒRGANS MUNICIPALS 
 3.1. Resolucions aprovades: donar compte 
 Es dóna compte del decrets aprovats per l’Alcaldia des del número 668/10,  fins el número 965/10, la 

relació dels quals han tingut a la seua disposició els regidors i les regidores.  
 Tots els presents resten assabentats dels decrets esmentats, no plantejant-se cap altra intervenció. 
 
3.2. Torn d'Intervencions 
Es plantegen les següents qüestions: 
 
1. El portaveu del grup  EU  planteja cinc assumptes: 
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a) Amb la inversió que s'ha fet per a millorar les vies públiques s'han fet moltes “orelles”, a les voreres dels 
creuaments de carrers. Ara resulta que eixe espai l'utilitzen les motos per a estacionar. Cal  perseguir estes 
actuacions. No és acceptable la destinació que s'hi està fent d'estos espais urbans. 

b) Pregunta com està el tema de la Residència. Sabem alguna cosa més?. 
c) Recorda que va demanar informació dels Decrets d'Alcaldia núms. 393 i 394, de data 6 d'abril de 2010, 

relatius al reconeixement d'interessos de demora  a favor de “Construcciones Nagarés S.A.”, per certificacions 
d'obra del “Nou edifici de la Policia Local”, i de l'obra “Nou edifici P. Local, 2a fase” i encara no se li ha 
contestat..  

d) El pas de  vianants ubicat davant del Centre de Salut, és problemàtic per a la gent amb mobilitat reduïda. 
Pensa que hauria de resoldre's. 

e)  S'ha netejat la  brutícia que fan els arbres de la Plaça Major? 
2. El integrants de l'equip de govern donen les següents contestacions: 
a) El regidor de Policia, Julio Muñoz Ruz, diu que a partir del mes de setembre se perseguirà l'ús indegut de 

les “orelles”, amb vigilància per part ddel Cos de la Policia Local. 
b) L'alcaldessa contesta respecte de la Residència, que no hi han notícies noves, només el que ha eixit en 

Premsa. Des de la Conselleria no se'ns ha contestat. La regidora de Benestar Social, Encarna González, 
comenta que s'ha demanat que els reben per tractar este assumpte. Que els han dit que va a destinar-se a 
persones amb problemes psiquàtrics, però no contesten per escrit. 

c) L'alcaldessa respon que se li  havia oblidat la petició d'informació sobre eixos decrets. Que pren nota per 
a contestar. 

d) El regidor de Serveis, Serafín García, respon respecte eixe punt es veurà el mes de setembre. 
e) El regidor de Serveis informa que la plaça es netejà abans de les festes majors i es va tornà a netejar 

després, però els arbres l'han tornat a embrutar. Que, a més, això ha coincidit amb una baixa laboral de 
l'encarregat de la Brigada d'obres i amb el trencament de la maquinària de neteja, les quals coses han retardat 
eixa nova neteja. 

 
Abans de donar per finalitzada la sessió, l'alcaldessa  diu que lamenta que el grup PP no haja assistit  a este 

Ple extraordinari. Encara que és agost, l'ajuntament continua treballant. 
 
 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les 12:10 hores, del dia 20 d'agost  de 

2010. I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.  
 
               L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 
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