ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 27
DE MARÇ DE 2012
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
J. Lluís Sanmartín Giménez
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez

Al saló de Plens de l'Ajuntament de la Vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia vint-i-set de març de
dos mil dotze, es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, les senyores i els senyors
regidors anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i present el Sr. Interventor a fi de
celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracten els assumptes
següents:

Grup EU
I.Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

I. ACTA ANTERIOR
S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió anterior del Ple de l'Ajuntament, del dia
vint-i-vuit de febrer de dos mil dotze, i s’acorda que es transcriga al Llibre Oficial
d'Actes.
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II. RESOLUCIONS PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA
Les senyores i senyors regidors queden assabentats de les resolucions de
l'Alcaldia incloses entre els núm. 398, de data 23/02/12, al núm. 634, de 22/03/12
de l'exercici de 2012, que s’han dictat des de l'última sessió ordinària, i que es
troben a la seua disposició.
III. RECURS DE REPOSICIÓ DE ROSA-MARIA VIVES PIQUER, DAVANT LA
PROPOSTA DE RETAXACIÓ DE CÀRREGUES. PROGRAMA D'ACTUACIÓ
INTEGRADA 99-11
S’informa al Ple de la proposta d'acord que s’ha redactat en relació amb el recurs
de reposició de la senyora Rosa-Maria Vives Piquer, davant la proposta de
retaxació de càrregues que ha presentat l'urbanitzador pel que fa al programa
d'actuació integrada 99-11, que és la següent:
Vist el recurs de reposició que ha presentat la senyora Rosa-Maria Vives Piquer,
davant l'acord que va adoptar el Ple de l'Ajuntament en la sessió que tingué lloc el
passat dia 29 de novembre de 2011, i atés l'informe que ha emés el director dels
serveis jurídics,
Vist que la recurrent planteja recurs de reposició davant l'acord del Ple pel qual
s'estima parcialment la proposta de retaxació de les càrregues de les obres
d'urbanització executades per al desplegament urbanístic del Programa d'Actuació
Integrada 99-11; no obstant això dedueix dues peticions que no guarden relació
amb el contingut de l’acord esmentat i que ja van ser resoltes expressament en
ocasió de les resolucions i acords adoptats en el si del present procediment.
Vist que les pretensions que es contenen en el recurs són: d'una banda, que
s'acorde incloure en la retaxació la suma de 27.952,55 euros, import que resulta
d'aplicar un percentatge del 54,3% a la indemnització reconeguda a aquella en el
projecte de reparcel·lació com a conseqüència de les obres d'urbanització
executades per la interessada i que van ser profitoses per al total de la
urbanització de la unitat d'execució; i d'altra banda, que s'incloga entre les obres
d'urbanització, el cost de les quals han de suportar els propietaris, el desviament
de la línia de transport d'energia elèctrica d'alta tensió, la instal·lació de la qual va
ser autoritzada per la recurrent i que discorre en part sobre la seua parcel·la.
Atés que, com s'ha dit, aquestes qüestions han sigut objecte de pronunciament
exprés per aquest Ajuntament en anteriors resolucions i acords. Com ja es va dir
en l'acord impugnat en referir-se a l'al·legació efectuada per la recurrent, de
contingut idèntic al del recurs presentat, les seues pretensions no poden prosperar,
ja que cap de les qüestions que aquesta ha plantejat guarda relació amb l'objecte
de la retaxació de càrregues i aquestes es van decidir en els actes d'aprovació de
la reparcel·lació i del projecte d'urbanització i no hi cap ara tornar a revisar els
pronunciaments continguts en actes administratius ferms i consentits.
Amb més motiu, a la vista dels arguments esgrimits en el recurs abans esmentat,
hem de significar que d'acord amb el que estableix l'article 168 en relació amb el
157, ambdós de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana,
s'inclouen entre les obres d'urbanització que s’han d’incloure en el Projecte
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d'Urbanització, que tots els propietaris han de retribuir en comú a l'Urbanitzador les
obres de la xarxa de distribució d'energia elèctrica, entre les quals es troba l'obra
de supressió i soterrament de la línia de mitjana tensió que serveix al
subministrament de l'àmbit de l'actuació, sense que càpia incloure en aquest
concepte la supressió de la línia de transport d'energia elèctrica d'alta tensió, que
la recurrent vol ara que s'incloga en el projecte d'urbanització amb l’única finalitat
d'eludir, a costa i càrrec de tercers, la servitud generada amb la instal·lació
d’aquesta línia, que ella mateixa va consentir i va autoritzar. Pel que fa a aquesta
pretensió, ja deduïda en anteriors ocasions per la recurrent, cal assenyalar, com es
reconeix expressament en el recurs, que aquella va presentar el corresponent
recurs contenciós administratiu, procediment que s’està instruint en aquests
moments, motiu que redunda encara més en la improcedència que l'Ajuntament
resolga ara sobre aquesta pretensió.
I quant a la pretensió deduïda pel que fa a la indemnització que li va ser
reconeguda a la Sra. Vives Piquer en el projecte de reparcel·lació, s'hi ha d'aplicar
un coeficient multiplicador equivalent al 54,3% (que és el que la contrapart obté en
comparar l'import de la proposta de la retaxació amb el cost de la urbanització),
hem de significar, a més que tal circumstància es va resoldre amb l'aprovació del
projecte de reparcel·lació, que ni el percentatge multiplicador que vol aplicar la
recurrent és adequat, atés que la proposta de retaxació no s'ha admés de forma
íntegra sinó que només se n’ha admés una part, ni correspon aplicar cap
increment per aquest motiu a la indemnització que li va correspondre a aquella
com a conseqüència de les obres d'urbanització preexistents que van resultar útils
a l'actuació, que van ser en el seu dia degudament valorades. El fet que hagen
sigut necessàries noves obres per a dotar de serveis a les parcel·les de l'actuació,
no previstes en el projecte d'urbanització inicialment aprovat, no significa de cap
manera que el percentatge que suposa l'increment dels costs d'urbanització com a
conseqüència de les noves obres haja de ser-li aplicat a les distintes
indemnitzacions reconegudes als propietaris per les obres preexistents que hagen
servit a la referida dotació de serveis urbanístics, atés que l'un i l'altre conceptes
no tenen cap relació.
El Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa
d'Urbanisme, per unanimitat dels vint-i-un senyores i senyors regidors assistents a
la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació,
acorda:
U. No admetre el recurs en mèrit i de conformitat amb el que s’ha exposat.
Dos. Ordenar que es notifique la resolució que pertoque als interessats en el
procediment, amb expressió dels recursos procedents.

IV. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI DE
2011
Es llig el Decret d'Alcaldia núm. 461/2012, de data vint-i-vuit de febrer de 2012,
que aprova la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici de 2011. El Ple de
l'Ajuntament en queda assabentat.
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PROPOSTA GRUP COALICIÓ COMPROMÍS EN RELACIÓ ALS ABOCADORS
INCONTROLATS AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL BARRI DEL CRIST
Vista la proposta que presenta el Grup Municipal Coalició Compromís, en relació
als abocadors incontrolats al Polígon Industrial del Barri del Crist, així com les
esmenes que han presentat els grups municipals Socialista i Popular.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un senyors i senyores regidors
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
Corporació, acorda:
U. L'Ajuntament de Quart de Poblet, en col·laboració amb les associacions i
col·lectius locals presents tant en el Consell Municipal de Salut Pública i Medi
Ambient com en el Grup de Treball de l'Agenda 21, farà una campanya de
conscienciació dirigida als titulars de totes les activitats radicades a Quart de
Poblet que consistirà en l'enviament d'una carta explicativa recomanant bones
pràctiques en els voltants de les seues empreses.
Dos. L'Ajuntament elaborarà un informe tècnic o inventari sobre abocadors
incontrolats en el terme municipal i cada sis mesos el revisarà per a poder fer-ne
un manteniment preventiu i correctiu periòdicament.
Tres. L'Ajuntament farà complir el que està estipulat amb l'empresa encarregada
de la neteja de la via pública, si escau.
Quatre. Que els acords que es plantegen en la moció no es duguen a terme
només a la zona dels abocadors incontrolats del Polígon Industrial del Barri del
Crist, sinó en aquells llocs que també hi haja aquests problemes de neteja i
abocaments sense autorització de tots els polígons industrials del nostre municipi.

URGÈNCIES
Amb la declaració prèvia d'urgència, aprovada per unanimitat, article 91.4 del ROF,
es tracten els assumptes següents:

PLA D'AJUST REIAL DECRET LLEI 4/2012, 24 DE FEBRER
De conformitat amb el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals,
s'ha dut a terme un Pla d'ajust de conformitat amb aquesta norma, així com la
confecció d'una sèrie de mesures de caràcter econòmic, destinades a corregir els
possibles desviaments que puga produir l'operació financera, per un import de
2.947.690,97 euros a deu anys, amb dos de carència, que en compliment del
decret llei esmentat es preveu realitzar, amb la forma i els efectes que conté la dita
norma.
Emés un informe favorable pel Sr. Interventor sobre el Pla d'ajust que s’ha
presentat.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un senyors i senyores regidors
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
Corporació, acorda:
U. Aprovar el Pla d'ajust que ha confeccionat l'Ajuntament de Quart de Poblet, de
conformitat amb el model publicat en l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, i en
compliment del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Dos. Trametre la informació actualitzada al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques en els cinc primers dies hàbils de cada mes, en aplicació del que
estableix l'article 4.4 del RD-Llei 4/2012.

MOCIÓ CONSENSUADA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
D'EUPV, PSOE I COMPROMÍS A FAVOR DE LA VAGA GENERAL DE 29 DE
MARÇ
Els portaveus dels grups municipals d'EUPV, PSOE i Compromís presenten al Ple
de l'Ajuntament la moció consensuada següent:
«La nova reforma laboral, que ha aprovat el Govern, suposa bàsicament: més
acomiadaments, menys salari, pitjors condicions de treball i dóna un poder quasi
sense límit a l'empresari. A partir d'ara, la Llei ix de l'empresa: l'empresari podrà
reduir el salari, canviar jornada, vacances i modificar les tasques en el treball. Els
empleats públics podran ser acomiadats.
Tot això per a no crear ocupació, com ha reconegut el Sr. Montoro i altres
membres del Govern i, que, contràriament, continuarà destruint llocs de treball. La
reforma laboral és una agressió que desmantella la ja minvada protecció legal que
fins ara tenien els treballadors i les treballadores en les seues relacions amb
l'empresa.
És possible crear ocupació estable i de qualitat. S'han plantejat nombroses
propostes concretes per a estimular l'economia real mitjançant el crèdit per a
ajudar les xicotetes empreses i autònoms a contractar, mesures d'increment del
consum i la inversió, augmentar l'ocupació pública per a millorar l'educació, la
sanitat, l'atenció a la dependència i altres serveis públics. Unes mesures que es
poden finançar combatent el frau fiscal i l'economia submergida (hui un 23% de
l'economia espanyola) i amb una reforma fiscal que faça que paguen més els qui
més tenen i guanyen, especialment la banca, i les grans empreses que són els
principals responsables de la crisi.
Per tot això, els grups polítics de l'Ajuntament de Quart de Poblet que s’han
esmentat presenten a la consideració del Ple d'aquesta Corporació les propostes
d'acord següents:
1r. El Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet manifesta el seu rotund suport a la
vaga general que han convocat els sindicats per al 29 de març de 2012 i proclama
el seu rebuig a la reforma laboral publicada l'11 de febrer i als retalls de drets
socials que estem patint.
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2n. El Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet afirma que aplicar decisions en
contra del que s'ha promés als electors és soscavar la democràcia i per això reitera
el seu rotund rebuig a les mesures socioeconòmiques preses pel govern de l'Estat,
que, a més, suposen un retall profund de la inversió pública i de les polítiques
actives d'ocupació.
3r. El Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet anima els treballadors i treballadores
del consistori, així com els representants electes, a secundar la jornada de vaga
del 29 de març. »
Sotmesa a votació, el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor (10
PSOE, 1 EU i 1 Compromís), i l’abstenció del PP (9), acorda aprovar la moció.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PP PER A INCREMENTAR L'APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET A LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL BARRI DEL CRIST, ALDAIA-QUART DE POBLET
Es llig la proposta que presenta la portaveu del Grup Municipal Popular, per a
incrementar l'aportació de l'Ajuntament de Quart de Poblet a la Mancomunitat
Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de Poblet, que literalment transcrita, diu
així:
«En el passat Ple Municipal de l'Ajuntament d'Aldaia, celebrat el dia 29 de febrer
de 2012, va ser aprovat el Pressupost de l'exercici 2012 per a aquest municipi, en
el qual es va acordar incrementar l'aportació a la Mancomunitat Aldaia-Quart del
Barri del Crist en un import de 125.000 €.
Considerem que les aportacions que fins ara s'estaven donant des d'Aldaia i Quart,
no eren suficients per a atendre i garantir els serveis que necessiten els veïns i
veïnes del Barri atés l'increment de població.
Al mateix temps, considerem que les aportacions anuals que han de fer els dos
ajuntaments han de ser pel mateix import, que correspon a un criteri d'igualtat tal
com s’ha fet fins ara».
Amb la deliberació prèvia, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un
senyors i senyores regidors assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que
de fet i de dret formen la Corporació acorda:
U. Que l'Ajuntament de Quart de Poblet incremente l’ aportació a la Mancomunitat
Aldaia-Quart del Barri de Crist amb el mateix import que ha aprovat en el seu
pressupost l'Ajuntament d'Aldaia, ampliant la partida que hi ha en el nostre
pressupost per al 2012 mitjançant una modificació de crèdits.
Dos. Que s'establisquen les mateixes condicions d'abonament a la Mancomunitat
que té l'Ajuntament d'Aldaia i que es facen mensualment per a facilitar i millorar la
gestió dels serveis que presta aquesta entitat als veïns i veïnes del Barri del Crist.
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VI. PRECS I PREGUNTES
Sí. N’hi ha hagut.

VII. COMUNICACIONS
Queda assabentat el Ple de l'Ajuntament de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, núm. 67, de data 19-III-12, de l’anunci de l'Ajuntament de Quart de
Poblet, sobre declaració d'activitats, béns i drets patrimonials dels membres de la
Corporació Municipal.

I vist que no hi ha més assumptes que tractar, a les vint-i-dues hores i quinze
minuts del dia vint-i-set de març de dos mil dotze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió,
i dels acords que s’hi han adoptat s'estén la present acta, de què jo, el secretari,
certifique.
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