
   

 

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER 
C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)    Telèfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     NIF: P 4605400 C 

                                                       Apartat correus: 202                                              Web:  www.benetússer.net 
 

                                                                              PLE  DEL AJU	TAME	T                                  Sessió:  4 / 2009 
Sessió extraordinària  

Data: 22 d’abril de 2009 
 

ASSISTE	TS: 
 

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

 
Grup polític municipal PSOE-PSPV (PSPV-PSOE) 
Portaveu:   Oscar Labiós Vendrell 

Mª Dolores Ceacero 
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  

              Luis M. Vicent Adell 
Miguel A. Madrero Tarancón 

              José Vicente Vidal Selvi 
              Laura Chuliá Sera 

Daniel Bordería Monterde 
Mª José García Pascual   

 
Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 

Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso      
Regidors/es absents:           
                                                Teresa Nieto Cobos                             

 
EU 

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

 
Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 20:00 hores del dia 22 d’abril de dos mil nou, 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.   Serveis de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci annexes: tarifes 
 

 
----------------- // ------------------- 
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Oberta la sessió, el regidor del grup EU, Josep M. Albiol i Roso, disculpa l’absència de la regidora del seu 

grup, Teresa Nieto Cobos, que ha hagut d’absentar-se per uns problemes de salut. 
 

1r.  Serveis de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci annexes: tarifes   
L’alcaldessa dóna compte del  contingut i de la motivació de la proposta d’acord la qual ja es va tractar a 

dues sessions de la Comissió informativa d’Interior. 
El portaveu del grup EU explica que el seu grup s’abstindrà per coherència amb el plantejament del seu 

grup amb la contractació dels “Serveis de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci 
annexes”. Que ja manifestaren estar en contra  amb la forma de gestió de les Piscines, mitjançant una gestió 
privada, i més encara amb una adjudicació per a trenta-cinc anys. La portaveu del grup PP explica el voto a 
favor del seu grup, tot dient que els preus els semblen  raonables després de les  explicacions que s’han facilitat 
als grups polítics. El portaveu del grup PSOE-PSPV manifesta que s’han establerts unes tarifes que per damunt 
del millor preu, han primat la bona relació qualitat/preu. 

 

Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions: 
I. Este Ajuntament té aprovada l’”Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per cases de banys, dutxes, 

piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàl·logs”. 
II. El “Servei Municipal de cases de banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis 

anàl·logs”, s’ha vist afectat per l’aprovació, per acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de juny de 2008, de la 
contractació de la “Redacció del projecte, Construcció i Explotació del Servei de Piscines Municipals i 
Instal·lacions annexes”. Adjudicatari del contracte és la societat “BENETÚSSER CENTRO DEPORTIVO, SL”, 
amb NIF/CIF:B 97773568. 

III. La mercantil “BENETÚSSER CENTRO DEPORTIVO, SL”, pretén, una vegada completats els treballs 
d’execució del projecte de les instal·lacions, ficar en funcionament el “Servei de Piscines Municipals i 
Instal·lacions annexes”, per a la qual cosa cal tramitar el procediment tendent a l’aprovació de les tarifes del servei 
públic a prestar en les dites instal·lacions. 

IV. La mercantil “BENETÚSSER CENTRO DEPORTIVO, SL” ha presentat amb data 2 de març de 2009, 
escrit al qual formula proposta de tarifes per a les diferents prestacions que inclourà el “Servei de Piscines 
Municipals i Instal·lacions annexes”. “BENETÚSSER CENTRO DEPORTIVO, SL” ha presentat Estudi 
Econòmic Financer, adaptat a les instal·lacions finalment resultants per als servei municipal, així com a les 
prestacions que proposen incloga el dit servei. 

V. Les tarifes proposades per “BENETÚSSER CENTRO DEPORTIVO, SL”, al seu escrit de data 2 de març de 
2009, resulten ser les mateixes tarifes contemplades a la proposta d’adjudicació del contracte, que fou aprovada  pel 
Ple de l’Ajuntament l’any 2006, sense cap increment, amb la inclusió, a la relació de tarifes, de les corresponents a 
noves prestacions no contemplades en aquell moment. 

VI. A l’expedient consten informes emesos pels serveis municipals. 
VII. 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 contracte signat per a la “Redacció del projecte, Construcció i Explotació del Servei de Piscines 

Municipals i Instal·lacions annexes”. 
VIII. 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”. 

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

X. És competència del Ple de l’Ajuntament resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte, majoria 
simple. 

La Comissió Informativa d’Interior, reunida en sessió extraordinària amb data 16 d’abril de 2009, ha emés 
informe favorable. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb una abstenció del regidor integrant del grup EU (1), i quinze 

vots  a favor dels integrants dels  grups  PSOE-PSPV (8)  i  PP (7), ACORDA: 
Primer. Aprovar la modificació 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 fixar el text 
de l’article 6 en la següent forma: 
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Cuota tributaria 

 

Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por aplicación de la 
siguiente tarifa: 
 
A) UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO: 
 
���� Pista de tenis y frontón:   -- hora o fracción……………………………………………………..…4,50 € 

-- hora o fracción con alumbrado eléctrico……………………..   5 € 
���� pista baloncesto:  -- partido (1 y ½ horas)………………………………………………… 9,30 € 

-- con alumbrado eléctrico………………………………………..... 13 € 
���� campo de fútbol:  -- partido (2 horas)……………………………………………….……  30 € 

-- con alumbrado eléctrico…………………………………………. 40 € 
 
Los entrenamientos de la tarde se tarifarán como partido con alumbrado eléctrico, excepto con relación a los 
clubes federados, que estarán exentos de pago. 

 
 
 

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

ABO	OS 
 MES MATRÍCULA 
Joven (14 a 24 años) - Horario libre 26,00 € 35,00 € 
Individual (25 a 64 años) – Horario libre 33,00 € 35,00 € 
Matinal (lunes a viernes) – Horario: hasta 15 h  20,00 € 35,00 € 
3ª edad y Discapacitado – Horario libre 18,00 € 35,00 € 
Familiar (Titular-cónyuge y un hijo < 18 años) 45,00 € 35,00 € 
A partir del 4º componente familiar (< 18 años) 5,40 € - 
Fin de semana (desde el viernes 15 hs al domingo 15 hs) 20,00 € 27,00 € 
Plus abonos individuales piscina descubierta 10,00 € - 
Plus abono familiar piscina descubierta 20,00 € - 
Excedencia abono Reducción 1/2 - 

 
E	TRADAS 

Piscina cubierta (permanencia de 1 hora) 
Infantil 2,50 € 
Acompañante (de discapacitado o de <14 años) 2,50 € 
3ª edad y Discapacitado 2,50 € 

Piscina descubierta (sin límite permanencia) 
Infantil 2,50 € 
3ª edad y Discapacitado 2,50 € 
Adulto 3,50 € 
Bono 10 entradas – Infantil, 3ª edad y Discapacitado (Cad.: temporada) 20,00 € 
Bono 10 entradas – Adulto (Caducidad: temporada) 30,00 € 

Welllness (	atación libre piscina cubierta, zona relax y gimnasio fitness sin límite horario) 
Adulto 5,75 € 
3ª edad y Discapacitado 4,30 € 
Bono 10 entradas adultos Wellness (Transferible. Caducidad: 2m.) 50,00 € 
 

* Infantil: menor de 16 años  * Discapacitado:  minusvalía superior al 33%              * 3ª edad: mayores de 65 años. 
 

C) CURSOS DE NATACIÓN EN EL “Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”: 
 

CURSOS DE 	ATACIÓ	 
CURSOS TRIMESTRALES CURSO ABO	ADOS 

€/Trimestre 
CURSO 	O ABO	ADOS 

€/Trimestre 
Natación Aquafitness (1 día) - 40,75 € 
Natación Aquafitness (2 días) - 81,50 € 
Natción Aquafitness (3 días) - 118,00 € 
Natación Terapéutica 40,75 € 81,50 € 
Natación adultos (1 día) 20,50 € 41,00 € 
Natación adultos (2 días) 40,75 € 81,50 € 
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Natación 3ª edad (2 días) 22,50 € 45,00 € 
Natación pre y post parto (2 días) (mensual) 14,00 € 28,00 € 
Actividades Escolar 3-5 años (1 día) - 20,00 € 
Actividades Escolar 6-14 años (1 día) - 20,00 € 
Natación Infantil 6-14 años (1 día) 20,40 € 40,75 € 
Natación Infantil 6-14 años (2 días) 40,75 € 81,50 € 
Natación Infantil 3-5 años (1 día) 20,40 € 40,75 € 
Natación Infantil 3-5 años (2 días) 40,75 € 81,50 € 
Natación Bebés (1 día) 30,00 € 60,00 € 
Natación Bebés (2 días) 55,00 € 110,00 € 
Curso en sala 60,00 € 30,00 € 
Curso natación adulto verano (2 días) 15,00 € 30,00 € 
Curso natación adulto verano (3 días) 22,50 € 45,00 € 
Curso natación bebés verano (2 días) 27,50 € 55,00 € 
Curso natación infantiles verano (2 días) 15,00 € 30,00 € 
Curso nat infant. (3-14 años)verano (3 días) 22,50 € 45,00 € 
Curso nat. Aquafitness verano (2 días) - 30,00 € 
Curso nat. Aquafitness verano (3 días) - 45,00 € 
Curso en sala mensual verano 10,75 € 21,50 € 
 

 
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 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. 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les  20.30 hores, del dia 22 d’abril de 

2009. I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
 
               L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 

 
 

---------------------------------- // ---------------------------------- 
 
Diligència: Per a fer constar que la precedent Acta del Ple de l’Ajuntament, de la sessió realitzada el dia 22 

d’abril de 2009, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 
Benetússer, 22 d’abril de 2009 

El secretari,  
 

 J. Lluís Blanco Vega 


