ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 2016000013, CELEBRADA
EL DÍA 5 DE SETEMBRE DE 2016

Assistents:

Rafael GARClA GARCÍA, Alcalde-President.
Olga CAMPS CONTRERAS, regidora
José RUIZ CERVERA, regidor
Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ, regidora
Manuel PÉREZ MENERO, regidor
Maria Carmen HORTELANO GÓMEZ, regidora

Manuel LOZANO RELAÑO, regidor
Sonia CASAUS LARA, regidora

Antonio José MIR BALLESTER, regidor

María José BARTUAL MARTÍNEZ, regidora
Vicente VALERO HERNÁNDEZ, regidor
Emili ALTUR I MENA, regidor
Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ, regidor

Maria VIU RODRÍGUEZ, regidora

Tatiana SANCHIS ROMEU, regidora

David SÁNCHEZ PÉREZ, regidor

José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS, regidor

Alicia MORENO MARTÍNEZ, regidora

Adrián JUSTE AGULLÓ, regidor

Carmen María ESPAÑA GREGORI, secretaria

M. Dolores MIRALLES RICOS, interventora
No assisteixen:

Regidora
Regidora

Laura Espinosa Pérez, excusa la seua abséncia.
Lluna Arias Cortina excusa la seua abséncia.

Comengament: 14:05 hores
Finalització: 14:06 hores
Lloc: Saló de plens

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
En la ciutat de Burjassot en la data i a l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de plens d'aquest Ajuntament
els regidora adés esmentats, sota la presidencia de l'Alcalde-President de l'Ajuntament, per a celebrar la

sessió EXTRAORDINARIA del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretaria la qui no és de la
Corporació.
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Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, ('Alcalde declara oberta
la sessió i tracta els assumptes que componen l'ordre del día.

ASSUMPTES TRACTATS
HISENDA

1. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DE
BÉNS O INSTALLACIONS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. Expedient: 000046/2016-05
Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Vista ordenanga fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o
installacions del domini públic local publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia núm. 310 de data 30 de
desembre de 2004 i les seues modificacions:

-

BOP NÚM.
BOP NÚM.
BOP NÚM.
BOP NÚM.
BOP NÚM.
Inicial BOP

302 (21 de desembre de 2005)
302 (20 de desembre de 2006)
308 (28 de desembre de 2011)
42 (19 de febrer de 2014)
310 (31 de desembre de 2014)
NÚM. 118 (23 dejuny de 2016) enviatal BOP pera la seua aprovació definitiva.

Vista la proposta d'aquesta Alcaldía de data 5 d'agost 2016.

Vist el requeriment efectuat per la Secretaria General de Coordinado Autonómica i Local en relació a les
obligacions de subministrament d'informació contingudes en l'ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, que insten
a la dissolució automática de l'organisme autónom Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot per
incompliment del previst en la DA 9 LBRL en la modificado donada per la Llei 27/2013 de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local.
Vista la nota informativa de data 4 d'agost de 2016 emesa peí Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
assenyalant que els requeriments realitzats a les diferents administracions responen a un procediment
d'informació i que "vetllará", cas per cas, conforme a les allegacions presentades pels municipis, per la cerca
de la solució mes adequada que permeta conciliar els fonaments legáis amb l'ús adequat deis recursos
públics".

Vist que per part d'aquest Ajuntament es van presentar allegacions a aquest procediment el dia 4 d'agost de
2016 davant la Subdelegado de Govern a la Comunitat Valenciana acompanyat d'informe de la Intervenció
Municipal i informe de la mercantil que vas agafar a aquest Ajuntament en materia d'estabilitat pressupostária
Idees i Projectes GPR.SL. En aqüestes allegacions se sol-licita del Ministeri que es deixe sense efecte el citat
requeriment per no ser ajustat a dret i es reconega que l'organisme autónom IMCJB no entra en l'ámbit

d'aplicació de la norma.
Vist l'informe técnic económic de data 5 d'agost de 2016.
Vist l'informe emés peí Tresorer Municipal de data 5 d'agost de 2016.
Considerant el que es disposa en els articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre imposició i ordenado deis tributs locáis. Aixl
com el que es disposa en els articles 20 a 26 tots del mateix text legislatiu que arrepleguen el fet imposable,
subjectes passius, quantia i meritació de les taxes a establir.

Per tot acó, propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes,
l'adopció del següent ACORD:
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Primer- Afegir les lletres i), j) i h) a l'article 2 Fet Imposable de l'ordenanga fiscal reguladora de la taxa per
utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o installacions del domini públic local d'acord amb la
següent redacció:

" i) Installacions del Centre Cultural Tívoli, Casa de Cultura, Hotel d'Entitats i La Pinada.
j) Visites guiades al Monument Historie Artístic "Els Sitges" de Burjassot"
h) Explotado de barres instal-lades en les installacions arreplegades en l'apartat i)"
Segon- Afegir un número 9) a l'article 4. Quota Tributaria de la vigent ordenanca fiscal reguladora de la taxa
per utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o installacions de domini públic local, d'acord
amb el detall següent:

"9) Utilització de les Installacions del Centre Cultural Tívoli, Casa de Cultura, Hotel d'Entitats i La Pinada:
PREUHORA

AFORAMENT

SALA D'ACTES CASA DE CULTURA

242 €

180

SALA D'AUDIOVISUALS CASA DE CULTURA

104€

75

PINADA CASA DE CULTURA

186 €

250

AUDITORI NO FESTIU

430 €

3.500

AUDITORI NO FESTIU/CADIRES

459 €

1.200

AUDITORI FESTIU

490 €

3.500

AUDITORI FESTIU/CADIRES

515€

1.200

SALO D'ACTES CENTRE CULTURAL TlVOLI

322 €

554

SALA POLIVALENT CENTRE CULTURAL TlVOLI

224 €

400

SALA CÁTERING CENTRE CULTURAL TlVOLI

109 €

8

SALA PLANTA BAIXA HOTEL D'ENTITATS*1

60 €

50

75 €

100

PREU/MES

AFORAMENT

LOCALS D'ASSAIG HOTEL D'ENTITATS*1

90 €

5

SALA PLANTA BAIXA HOTEL D'ENTITATS*1

90 €

50

90 €

100

INSTALLACIÓ

SALA

EXPOSICIONS

MONUMENT

HISTORIC-

ARTlSTIC LOS SILOS*2

CESSIONS

ESPECIALS

SALA

D'EXPOSICIONS

MONUMENT LOS SILOS*2

*1 La utilització de les installacions de l'Hotel d'Entitats está supeditada al coneixement i acceptació del

Reglamentd'ús de la installació perl'entitat organitzadora.

*2 La utilització de les installacions del Monument Historicoartistic Les Sitges está supeditada al coneixement

i acceptació del Reglament d'ús del Monument per l'entitat organitzadora.
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La carta de pagament per l'ús d'una installació municipal es calculará a partir de la sol-licitud de l'entitat on
s'especificaran les característiques concretes requerides per a l'activitat: equipament d'illuminació i so,
técnics de sala, personal d'organització i producció, etc.

S'estableix un cost suplementari per qualsevol deis servéis o materials que es requerisquen amb carácter
puntual peí sollicitant en qualsevol de les installacions:
PREU

SERVÉIS EXTRAORDINARIS

93 €

Tari mes

650 €

Gradería completa
Taquilla (recent i 1 persona)*
•fes faxes que establisca el canal de venda aniran percompte de l'entitat organizadora

47 €
124 €

Utilització piano

130 €

Ordinador i projector

Tercer- Afegir un número 10) a l'article 4. Quota Tributaria de la vigent ordenanca fiscal reguladora de la taxa
per utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o installacions de domini públic local, d'acord
amb el detall següent:

" 10)) Visita turística al Monument Historie Artístic "Els Sitges":
1,50 € I

| Per persona

Quart.- Afegir un número 11) a l'article 4. Quota Tributaria de la vigent ordenanca fiscal reguladora de la taxa
per utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o installacions de domini públic local, d'acord
amb el detall següent:

"11) Explotado de barres installades Instal lacions del Centre Cultural TÍivoli, Casa de Cultura, Hotel
d'Entitats i La Pinada:

S'estableix una taxa de 900,00 € per l'explotació de barres deis diferents esdeveniments que es realitzen en
les installacions escéniques"

Cinqué.- Afegir una lletra g) a l'article 7 Normes de gestió de la vigent ordenanga fiscal reguladora de la taxa
per utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o installacions de domini públic local, d'acord
amb el detall següent:

G)) Utilització privativa de les Instal lacions del Centre Cultural Tívoli, Casa de Cultura, Hotel d'Entitats i La
Pinada:
Fiances a dipositar:

INSTALLACIÓ
SALA D'ACTES CASA DE CULTURA

SALA D'AUDIOVISUALS CASA DE CULTURA
PINADA CASA DE CULTURA

AUDITORI

FIANQA

115€
53 €
115€
563 €

SALA D'ACTES CENTRE CULTURAL TlVOLI

410 €

SALA POLIVALENT CENTRE CULTURAL TÍVOLI

115€

SALA CÁTERING CENTRE CULTURAL TÍVOLI

223 €
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LOCALS D'ASSAIG HOTEL D'ENTITATS

582 €

SALA PLANTA BAIXA HOTEL D'ENTITATS

582 €

SALA EXPOSICIONS MONUMENT HISTORICOARTÍSITIC LOS SILOS*

245 €

Ais quals s'autoritze la utilització privativa de dites locáis vindran obligats a dipositar una fianga. Es procedirá
a la devolució d'ofici d'aquesta flanea sempre que no s'hagueren observat deteriorado algún en els locáis
cedits a causa de l'activitat desenvolupada en aquests. Els autoritzats per a la utilització de les installacions
serán responsables del mal ús o desperfectes que es produTsquen en les mateixes com a conseqüéncia del
seu ús, havent de reposar del seu compte i carree els danys causats.

En el cas que existisquen diverses sollicituds de cessió d'installacions per part d'una mateixa entitat en un
mateix any, es contempla la possibilitat d'establir una quantia anual en concepte de fianca que done cobertura
a tota l'activitat, que de manera periódica se sol-licite en les installacions de l'Ajuntament. Si existirá algún
desperfecte per Pus d'aquesta cessió, l'entitat es compromet a abonar la diferencia en cas que la fianca anual
establida fóra inferior.

Sobre personal en la Sala:

La contractació de les installacions suposa en la seua utilització la presencia del personal de l'lnstitut
designat per PAdreca del mateix amb la finalitat que puga desenvolupar-se l'activitat amb normalitat i garantit
Pus corréete de les installacions.

La resta de personal técnic o auxiliar necessari per a Pacte contractat, será a carree de Pentitat sollicitant.
Aquests técnics contractats hauran de posar-se en contacte amb el personal de l'lnstitut, els qui coordinaran i
supervisaran el bon ús deis equipaments i les installacions.
Bonificacions:

Amb carácter general es podrá aplicar una bonificado del 100% de la taxa quan Pentitat sollicitant acredite
una activitat sense ánim de lucre o de carácter benéfic i la destinació de Pus o aprofitament tinga un carácter
cultural, cívic, social esportiu i/o educatiu. Queden excloses d'aquesta reducció les activitats que incloguen
cobrament d'entrades i recaptació de fons, en aquest cas, Paplicació de la taxa ordinaria es podrá imputar a la
recaptació de Pacte.

Cinqué.- Disposar Pexposició al públie de l'acord de modificado provisional, previ anunci de la mateixa en el
BOP de Valencia i en un deis diaris de major difusió, en el tauler d'anuncis de Pentitat durant trenta dies, com
a mínim, dins deis quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen
oportunes.

Sisé.- Entendre definitivament aprovada la modificado de Pordenanca fiscal, fins llavors provisional, sense
necessitat d'un acord plenari, una vegada finalitzat el període d'exposició al públie en el cas que no es
presenten reclamacions durant el mateix. I publicar, llavors, en el BOP de Valencia l'acord provisional elevat

automáticament a definitiu.

Seté.- Facultar a PAIcalde-President a totes les actuacions que siguen necessáries per a Pefectivitat del
present acord"

Sense intervencions el Pie ACORDA per unanimitat aprovar la proposta anteriorment transcrita en els seus
propis termes i que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de RENDES I EXACCIONS de data 5 de
setembre de 2016.
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I no havent-hi altres assumptes a íractar, el Presiden!, a\<fa la sessió, de la qual, com a secretaria certifique i
signe juntament amb el Sr. Alcalde.
AU DE L'ALCALDE,
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