ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 30 D’OCTUBRE DE 2012
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
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
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

Al saló de Plens de l’Ajuntament de la vila de
Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia trenta d’octubre 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 per tal de celebrar
sessió
extraordinària,
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
S’ha excusat
B. Gasent Ronda
1. ACTA ANTERIOR
S’aprova, por unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament que
correspon al dia vint-i-nou d’agost de dos mil dotze, i s’acorda que es transcriga al
Llibre Oficial d’Actes.
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2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l'Alcaldia
incloses entre els núm. 1.102, de data 24/05/12, al núm. 2.220, de 25/10/12, de
l'exercici de 2012, dictades des de l'última sessió ordinària, que es troben a la
seua disposició.
3. EXPULSIÓ REGIDOR DEL PARTIT ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALÈNCIA
Vist l'expedient d'expulsió del partit polític EUPV del regidor d'aquest Ajuntament,
Ismael Valiente Marco, i emés un informe per Secretària General.
El Ple pren en consideració la recomanació de Secretaria que conté els efectes
legals directes que es deriven de l'expulsió, que queda com a regidor no adscrit, i
s’acorda modificar la sessió organitzativa, en els termes següents:
PRIMER. Modificar la sessió organitzativa de 27 de setembre de 2011:
a) PUNT II. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES:
Ismael Valiente Marco, quedarà integrat en totes les comissions Informatives com
a regidor no adscrit desapareixent d’aquestes tota referència a la seua anterior
condició de regidor d'Esquerra Unida del País Valencià.
b) PUNT IV. UN A) Assessors de grups polítics:
Retirar l'assessor a EUPV, per extinció sobrevinguda del grup polític municipal, i
trametre l'expedient a l'Alcaldia per al cessament immediat de la persona que
ocupa el lloc:
Funcionaris eventuals
Assessor grup polític EU
Lloc equiparat a Gestor Administratiu Polivalent C1-20A
c) PUNT IV. CINC:
No pagar l'assignació per a funcionament del grup polític per inexistent.
d) PUNT VI. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS, DESIGNACIÓ DE
PORTAVEUS.
Deixa de ser membre de la Junta de Portaveus i no podrà ni integrar-se ni crear
grup polític.
SEGON. Fer-ho saber a la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, AldaiaQuart de Poblet.
DEBAT
Sr. Valiente.

2

En lo que se refiere a la información de la Secretaría en el punto primero,
no se si acaba de hacer la observación de considerar la modificación de la sesión
constitutiva con efectos de treinta de octubre de 2012 si cabe esa corrección.
¿Qué cabe plantearse la modificación de la sesión constitutiva de fecha 27 de
septiembre de 2012, reunida la Junta de Portavoces ampliando derechos de los grupos
y concejales y limitándolos económicamente dadas las nuevas situaciones planteadas y
las que con posterioridad se pudieran suscitar.
Habría que plantearse también, con carácter extensivo y en aspectos concretos
la redacción del reglamento orgánico municipal que, con independencia de lo que
marca la legislación y que naturalmente se debe cumplir pues clarifique situaciones
parecidas a las que estamos tratando en este punto y de las que es el futuro se
puedan plantear.
La certificación del acuerdo del Consell Polític Nacional, que por cierto
conlleva errores de bulto impropios de una organización política que se precia, mal
el segundo apellido de Ismael, soy Marco por parte de madre, y no Cuenca, y mal a
cuando se refiere a quien puede presentar el recurso y ante quien.
En la certificación se expresa que la sanción podrá ser recurrida por la
Sindicatura de Greuges y debería poner por Ismael y sería ante la Sindicatura de
Greuges, según los estatutos.
Siguen sin contestar al recurso presentado con fecha 17 de julio del 2012 en
los términos que a continuación expongo para constancia expresa ante todos los
vecinos por lo que la expulsión que estamos tratando no ha sido ratificada en firme,
manifestando mi total indefensión, impropia de un estado de derecho, emitiendo
juicios anticipados y parciales, omitiendo la presunción de inocencia propio de las
dictaduras, que queremos olvidar y las que jamás debimos o debiéramos padecer.
El recurso, para conocimiento de la ciudadanía y de todos los vecinos del
Barrio y de toda la ciudadanía de Quart de Poblet, dice así, en cuanto a las
alegaciones y a la forma :
El escrito me crea absoluta indefensión, vedada por el artº 24.2 de la
Constitución Española, puesto que no se me informa de la acusación formulada, como
exige sin excusa alguna este precepto de carácter fundamental, lo que debe acarrear
su nulidad radical.
Dos. Observese a que el escrito sólo se refiere a preceptos de los estatutos
del partido, sin expresar si quiera de manera sucinta su contenido.
El TCC que tipifica la faltas graves en relación con el artº. 14.e, que se
refiere a los cargos públicos y que por esa cualidad eleva las faltas graves a muy
graves, y finalmente el artº 17 que hace mención a la competencia del Consell
Polític Nacional de E.U., para sancionar con la expulsión a los afiliados, así como
la posibilidad de recurso ante la Sindicatura de Agravios, sin especificar plazo
alguno por otro lado.
Tres. Efectivamente, una observación somera del contenido del escrito revela
de inmediato que no se hace el más mínimo relato de los hechos supuestamente
cometidos por quien suscribe, ni de manera sucinta ni de ninguna otra forma, hechos
que, en su caso, deberían ser incardinados en su
o sus respectivos preceptos
estatutarios al fin de que, como exigen con carácter imperativo en el citado artº
24.2. de la Consitución Española, el afectado pueda ser informado de la acusación
formulada contra él.
Así es obvio, que si no conozco los hechos por los que se me acusa, pues no
puedo de ninguna manera llevar a cabo
alegaciones en mi defensa sin perjuicio de
que ya de antemano expreso rotundamente que no he vulnerado precepto alguno de tales
estatutos.
Pero es que hay más, como ya tengo indicado el escrito
expulsión tampoco indica el plazo de que dispongo para recurrir
decisión, porque no existen medidas más graves en una asociación
como
es un partido político, que la expulsión,
y sin embargo
dato relevante para mi defensa en su texto, que se puede ver.

notificador de la
contra tan radical
de carácter civil,
ni se sanción tal
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Así pues no se motiva la expulsión como con carácter imperativo exige el
artículo 54-1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la omisión
de los estatutos del partido, que requiere motivación con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho.
La resolución objeto de impugnación, tampoco respeta la forma en que deben
notificarse los actos administrativos y si bien no estamos ante un acto
administrativo, sino de carácter civil, ante la omisión en los estatutos del partido
de cualquier referencia al procedimiento a seguir que sea respetuoso con el
ordenamiento constitucional, emitido … no … emitiendo, no … entiendo que estas
normas deben ser de aplicación obligatoria, a fin de evitar la arbitrariedad, que no
puede admitirse en un Estado de Derecho.
A este respecto, el artículo 58 de la Ley Administrativa mencionada 30/1992,
exige que el escrito contenga el texto íntegro de la resolución y el plazo para
interponerlos, lo que no se cumple en este supuesto. Véase que el escrito hace
referencia a que el acuerdo de expulsión ha sido tomado por el Consell Polític
Nacional, y es de suponer que allí se habrá argumentado sobre la cuestión, es decir,
para fijar los supuestos hechos sobre los que se pretende basar decisión tan grave.
Y sin embargo, como queda expuesto, ninguna referencia se hace en el escrito a lo
tratado sobre los hechos de mi expulsión.
Causas ambas, a mayor abundamiento, para que proceda la nulidad radical del
acuerdo tomado. Ante carencias tan profundas, confío que la Sindicatura a la que me
dirijo, proceda a actuar con arreglo a derecho y resuelva declarando la nulidad
radical de lo actuado.
Para que la Sindicatura pueda valorar mejor la gravedad de cuanto manifiesto
en relación con las formalidades de la acusación que sufro, acompaño copia simple de
la página 18 del periódico Levante de fecha 13 de julio de 2012, como documento
unido número UNO, sin perjuicio de remitirme al ejemplar original si es necesario,
donde por la responsable de Política Municipal de Esquerra Unida a nivel autonómico,
Doña Estefanía Candel, miembro por tanto, de la dirección del partido; manifiesta
que este concejal "está definitivamente fuera del partido" y "no representa a EU".
Como se ve, esta señora ya da por firme la resolución porque dice: "que su
Sindicatura de Greuges sigue sin recibir ninguna apelación" "pese a que ya han
pasado varios días desde que se le confió … no … notificó (el lunes) por burofax su
marcha forzada de la agrupación", cita literal en el citado periódico, que acompaño
al presente.
Esta actitud evidencia, sin lugar a dudas, varias cosas de manera objetiva:
Que la no indicación del plazo para recurrir no parece una mera omisión sino
algo preconcebido para causar auténtica indefensión a quien suscribe;
Que por su cuenta, esta señora ya parece haber decidido por la Sindicatura si
cabe recurso o no a esa estancia garantista del partido con el consiguiente ninguneo
de la misma.
El nulo respeto que tiene a la presunción constitución de inocencia ni a las
demás garantías jurídicas que nuestro ordenamiento jurídico contempla para todo
aquél que se ve acusado, a fin de evitar la arbitrariedad.
Y sobre el fondo del asunto … lamentablemente, nada puedo alegar sobre el
fondo del asunto, puesto que al desconocer los hechos sobre los que se pretenda
apoyar tal gravosa e injusta decisión, sería ocioso intentar defenderme de algo que
ignoro.
Como nuestro ordenamiento jurídico tiene vedada la arbitrariedad y reconoce
que todos tienen derecho, insisto, a ser informados de la acusación formulada contra
ellos, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar
contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia, nada de
lo cual se ha respetado en este llamémosle, "procedimiento" ,
Asimismo, desconozco si la propuesta presentada ante el
Nacional contemplaba, de acuerdo con la resolución aprobada por
pasado 10 de marzo, todos y cada uno de los puntos de la misma.
baladí ya que el mandato era que en la próxima reunión de dicho

Consell Político
dicho Consell el
La cuestión no es
órgano -es decir,
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del celebrado el pasado 07/07/2012contemplados en la Resolución.

estuviesen

resueltos

todos

los

aspectos

Se entendía, por lo que desprende de la misma, que la posible resolución del
conflicto requería el tratamiento de todas las cuestiones y desconozco si se ha
tratado el punto 5 que hacía referencia a los ataques e insultos que contra EUPV-en
la medida que soy el Concejal de esta organización en el Ayuntamiento de Quart de
Poblet- y mi persona se han venido realizando desde antes de las pasadas elecciones
municipales.
No obstante, lo que sí puedo afirmar es que nadie se ha puesto en contacto
conmigo para tratar este asunto. Entiendo, por consiguiente, que no se ha actuado
sobre el mismo.
Considero, de ser así, que la Resolución de expulsión aprobada contra mí, en
tanto que no respeta la totalidad de lo acordado por el Consell Polític Nacional de
10 de Marzo de 2012, es parcial e incompleta, deviniendo en ilegal por tratar … por
trasladar una información sesgada que omite información fundamental para conocer los
hechos y abordar la propuesta de sanción.
Solicito y espero que la Sindicatura declare la nulidad del mismo, a fin de
subsanar tan graves omisiones y actuaciones impropias de una organización política
democrática.
No obstante en el Pleno anterior se solicitó información y he de decir que
todavía no hay ninguna resolución firme en la Sindicatura de Greuges a la que me
dirigí en su día todeaví ano ha contestado a
… ni de forma … ni a esta carta
presentada por mí en su día … ni tampoco de acuerdo con la carta dirigida a la
Alcaldía solicitando aclaración sobre mi situación, resolución del recurso
presentado, suspensión de la ejecutividad del acuerdo recurrido etc. … y de acuerdo
con el Pleno de fecha 28 de septiembre del 2012 la contestación no concreta las
preguntas formuladas con toda claridad y no está sujeta al derecho que se deriva de
los propios estatutos, ratificación en firme por la Sindicatura de Greuges de la
propia EU y de la propia constitución, se conculca intencionadamente por no estar
resuelto el recurso en firme, el derecho dentro de la organización, y, lo más grave,
se sentencia la situación sin haberse resuelto los recursos posibles ante todos los
organismos tanto internos como externos de defensa a los que en justicia tengo pleno
derecho en sus formas tanto extrajudiciales como judiciales a los que pretendo
llegar en último extremo, por considerarme miembro de un estado libre, con plenos
derechos constitucionales entre ellos la presunción de inocencia, en el más puro
sentido de justicia.
Como no puede ser de otro modo, acepto la consideración que se haga de mi
cargo de concejal con los efectos legales que correspondan en cuanto a derechos y
obligaciones.
Sra. Mora.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar Sr. Valiente, nosotros no vamos a entrar a debatir lo
que pase en su partido. Son problemas internos de su partido y creo que aquí,
ninguno de los presentes lo hemos expulsado de ningún partido político.
Yo me voy a atener exclusivamente a las conclusiones que sacamos en el último
Pleno y venía un informe jurídico por parte de esta Secretaría, y a continuación, a
petición además de la Sra. Alcaldesa, a pesar de haber recibido el escrito en el
mes de julio … hasta el último Pleno fue cuando por petición propia dijo que se
mandase … si nos parecía que se mandase un escrito por parte del Sr. Secretario
diciendo que habíamos quedado de acuerdo en que nos dijesen si esa resolución
existía o no … y ahora nos encontramos con un certificado por parte del responsable
de E.U. … que yo como Ud comprenderá no me voy a meter con los responsables de E.U
cada partido sabe como tienen que dirigirse.
Por lo tanto es lógico y normal la propuesta que se nos hace al Pleno …
nosotros solamente sí que hemos podido evaluar ¿no? Pues los puntos de las
creaciones de la Comisiones Informativas … el asesor desaparece … EU en el
Ayuntamiento de Quart de Poblet y Ud pasaría a ser un Concejal no adscrito … y la
pregunta que ahí sí que este grupo el PP, debe de hacer al equipo de gobierno y más
como potestad que tiene la Sra. Alcaldesa …es en la situación que se debe quedar Ud
si como concejal no adscrito va a seguir formando parte de la Junta de Gobierno, del
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equipo de gobierno, va a seguir formando parte de seguir siendo el 2ª Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento, eso aquí no nos viene … yo no sé si la decisión
todavía no está tomada … o no … pero sí que son algunas de las preguntas que este
grupo le gustaría sí se pudieran aclarar.
De momento nada más. Gracias.
Sr. Nofuentes.
Sí. Simplemente decir que, efectivamente las situaciones internas de los
partidos … pues yo creo que el Pleno no tiene que entrar a evaluarlas … y que cada
partido tendrá sus estatutos, su funcionamiento y sus reglas … y que aquí lo que
procedemos es a aplicar la legalidad
que con respecto a cualquier expulsión de
cualquier partido procede …

Lo demás, a mí desde el punto de vista de la relación como en cualquier caso
yo le llamaba Sr. Ismael, como le llamo Sr. Torres o Sra. Mora, difícilmente voy a
tener dificultad en la relación puesto que, repito, en la relación de día a día nos
hablamos con el nombre o apellido y por tanto es un puro trámite administrativo que
es el que se va a aplicar, el resto del funcionamiento creo que corresponde, como es
competencia …, a la Sra. Alcaldesa, y por tanto tengo que decir que en su momento si
tiene que adoptar alguna medida pues lo hará … que las que se tienen que adoptar
son las que se tomaron en este Pleno es decir las obligaciones que tenemos en este
Pleno son las que adoptamos hoy y efectivamente es retirar el nombre de EU al
Concejal Sr. Valiente, y retirarle lógicamente el personal adscrito, que es lo que
acordamos en su momento …
Las ayudas que pueda tener para el funcionamiento del grupo político, en mi
opinión es lo que nos toca en este Pleno y nada más …
Sra. Presidenta.
Ismael … ¿quieres decir algo más …?
Sr. Valiente.
Como he dicho en el último párrafo de la intervención, no puede ser de otro
modo que acepto la consideración
que se haga de mi cargo de Concejal con los
efectos legales que correspondan en cuanto a derechos y obligaciones … y no tengo
nada más que decir …
Sra. Presidenta.
Yo no voy a decir mucho más … creo que el Sr. Nofuentes lo ha resumido un
poco, … y creo que todos uds saben que … porque tienen el informe del Sr. Secretario
a su disposición que, por cierto, la petición que hicimos a EU fue por unanimidad,
lo digo porque fui yo quien recogió la petición del Sr. Valiente, pero fue por
unanimidad
y creo que lo hicimos bien, y ahora estamos seguros porque se ha
ratificado con EU con todas las prevenciones que tiene el Sr. Valiente y está en su
derecho a recurrir, y se ha dicho que es un tema interno de otro partido, en el que
no vamos a entrar.
Pero creo que en el informe se recogía muy bien por parte del Sr. Secretario
el paso al grupo de no adscritos conlleva únicamente la extinción de los derechos
correspondientes como grupo municipal, que son los que estamos tomando el acuerdo
hoy, en cumplimiento de la legalidad vigente, también el Sr. Valiente como dice muy
bien el informe conserva todos los derechos politicos y económicos anteriores a su
paso al grupo de no adscritos, así lo marca la Ley y así lo dictamina el Sr.
Secretario en su informe , y no tengo nada más que decir … que esto. Que acabo de
explicar …
No hay que votar nada porque es un efecto inmediato, no admite ni discusión
ni opinión porque es un requisito legal y es automático.
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4. SOL·LICITUD DE REVISIÓ D'OFICI DE CONTRACTES
Aquest Ajuntament ha sabut de l'existència de contractes subscrits entre l'Entitat
Metropolitana de Tractament de Residus i determinades empreses
concessionàries dels serveis d'aigua potable dels municipis que formen part de la
referida entitat metropolitana, per a la recaptació de la Taxa pel Servei Metropolità
de Tractament i Eliminació de Residus Urbans (TAMER),
VIST que el representant d'aquest Ajuntament en l'Entitat Metropolitana per al
Tractament de Residus (EMTRE) ha sol·licitat recurrentment de la presidenta de
l'esmentada entitat veure els contractes subscrits per aquesta amb les empreses
concessionàries del servei d'aigua potable dels municipis que formen part de
l'EMTRE per a la recaptació de la Taxa pel Servei Metropolità de Tractament i
Eliminació de Residus Urbans, sense que fins a la data se li hagen facilitat ni tan
sols un d’aquests contractes, impedint amb això efectuar la labor de control i
supervisió dels actes que aquella desenvolupa.
No obstant això, aquest Ajuntament ha sabut de l'existència dels contractes i, així
mateix, que aquests s’han formalitzat sense haver estat precedits del procediment
previst en la legislació vigent en matèria de contractació pública.
ATÉS que els referits contractes no es troben en cap dels casos prevists en
l'article 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’han de conceptuar com
un contracte de serveis de l'article 10 del referit Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), el caràcter administratiu del qual imposa
que la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció queden subjectes als tràmits
prevists en la dita Llei, d'acord amb el que disposa l'article 19, i que tals contractes
i els actes d’adjudicació es troben viciats de nul·litat plena d'acord amb el que
estableixen els articles 31 i 32 del TRLCSP en relació amb el 62.1 lletra e) de la
Llei 30/1992, abans esmentada, ja que per a la seua formalització i adjudicació no
s'han respectat els principis de publicitat i concurrència, igualtat i transparència
prevists en la dita norma legal, vulnerant-se amb això de forma absoluta el
procediment legalment establert.
ATÉS que, com ha declarat de manera reiterativa la nostra jurisprudència, en la
contractació administrativa -en la seua regulació-, hi ha una idea bàsica, un
principi general: el de garantir la igualtat d'oportunitats dels administrats que
assegure, de pas, la moralitat administrativa, evitant confabulacions o favoritismes
(STS -Sala Contenciosa Administrativa- de 7 abril 1983 RJ 1983\2073);
l'omissió del procediment provoca la nul·litat radical i absoluta de l'adjudicació, per
aplicació de l'article 62.1.E de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. Els
procediments que la Llei de Contractes estableix responen a "la necessitat de
garantir plenament la transparència de la contractació administrativa com a mitjà
per a aconseguir l'objectivitat de l'activitat administrativa i el respecte als principis
d'igualtat, no discriminació i lliure concurrència" (Exposició de Motius de la dita
Llei).
En aquest cas, l'EMTRE ha recorregut il·legalment a un procediment que
precisament prescindeix dels requisits de publicitat i lliure concurrència, que són
l'essència mateixa de la contractació administrativa i l'única salvaguarda real dels
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interessos no sols dels altres contractistes, sinó de la mateixa Administració (i per
tant dels ciutadans a qui serveix), perquè només amb un escrupolós respecte a
aquests es pot assegurar contractar de la manera més avantatjosa per a l'interés
públic. La Llei tolera que es prescindisca de tals procediments i els substitueix per
altres, però això és en casos excepcionals i en els quals un interés superior
justifica suficientment el sacrifici dels principis comuns de la contractació, cosa
que en aquest cas no succeeix.
En aquest sentit, cal tenir en compte el que declara, entre moltes altres, la
Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 7a), de
19 de setembre de 2000 (RJ\2000\7976) i les que en aquesta se citen, que diu:
“CINQUÉ. En efecte, entre els principis essencials que regeixen la
contractació administrativa, està la igualtat d'accés entre les distintes
empreses dedicades a la contractació pública i el procediment de
contractació, com ja va reconéixer la sentència del Tribunal Suprem de 13 de
juny de 1976 ( RJ 1976, 4068) , tendeix a garantir l'interés públic, mitjançant
l'articulació de tres principis cardinals de la licitació, que en la qüestió
examinada apareixen vulnerats per la clàusula impugnada: el principi de
publicitat, el principi de lliure competència i el principi d'igualtat
d'oportunitats.
Aquesta Sala, en analitzar, amb reiteració, l'abast i contingut del Plec de
Condicions en la contractació administrativa, ha reconegut com a doctrina
jurisprudencial reiterada (sentències de 10 de març de 1982 [ RJ 1982, 1692] , 23
de gener de 1985 [ RJ 1985, 926] , 18 de novembre de 1987 [ RJ 1987, 9287] , 6
de febrer de 1988 [ RJ 1988, 699] i 20 de juliol de 1988, entre altres) que el Plec
de Condicions és la Llei del Contracte, raó per la qual cal atenir-se sempre al que
s’hi consigne pel que fa al compliment d’aquest, tenint en compte que per a
resoldre les qüestions relatives al compliment, intel·ligència i efectes dels
contractes administratius, és norma bàsica el que estableixen els Plecs de
Condicions, ja que en la contractació es regulen els drets i obligacions de la
contracta, donant lloc al que es considera la Llei del Contracte (criteri
jurisprudencial reiterat des de les sentències de 29 de gener de 1950, 17 d'octubre
de 1957 [ RJ 1957, 3061] , 13 de febrer de 1958 [ RJ 1958, 2387] , 27 d'abril de
1964 [ RJ 1964, 2651] , 4 de maig de 1968 [ RJ 1968, 3963] i 18 d'octubre de
1978 [ RJ 1978, 3494] , entre altres), tenint en compte, en tot cas, l'aplicació
supletòria de les normes del Codi Civil, ja que l'article 3.1 del títol Preliminar
preveu que la interpretació de les normes s’ha de basar en el sentit mateix de les
paraules.
Sobre aquest punt, cal tindre en compte que el procediment de selecció de
contractistes ha d'estar orientat en la legislació per a garantir un tracte igual
a tots els qui sent capaços i no estant incursos en causes de prohibició,
aspiren a ser contractistes, ja que els principis i procediments de
contractació han de suscitar la lliure concurrència, basada en el pressupost
de la publicitat, cosa que constitueix la màxima garantia per als interessos
públics.
En la qüestió examinada, aquests principis rectors apareixen vulnerats en la
clàusula anul·lada, en consagrar-se, en el nostre sistema jurídic, el principi de
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lliure concurrència, potenciat amb la integració de l'Estat espanyol en la Unió
Europea, raó per la qual correspon desestimar el motiu de cassació, perquè tota
restricció participativa contrària als esmentats principis, és bona mostra de
la vulneració legal adduïda per la sentència recorreguda, cosa que va
justificar la tesi estimatòria de la sentència impugnada, que assegura la
llibertat de concurrència i que implica una aplicació particularitzada a les
relacions derivades dels contractes administratius del principi d'igualtat
davant la llei, la manifestació més genuïna de la qual és la publicitat en la
contractació i la seua incidència en els diferents sistemes de selecció del
contractista que, en el cas examinat, originaven una transgressió real dels
dits principis, continguts en la Constitució Espanyola, en la regulació de
contractes de l'Estat, i en la normativa de Dret Comunitari Europeu, servint
d'exemple respecte d'aquest últim, les previsions contingudes en les
Directives Comunitàries números 88/295 CEE ( LCEur 1988, 557) , 89/440
CEE ( LCEur 1989, 1006) i 92/50 CEE de 18 de juny de 1992 ( LCEur 1992,
2431) sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes
públics, la publicació de les quals en el Diari Oficial de les Comunitats
Europees es va efectuar el 24 de juliol de l'any 1992, núm. L-208.
SISÉ. També l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial de
Comerç (article 12, apartat h), en consideració al reconeixement del principi de
rendibilitat i les previsions contingudes en l'article 26.1 b) de la Directiva
Comunitària 23/36 CEE sobre contractes de subministrament i l'article 36.1 a) de
la Directiva 92/50/CEE sobre contractes de servei, assenyalen els distints criteris
que s’han d'utilitzar en funció de l'adjudicació i encara que s'atorgue en aquesta
qüestió un criteri prevalent a la qualitat, tenint en compte les circumstàncies
concurrents, és necessari conciliar aquells principis amb els de publicitat i
transparència propis de la contractació administrativa, evitant que es faça
impossible l'actuació de l'òrgan de contractació per mitjà d'una automàtica
resolució del concurs, la qual cosa comportaria, com succeeix en la qüestió
examinada, una clara vulneració legal i justifica la conclusió a què arriba la
sentència impugnada, els raonaments de la qual cal confirmar.
A més, en la qüestió examinada, també resulten vulnerats els principis que
inspiren la jurisprudència del TJCE: a) el principi d'igualtat (SSTJCE de 12 de
juny de 1997, 26 d'octubre de 1999 i 11 de gener del 2000), b) el principi de
seguretat jurídica (sentència del Tribunal de Primera Instància de 17 de
febrer de 1998) i el de proporcionalitat (sentència de 5 de maig de 1998) i els
principis que inspiren la contractació de l'Estat que, bàsicament, són els de
publicitat i concurrència, màximament quan les referències tècniques exigibles
als licitadors es concreten, essencialment, en l'empresa matriu estrangera, encara
que en aquest tipus de contractes s’hi haja de donar un marge de discrecionalitat
a l'òrgan de contractació que permeta una més flexibilitat en el procediment
contractual com ja va ser admés en el Decret 3637/1965 ( RCL 1965, 2116 i NDL
7366) i en l'article 239 d) del RCE, tenint en compte les previsions dels articles 14,
17 i 36 de la LCE i 244 del RGCE, sent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea,
en recent sentència de 27 de juny de 2000, qui ha reconegut l'atorgament als
jutges de la capacitat per a apreciar d'ofici el caràcter abusiu d'una clàusula
contractual, cosa que ha succeït en la qüestió examinada.”
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ATÉS que l'artIcle 104 de l'avantdita Llei 30/1992, de 26 de novembre, habilita la
possibilitat de suspendre l'execució de tals contractes, iniciat el procediment de
revisió d'ofici, quan aquella puga causar perjudicis d'impossible o de difícil
reparació, com seria el cas que la recaptació de la taxa en qüestió siga feta per
qui no té títol suficient per a dur a terme aquestes tasques en atenció a la nul·litat
dels contractes formalitzats a tal efecte, percebent-se amb això unes retribucions
improcedents.
Amb el dictamen previ de la Comissió informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:
Primer. Reclamar de l'entitat Metropolitana per al Tractament de Residus que,
immediatament i sense demora, inicie el procediment de REVISIÓ D'OFICI dels
referits contractes i dels actes de la seua adjudicació i, després d’instruir-ne el
procediment, declare la nul·litat de ple dret de tals contractes administratius, amb
tot allò que a més siga procedent, per aplicació del que disposa l'article 102 punt 1
en relació amb l'article 62.1 lletra e), ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment
Administratiu Comú, atés que aquests han sigut formalitzats sense haver seguit el
procediment legalment procedent, en virtut de tot el que ha sigut exposat.
Segon. Que, mentrestant es resol de conformitat amb el que s'ha sol·licitat,
suspenga l'efectivitat dels contractes esmentats per tal com aquesta és
susceptible de causar perjudicis d'impossible o de difícil reparació i es troben
afectats de nul·litat de ple dret en virtut dels raonaments que es contenen en el
cos d’aquest escrit.
DEBAT
Sr. Valiente.
No teniendo conocimiento oficial de los contratos presuntamente formalizados
sin seguir el procedimiento legal … de contratación pública siguiendo los principios
de publicidad, libre competencia e igualdad de oportunidades … aunque sí … esta …
extraoficialmente no podemos pasar por alto las presuntas irregularidades y parece
razonable ejercer nuestra obligación de cargos públicos y aceptar la propuesta de
revisión de oficio y de declaración de nulidad y suspender en su caso la efectividad
hasta la resolución definitiva, quiere decir esto de este texto que acabo de relatar
que estoy de acuerdo con la propuesta que se contempla.
Sra. Mora.
Sí. A ver … nosotros una vez que hemos revisado la documentación que
solicitamos en su momento … sobre este asuntos hemos visto que la Sra. Alcaldesa
presentó ya una solicitud de revisión de oficio el día 24 de julio de 2012, en
relación a los contratos de la EMTRE y de las empresas concesionarias del servicio
de agua para la recaudación de la tasa.
Desde la Secretearía de la EMTRE se emite un informe de fecha 25 de julio en
el que se indica que la Sra. Alcaldesa no es el órgano competente para solicitar
dicha revisión, sino que es el Pleno del Ayuntamiento el órgano que tiene que hacer
uso de esa competencia.
Por
certificado
conforme a
declara la
aportado el

lo tanto se pide a la Sra. Alcaldesa que en un plazo de 10 días aporte
plenario indicando el acuerdo para solicitar la revisión de oficio
la legislación vigente, transcurrido el plazo legal establecido se
caducidad de la solicitud presentada
el día 24 de julio por no haber
certificado del acuerdo plenario.
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Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa solo puede
interponerse recurso contencioso administrativo, yo le preguntaría al Sr. Secretario
si eso es así …
A lo que el Sr. Secretario le responde aclarándole los extremos a los que se
refiere, … entonces lo que no entendemos pues es porque el Sr. Secretario no nos
presenta un informe con la propuesta de acuerdo … porque pleno debo de recordar que
hubo en el mes de julio, la semana siguiente y en el mes de agosto ..
Y … … otra cosa … que nos es curioso es que en la exposición de motivos que
hacen en la propuesta de acuerdo pone textualmente que solicitan esa revisión porque
este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de la existencia de tales contratos y que
los mismos han sido formalizados sin haber tenido previsto el procedimiento previsto
en la vigente legislación en materia de contratación pública.
Han tenido conocimiento cómo y en base a qué … y en qué documentos.?
Es una propuesta de acuerdo en la que no se adjunta ningún documento para
comprobar o ver que realmente existen esos contratos, y que quede bien claro que
nosotros no estamos diciendo que no sea cierto.
Loo que queremos decir es que cuando uds nos aporten esa documentación claro
… mmm … yo recuerdo que también en la última C.I. Hacienda el Sr. Nofuentes dijo que
le habían comentado, que o había oído … entonces claro, … nos encontramos con una
solicitud nueva de revisión de oficio, que aunque haya que ratificarla por el Pleno
… por eso le preguntaba al Sr. Secretario si vamos a hacerla de otra manera porque
sí que tenemos constancia que existen esos contratos o esos posible contratos, es
que no hay nada en el expediente … es que nadie … es que a nosotros se nos ha dicho
que se ha oído … que se ha dicho, eso es lo que nosotros en la última comisión hemos
preguntado … si pueden aclararnos alguno más … nosotros estaríamos encantados
en
acompañarles en este proceso de revisión de oficio … de oficio …
Sr. Nofuentes.
Sí. Por situar la cuestión por la cual estamos aquí. En el fondo es que
nosotros queremos, y además estamos respaldados por la propia Ley, queremos tener
acceso a unos expedientes … es decir … eso es un procedimiento casi normal y uds lo
saben perfectamente, porque somos miembros del EMTRE, estamos representados, yo
solicité
en un procedimiento normal por escrito y presentado por registro que me
permitiese acceder a la documentación que habla … que dictamina sobre estos
contratos el cual se me negó … en una comisión lo pedí, se me volvió a negar ..
volví a insistir por registro de entrada, de nuevo, que como quería como miembro
representante de este Ayuntamiento, además sospechando que podía haber perjuicio
para los vecinos de Quart y no lo denunciaremos hasta que no tuvieramos pruebas que
quería acceder a esa información a la cual tengo derecho a acceder … hasta la fecha
se nos ha negado, entonces hemos abierto una vía que como ha visto no había más …
jurídico o jurídico administrativa pero con el objetivo único de poder acceder a
esos expedientes … y podíamos preguntarnos cual es la razón por la cual nos niegan
el acceso a esos expedientes … qué tiene que ocultar ese expediente por el cual se
nos niega desde hace un año y pico … no nos lo han dado ni por activa ni por pasiva
… cual es la razón por la cual se nos está negando.
Por tanto, insistimos ya en este caso en una vía más administrativa jurídica
que queremos ejercer ese derecho … luego podemos analizar las variables que pueden
haber y aquellos aspectos que desde el punto de vista jurídico … y yo no me voy a
meter en ese terreno pueden desprenderse de ello, pero el fondo de la cuestión es
que dado que a un representante de este pueblo en el EMTRE se le ha negado una
información que, posiblemente, y además le digo que por otra vía he tenido acceso a
los contrato sy he visto los contratos y he tenido acceso a ello y he podido ver
como se han llegado a hacer, pero quiero
que por el procedimiento normal
establecido y por el que tengo derecho se me de acceso a ello y, además creo
y
estoy casi convencido que vulnera los intereses de los vecinos de este pueblo. Ese
es el sentido de la cuestión, luego podremos hacer los matices que queramos, pero
aquí lo que hacemos es decirle al EMTRE que queremos que cuando el Sr. Nofuentes le
presentó el escrito diciendo que quería tener acceso al expediente que ud le dijo
que no y que le han dicho muchas veces que no, pues que queremos acceder a ellos,
que tenemos derecho … simplemente eso …
Sra. Mora.
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Yo, sí, la verdad es que me alegro Sr. Nofuentes que ud esté diciendo que
como representante del EMTRE tiene derecho a la información y haya pataleado para
que se la den … porque yo creo que en este Ayuntamiento la Corporación Municipal
siempre nos hemos quejado de … la prueba no es que lo digamos ya nosotros solamente
el grupo del PP, sino que a continuación de aquí dos o tres puntos más adelante se
verá como un Concejal de este Ayuntamiento que estaba en la Junta de Gobierno la
deja porque se le está ninguneando
cierta información y se tarda en dar
explicaciones y expedientes … eso nos pasa también a nosotros …
Sra. Presidenta
Una cosa es que se tarde y otra que no se de … que es lo que se está
diciendo. Lo digo porque maticemos lo que decimos y dejemos que sea en todo caso que
sea el señor que ud ha dicho que lo diga si así lo considera conveniente y me dirá
ud cuando quiera qué información no le hemos dado a ud o a alguien en este
Ayuntamiento … y matice ud bien … y le agradecería que me dijera exactamente qué
cosas no ha visto ud en este Ayuntamiento …
Sra. Mora.
… en más

de una ocasión y pues eso le estoy diciendo

Sra. Presidenta.
… no … no … dígame en qué casos y que cosas no ha visto o no ha tenido ud la
documentación y que le hemos ocultado, me lo dice … porque ya que se dicen esas
afirmaciones las hacen con pruebas … porque no es verdad lo va a tener ud difícil
demostrar esto … otra cosa es que hayamos tardado quince días, tres semanas o un mes
… pero me dice concretamente qué cosas le hemos ocultado o no le hemos dado … puede
ud continuar …
Sra. Mora.
… por eso le decía que me alegro que el Sr. Portavoz del PSOE reconozca que
es una información que se debe de dar y que está en todo su derecho… nosotros en eso
no vamos a poner ningún inconveniente ni ninguna pega porque creemos y pensamos en
ello.
El sr. Secretario ha hecho alusión a que se puede presentar, que era lo que a
mí me preocupaba sabiendo que se había presentado y que es empezar de nuevo si se
puede empezar de nuevo pues por parte nuestra no hay ningún problema de que esto sea
así y se empiece un procedimiento porque estamos en total de acuerdo en que la
información que se solicite pues que le dejen ver los expedientes, ahí no hay ningún
problema en que puedan ir a ver los expedientes.
Sra. Presidenta.
¿quiere decir algo Sr. Nofuentes? …
Sr. Nofuentes.
Sí, brevemente … a ver … yo entiendo y no voy a ser yo el que fuerce al EMTRE
a que deje de hacer sus tareas que tiene como norma, a diario para que me atienda a
mí, eso yo ya lo sé, lo entiendo .. es decir le pedí por registro … bueno, primero
verbalmente y luego por registro de entrada y a los seis meses sin darme
contestación de un expediente que es una documentación que contiene informes y que
tiene que tener derecho todo representante a tenerlo … yo no discutiré si tarda un
mes o dos o seis … a los seis meses volví a pedir por escrito, de nuevo, y volví a
recordárselo en la Comisión de Hacienda que tenía derecho a los expedientes y por
tanto, a fecha de hoy, que fíjate si ha pasado tiempo y ya estamos en una fase más
administrativa … pues fíjate si hay razones para ello, es decir, yo no dije a los
seis meses mire … o me da el expediente o … acuérdese que le pedí el expediente, a
los seis meses se lo volví a recordar …
Sra. Presidenta.

Bueno, … entonces entiendo que hay unanimidad … ¿sí …?, vale, de acuerdo
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5. MODIFICACIÓ I APROVACIÓ D'ORDENANCES FISCALS I ALTRES
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Vista la proposta del regidor delegat d'Hisenda sobre aprovació i modificació de
les ordenances fiscals que regulen els imposts i taxes per a l'exercici de 2013.
Vist l’informe emés per Secretaria i Intervenció, i amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per majoria de vots a favor
(10) PSOE, i el regidor Ismael Valiente, i amb l’abstenció del PP (8) i Compromís
(1), acorda:
U. Aprovar provisionalment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús de
l'Auditori Molí de Vila i Teatre del Centre Cultural El Casino; i l'Ordenança fiscal
reguladora de la gestió d'ajornaments i fraccionaments del cobrament de crèdits
tributaris, del tenor literal següent:
Ordenança reguladora de la taxa per l’ús de l'Auditori Molí de Vila i teatre del
Centre Cultural El Casino
Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, així com l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 i
el 57 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, aquest Ajuntament estableix
la Taxa per l’ús de l'Auditori Molí de Vila i el teatre del Centre Cultural El Casino,
exigible d'acord amb aquesta ordenança.
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ús, gaudi o utilització de l'Auditori Molí
de Vila i del teatre del Centre Cultural El Casino per part de les persones físiques
o jurídiques que constitueixen el subjecte passiu. L'Auditori Molí de Vila i el teatre
del Centre Cultural El Casino són béns immobles municipals que tenen com a
finalitat dur a terme espectacles públics i activitats socioculturals organitzades per
l'Ajuntament de Quart de Poblet. Durant les dates en què les instal·lacions
estiguen disponibles, també podran ser utilitzades per altres entitats públiques o
persones, físiques o jurídiques, amb l'autorització prèvia municipal, per a l'exercici
d'activitats apropiades al seu ús i a les seues instal·lacions. El beneficiari està
obligat a utilitzar aquestes instal·lacions amb l'únic propòsit de prestar els serveis
per als actes convinguts.
Tindrà prioritat davant de totes les cessions la programació que faça l'Ajuntament
de Quart de Poblet.
Article 2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ho
sol·liciten i a favor de les quals s'atorgue l’autorització, en benefici seu, de l'ús,
gaudi o utilització de l'Auditori Molí de Vila o del teatre del Centre Cultural El
Casino.
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Article 3. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d'acord amb el que
preveu l'article 4.
Article 4. Tarifa
1. Les tarifes ací incloses seran revisades i actualitzades anualment amb especial
referència a la variació de l’IPC anual així com a les modificacions de les partides
preses en consideració per al càlcul d’aquestes.
2. La cessió de l'Auditori Molí de Vila i del teatre del Centre Cultural El Casino serà
per un mínim de quatre hores per un import de 620,06 € l'Auditori Molí de Vila i de
531,02 € el teatre del Centre Cultural El Casino; cada hora que s’hi sume, a
aquestes quatre, tindrà un cost de 108,19 € a l'Auditori Molí de Vila i de 105,44 €
al teatre del Centre Cultural El Casino.
3. Les taxes que s’hi han fixat inclouen l'ús de les instal·lacions, amb els elements
i equips de què disposen, l'Auditori Molí de Vila i el teatre del Centre Cultural El
Casino. Si fóra necessària la utilització d'altres materials i/o equips, aniran a
càrrec del beneficiari, sempre sota la supervisió del personal tècnic de la sala i
l'autorització de la direcció de l'edifici. Aquesta mateixa responsabilitat tindrà el
beneficiari en casos de cessió gratuïta.
Per a calcular les hores, cal tindre en compte tant el temps de duració de l'activitat
com el muntatge, desmuntatge, assajos i qualsevol altre ús de les instal·lacions
per al correcte exercici de l'activitat.
4. En el cas que es renuncie a l’ús abans de 48 hores del dia sol·licitat, es tindrà
dret a la devolució de la taxa ingressada. Si la renúncia es fa dins de les 48 hores
anteriors, només es tindrà dret a la devolució del 50%.
Article 5. Exempcions.
Estaran exempts, amb la sol·licitud prèvia dirigida a l'Alcaldia:
a) Les associacions locals, sempre que es troben inscrites en el Registre
Municipal d'Associacions, la realització de l'acte no comporte preu de taquilla i
l'activitat es trobe dins del marc d'actuació propi de l'associació.
b) Els centres escolars de Quart de Poblet, sempre que la realització de l'acte no
comporte preu de taquilla i l'activitat es trobe dins del marc d'actuació propi dels
centres escolars.
c) Sindicats i partits polítics, sempre que siga possible segons la programació
pròpia de l'Auditori, en el marc de la legislació electoral.
Article 6. Meritació
La taxa es merita i naix l'obligació de contribuir amb l'inici de la prestació del servei
o la realització de l'activitat.
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Article 7. Normes de gestió.
1. La sol·licitud per a l'ús de l'Auditori Molí de Vila o del teatre del Centre Cultural
El Casino ha de ser presentada en el Registre General d'Entrada d'aquest
Ajuntament, a través d'instància general dirigida a l'Alcaldia, amb una antelació de
2 mesos, com a mínim, a l'inici de l'activitat. La sol·licitud ha de ser signada pel
responsable jurídic de l'acte i s'acompanyarà de la documentació acreditativa que
faculte aquesta responsabilitat.
En la sol·licitud es farà constar el tipus d'acte per al qual es requereix el local, les
hores i els dies d'ús, com també les necessitats tècniques, la persona responsable
i les dades de contacte.
2. En qualsevol cas, el lloguer de la instal·lació estarà, en tot cas, supeditat a les
necessitats i disponibilitats que estiguen determinades per la programació pròpia
de l'Auditori Molí de Vila i/o del teatre del Centre Cultural El Casino.
3. Després que l'Ajuntament autoritze l'ús de la instal·lació, l'interessat ha de
presentar en les dependències municipals de la Casa de la Cultura el justificant de
l'ingrés de la quota tributària, així com de la fiança obligatòria.
4. Fiança: per a l'ús de l'Auditori Molí de Vila i del teatre del Centre Cultural El
Casino, cal presentar junt amb el pagament de la taxa una fiança en metàl·lic de
250 €, que serà depositada en la Tresoreria Municipal, per a respondre dels danys
i perjudicis que es puguen ocasionar i del bon estat de les instal·lacions, sense
perjudici de les sancions a què puga donar lloc el lloguer de la instal·lació. La
fiança serà retornada després que els serveis municipals hagen comprovat el bon
estat de les instal·lacions.
5. La liquidació de la taxa tindrà caràcter provisional i la consideració de depòsit
previ.
6. La càrrega i descàrrega de materials sempre serà per compte de l'entitat que
organitza l'activitat, seguint les pautes que indique en cada cas la direcció de
l'edifici.
Article 8. Responsabilitats.
1. L'ocupant és, amb caràcter general, l'organitzador i l'únic responsable dels actes
que es duguen a terme i reconeix, expressament, que no està de cap manera en
relació de dependència amb l'Ajuntament, el qual no dirigeix l'activitat a realitzar, ni
la confia, ni la presta indirectament; únicament es limita a cedir l'ús dels locals. Per
això, no es pot imputar, ni directa, ni subsidiàriament, cap responsabilitat a
l'Ajuntament de Quart de Poblet pels danys que, per acció o omissió, es puguen
ocasionar a persones o béns.
2. L'ocupant s'atindrà a les lleis i disposicions governatives i laborals vigents, i es
compromet, igualment, a satisfer tots els drets, imposts i gravàmens que es
deriven de la utilització del local (Societat General d'Autors, IAE).
3. La utilització de les instal·lacions obliga el beneficiari a acceptar les normes d'ús
que els òrgans gestors establisquen. Entre les quals cal destacar:
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a) Respectar l'aforament
b) Respectar la normativa de seguretat
c) Respectar l'horari autoritzat
d) Respectar el mobiliari, fent-ne un bon ús
e) Respectar l'ordre i la neteja
f) Atendre les indicacions que puga fer el personal autoritzat per l'Ajuntament
4. La cessió de l'Auditori Molí de Vila i del teatre del Centre Cultural El Casino per
al seu ús no obliga l'Ajuntament de Quart de Poblet a contractar cap tipus
d'assegurança envers els usuaris. És l'entitat o persona sol·licitant qui ha
d’assegurar les activitats que s'exercisquen mitjançant la corresponent pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil tant dels materials com del personal a càrrec
seu. Per tant, la responsabilitat que es puga derivar dels actes o activitats recaurà
en l'entitat o persona sol·licitant i en l'entitat convocant, de manera solidària.
5. En tot moment es respectaran les instal·lacions interiors i exteriors de l'Auditori
Molí de Vila i del Centre Cultural El Casino, i no es podran enganxar o col·locar
cartells, pancartes, adhesius, etc., en les parets, paviments, sostres o columnes de
l'edifici, que no hagen sigut autoritzats prèviament per la direcció de l'edifici.
6. Durant els treballs de muntatge i desmuntatge i, en general, durant els dies de
celebració de l'esdeveniment, queda prohibida la col·locació de materials sense
autorització prèvia en els espais comuns, que han d'estar sempre lliures per a la
circulació de persones i materials. L'organitzador està obligat a mantindre
perfectament net el recinte que utilitze.
8. La Direcció de l'Auditori Molí de Vila o del teatre del Centre Cultural El Casino, si
escau, comunicarà a l'organitzador el lloc adequat de magatzematge dels
materials que aquest desitge depositar per a l'organització de l’esdeveniment, però
no es fa responsable d'aquest material, ni del transport des del lloc determinat fins
al lloc en què finalment s'instal·larà. Els materials que romanguen instal·lats en
l'Auditori després d'haver finalitzat el termini de temps contractat per l'organitzador
seran retirats pel personal de l'Auditori, i les despeses s’imputaran a l'organitzador.
Si per aquesta causa l'Auditori es veu obligat a indemnitzar a tercers,
l'organitzador es farà càrrec del pagament de la quantitat que en resulte.
9. Quan per causa de la utilització de la instal·lació aquesta patira desperfectes o
deterioraments, la/les entitat/s organitzadora/ores seran responsables dels danys i
es procedirà a la confiscació de la fiança fins a cobrir l'import dels danys causats. I
si l'import de la fiança no aconseguia cobrir els desperfectes, el beneficiari de
l'autorització està obligat a pagar, sense perjudici del pagament de la taxa, el cost
íntegre de la reparació o reconstrucció o, si eren irreparables, a la seua
indemnització. Si aquesta situació es produïa per un mal ús de les instal·lacions, a
més de sufragar les despeses ocasionades, no podrà ser autoritzat cap acte més a
aquella entitat i/o persona física. Aquesta mateixa responsabilitat tindrà el
beneficiari en casos de cessió gratuïta.
10. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran en cap cas ser cedides
o subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a la
suspensió de la llicència.
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11. L'organitzador es compromet a observar les normes vigents sobre seguretat i,
en especial, les que es refereixen a la capacitat màxima de les sales, eixides
d'emergència i mesures contra incendis. Així mateix, ha de permetre l'adopció de
les mesures de control de seguretat que, si escau, establisquen les autoritats
competents, amb motiu de la celebració d'actes que pel seu caràcter així ho
exigisquen, així com garantir en tot moment el compliment de les condicions de
seguretat establides per a cada espectacle per la legislació vigent. Les persones
assistents als actes, que en cap cas podran superar l'aforament de cada espai,
han d'estar assegudes a la seua localitat durant la celebració de tot l'esdeveniment
i, en tot moment, han d’estar expedits els accessos, corredors i eixides
d'emergència. La responsable de la seua observança serà l'entitat organitzadora
de l'esdeveniment.
12. En cas de contravenir el que s'ha disposat es podran aplicar les sancions
pertinents i, fins i tot, procedir a la suspensió de l'acte, d'acord amb la LO 1/1992
de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
13. El beneficiari exercirà únicament i exclusivament poders de direcció i
organització del seu personal –pel fet que aquest no té cap vincle laboral ni de cap
altra índole amb l'Ajuntament de Quart de Poblet– durant la vigència de
l'autorització corresponent ni després d’aquesta, respectant sempre les directrius
marcades respecte al funcionament de l'Auditori Molí de Vila i del teatre del Centre
Cultural El Casino pel personal d’aquest, que estarà present en tot moment.
14. L'organitzador s'obliga a complir, o bé a exigir de les persones físiques o
jurídiques amb les quals subcontracte els serveis de muntatge de qualsevol classe
d'instal·lacions, l'estricta observança de la legislació vigent en matèria de seguretat
i higiene en el treball.
15. L'organitzador serà responsable del compliment de les normes en l'edifici i del
control del funcionament de tots els aspectes d’aquest.
16. L'Ajuntament no es fa responsable dels objectes que l’organitzador puga
introduir en les instal·lacions d’aquest. En cas de ser objectes valuosos,
l'organitzador ha d'aportar el seu propi sistema de seguretat, comptant amb la
deguda autorització de la direcció de l'edifici.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia que
es publique en el Butlletí Oficial de la Província de València i continuarà vigent fins
que se n’acorde la derogació o modificació expressa.

Ordenança fiscal reguladora de la gestió d'ajornaments i fraccionaments del
cobrament de crèdits tributaris
La present ordenança s'aprova en aplicació del que preveuen els articles 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), els
articles 12 i 15.3 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 (TRLHL).
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El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General
de Recaptació (RGR) serà aplicable en tot allò que no estiga regulat, amb caràcter
general, per la respectiva entitat local en la present ordenança, dins de les
previsions del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 44
a 54, i en els articles 27 i 82 de la Llei General Tributària (LGT).
La present Ordenança Fiscal Reguladora dels Ajornaments i Fraccionaments dels
Deutes Tributaris de què siga titular aquest Ajuntament, té com a principal objectiu
complementar les disposicions legals i reglamentàries en aquesta matèria
arreplegant certes peculiaritats que faciliten el compliment de les obligacions
tributàries per part dels veïns de Quart de Poblet com també agilitzar la tramitació
dels expedients, que cada vegada són més freqüents, en matèria d'ajornament i
fraccionament.
És una norma oportuna perquè cada vegada més, en tots els municipis, els veïns i
ciutadans sol·liciten fer front al pagament dels seus deutes tributaris en diversos
terminis o mensualitats. En aquest aspecte, es fan explícits en aquesta Ordenança
Fiscal els beneficis i avantatges que recull el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals quan s'autoritza el pagament dels tributs de venciment
periòdic en diversos terminis, dins del mateix exercici en què es produeix la
meritació, sense recàrrecs, interessos ni costes de cap tipus.
Capítol I. Disposicions comunes als ajornaments i fraccionaments
Article 1. Àmbit d'aplicació
1. La present ordenança és d'aplicació als expedients de crèdits tributaris, és a dir,
imposts, taxes i contribucions especials.
2. No serà aplicable a la gestió recaptatòria dels crèdits esmentats quan,
mitjançant conveni o per delegació, estiga atribuïda a altres ens territorials en la
demarcació de la qual es trobe l'Ajuntament.
Article 2. Règim Jurídic
L'ajornament o fraccionament de la recaptació dels crèdits es regirà per les
disposicions següents:
a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT). Són supletòries la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
Administratiu Comú.
b)Les normes que regulen els tributs i la resta de recursos objecte de la gestió
recaptatòria.
c)Els tractats, acords, convenis i altres normes internacionals o emanades
d'entitats internacionals o supranacionals que afecten la gestió recaptatòria.
d)La present ordenança
e)Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, General de Recaptació, excepte les
especialitats previstes en aquesta ordenança.
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f)Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de les actuacions i
els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació de tributs.
Article 3. Competència.
1. Les sol·licituds es presentaran en el registre general d'entrada de l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà, segons el model oficial, i seran tramitades pels serveis de
recaptació dependents de la Tresoreria municipal.
2. És òrgan competent per a instruir i resoldre l'alcalde o, si escau, el regidor en
qui es delegue la gestió de la Hisenda Municipal que incloga la resolució dels
expedients de recaptació.
3.- Concessions automàtiques. S'entendran automàticament concedits, des del
mateix dia de la presentació, per disposició d'aquesta Ordenança, els
fraccionaments de deutes el subjecte passiu dels quals siga una persona física i
que, complint els altres requisits, es referisquen a deutes derivats de tributs de
cobrament periòdic per rebut, corresponents al mateix exercici en què el
fraccionament se sol·licita i l'última fracció del qual siga satisfeta abans del primer
de desembre del mateix exercici econòmic, si el fraccionament se sol·licita en
període voluntari de cobrament. Aquests ajornaments quedaran exclosos de
presentació de garanties i no generaran interessos de demora.
No obstant això, en tot cas, s'entendrà com una concessió provisional, i
l'administració disposarà d'un termini màxim de 30 dies, a partir de la presentació
de la sol·licitud, per a notificar a l'obligat tributari la resolució denegatòria.
Article 4. Garanties
1. Amb caràcter general, els deutes objecte d'ajornament i/o fraccionament s’han
de garantir en els termes que preveu la normativa recaptatòria.
2. No obstant això, no s'exigirà garantia quan l'import dels deutes l’ajornament i/o
fraccionament dels quals se sol·licita siga inferior a 6.000 €, així com en els casos
prevists en l'apartat tercer de l'article 3 d'aquesta ordenança.
Article 5. Forma de pagament: domiciliació
En tot cas, per a atendre les obligacions de pagament que es deriven de
l'ajornament o fraccionament que recull aquesta ordenança, es considerarà
necessari que l'obligat tributari domicilie el pagament en una entitat bancària amb
els requisits que la Tresoreria establisca per al cas.
Article 6.Tramitació de sol·licituds
1. L'òrgan competent per a la tramitació emetrà un informe en què s'examinarà i
avaluarà la falta de liquiditat i la capacitat per a generar recursos i valorarà la
suficiència i idoneïtat de les garanties o, si escau, la sol·licitud de dispensa de
garantia i verificarà la concurrència de les condicions necessàries per a obtindre-
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la. Tot això, sense perjudici del que s'ha previst per a les concessions
automàtiques previstes en l'apartat 3 de l'article 3 d'aquesta ordenança.
2. Després de fer els tràmits anteriors, es formularà proposta de resolució que serà
enviada a l'òrgan competent per a la seua resolució, llevat del cas d'aquells
fraccionaments a què es refereix l'article 3.3 d'aquesta ordenança i, en aquest cas,
es formarà una relació quinzenal de les que s’han tramitat a l'empara de l'esmentat
precepte, de la qual es donarà compte a l'Alcaldia-Presidència. Aquesta relació
serà aprovada per mitjà d’un Decret.
Article 7. Resolució de sol·licituds
1. Les resolucions que concedisquen ajornaments o fraccionaments de pagament
especificaran el número de codi compte client i les dades identificades de l'entitat
de crèdit que haja d'efectuar el càrrec en compte, els terminis de pagament i la
resta de condicions de l'acord. La resolució podrà assenyalar terminis i condicions
diferents dels que s’han sol·licitats.
En qualsevol cas, el venciment dels terminis ha de coincidir amb els dies 20 de
cada mes, o dia hàbil posterior, llevat que per resolució s'establisca una altra data.
Quan l'acord incloga diversos deutes, s'assenyalaran de forma independent els
terminis i quanties que afecten cada un.
2. En la resolució s’hi podran establir les condicions que es consideren oportunes
per a assegurar el pagament efectiu en el termini més breu possible i per a garantir
la preferència del deute ajornat o fraccionat, així com el compliment correcte de les
obligacions tributàries de qui el sol·licita.
En particular, es podran establir condicions per les quals s'afecten al compliment
de l'ajornament o fraccionament els pagaments que la Hisenda Pública Municipal
haja de fer a l'obligat durant la vigència de l'acord, en quantia que no perjudique la
viabilitat econòmica o continuïtat de l'activitat.
A aquest efecte, s'entendrà, en els casos de concessió d'ajornaments o
fraccionaments concedits amb dispensa total o parcial de garanties, que des del
moment de la resolució es formula, per part del subjecte passiu, la sol·licitud
oportuna de compensació perquè tinga els seus efectes en el moment que
concórreguen crèdits i dèbits, encara que això puga suposar venciments anticipats
dels terminis i sense perjudici dels nous càlculs d'interessos de demora que siguen
procedents.
3. De la mateixa manera, per al manteniment i eficàcia de l'acord de concessió
d'ajornament o fraccionament, s'exigirà que la persona sol·licitant es trobe al
corrent de les seues obligacions tributàries durant la vigència de l'acord.
4. Si la resolució concedeix l'ajornament o fraccionament, es notificarà a la
persona sol·licitant tot advertint-li dels efectes que es produiran si no es
constitueix, si és el cas, la garantia en el termini legalment establit i en cas de falta
de pagament.
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La dita notificació incorporarà, si escau, el càlcul dels interessos de demora
associats a cada un dels terminis d'ingrés, calculats segons el que preveu l'article
53 del RGR.
Si després d’haver concedit un ajornament i fraccionament, el deutor sol·licita una
modificació de les seues condicions, la petició no tindrà, en cap cas, efectes
suspensius. La tramitació i resolució d'aquestes sol·licituds es regirà per les
mateixes normes que les establides per a les peticions d'ajornament o
fraccionament amb caràcter general.
5.- Si la resolució dictada és denegatòria, les conseqüències seran les
següents:
a) Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari d'ingrés, amb la
notificació de l'acord denegatori, s'iniciarà el termini d'ingrés que regula l'article
62.2 de la LGT. Si no es produeix l'ingrés en el dit termini, començarà el període
executiu i caldrà iniciar el procediment de constrenyiment en els termes que
preveu l'article 167.1 de la LGT.
b) Si la sol·licitud va ser presentada en període executiu d'ingrés, caldrà iniciar el
procediment de constrenyiment en els termes que preveu l'article 167.1 de la LGT,
si no s’havia iniciat amb anterioritat.
6. Contra la denegació de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament només hi
cap la presentació del corresponent recurs de reposició en els termes i amb els
efectes establits en la normativa aplicable.
7. La resolució s’ha de dictar i notificar en el termini de sis mesos, llevat dels casos
de concessió automàtica prevists en l'article 3.3 d'aquesta ordenança.
Transcorregut el dit termini sense que s'hi haja notificat la resolució, es podrà
entendre desestimada la sol·licitud a l'efecte d'interposar recurs corresponent o
esperar la resolució expressa.
8. En els ajornaments i fraccionaments autoritzats per l'administració tributària
municipal, si quan arribe el venciment del termini concedit no s'efectua el
pagament, es produiran els efectes prevists en l'article 54 del RGR.
A) En cas d'ajornaments:
a) Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari, s'iniciarà període
executiu. Caldrà iniciar el procediment de constrenyiment i s’exigirà el principal, els
interessos de demora i el recàrrec executiu.
b) Si la sol·licitud va ser presentada en període executiu, caldrà continuar el
procediment de constrenyiment.
c) Si transcorren els terminis per al pagament en període executiu prevists en
l'article 62.5 LGT, i no s’ha efectuat l'ingrés de les quantitats exigides, es
procedirà, si escau, a l'execució de garanties en els termes que preveu l'article 168
LGT.
B) En fraccionaments concedits amb dispensa total de garanties o amb garantia
constituïda sobre el conjunt de les fraccions (és a dir, sobre el total del deute), si
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arriba el venciment d'una fracció i no s'efectua el pagament, les conseqüències
seran les següents:
a) Si la fracció incomplida inclou deutes en període executiu en el moment de la
sol·licitud:
Per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord que es troben en període executiu,
caldrà continuar el procediment de constrenyiment.
Per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord que es troben en període voluntari,
s'iniciarà el període executiu, i caldrà iniciar el procediment de constrenyiment.
b) Si la fracció incomplida inclou deutes en període voluntari en el moment de
presentar la sol·licitud, caldrà, respecte de la infracció incomplida, iniciar el
procediment de constrenyiment. S'exigirà l'import de la dita fracció, interessos de
demora i el recàrrec del període executiu.
Si no es produeix l'ingrés, es consideraran vençudes la resta de fraccions
pendents i caldrà iniciar el procediment de constrenyiment de tots els deutes.
c) Si transcorren els terminis per al pagament en període executiu prevists en
l'article 62.5 LGT, i no s’ha efectuat l'ingrés de les quantitats exigides, es
procedirà, si escau, a l'execució de garanties en els termes que preveu l'article 168
LGT.
C) En fraccionaments concedits amb garanties de caràcter parcial i independent
per a una o diverses fraccions, si arriba el venciment d'una fracció i no s'efectua el
pagament, les conseqüències seran la previstes en l'apartat tercer de l'article 54
del RGR.
Capítol II. De les persones físiques
Article 8. Especialitats en els ajornaments i fraccionaments de persones
físiques.
1. L'inici del procediment es farà, en tot cas, a petició de la persona interessada
que ho ha de fer mitjançant el model normalitzat que facilitarà l'administració
tributària municipal. L'interessat establirà en la sol·licitud els terminis i la resta de
condicions de l'ajornament i fraccionament que se sol·licita, que seran confirmades
o modificades per la resolució posterior de l'administració, llevat del que preveu
l'article 3.3 d’aquesta ordenança per a les concessions automàtiques.
2. A l'empara del que preveu la LGT, el RGR i la resta de normativa tributària
aplicable, s'estableixen les següents peculiaritats per a tramitar els ajornaments de
pagament, amb fraccionament o sense;
a) El fraccionament es farà per mensualitats, amb un únic pagament en cada
període mensual. Sense perjudici que per mitjà d’un decret d'Alcaldia es puga
determinar el dia del mes en què es farà el pagament de la mensualitat, amb
caràcter general coincidirà amb el dia 20 de cada mes o següent dia hàbil.
b) Termini d'ajornament mínim: un mes i màxim 24 mesos.
c) Amb caràcter general, l'import mínim ajornable o fraccionable serà de 100 €.
d) Amb caràcter general, la quota mínima mensual per fraccionament de deute es
fixa en 50 €.
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3. Els mínims establits en els apartats c i d del punt anterior no seran exigibles en
els casos següents:
a) Quan el subjecte passiu no obtinga ingressos superiors al salari mínim
interprofessional.
b) Quan el subjecte passiu forme part d'una unitat familiar amb tres o més
membres i obtinga ingressos mensuals superiors al salari mínim interprofessional i
inferiors al doble d’aquest.
c) Quan hi haja circumstàncies excepcionals i especials que ho facen aconsellable.
En aquests casos, en tot cas, el procediment s'iniciarà a petició de la persona
interessada i hi ha d'exposar i acreditar el que considere oportú.
Per a acreditar els ingressos mensuals s’ha d'aportar certificat de prestacions o
subsidis en què conste l'import de la percepció o, si escau, les tres últimes
nòmines.
Capítol III. De les persones jurídiques
Article 9. Ajornaments i fraccionaments de persones jurídiques.
1.- L'inici del procediment es farà, en tot cas, a petició de la persona interessada
que ho ha de fer mitjançant el model normalitzat que facilitarà l'administració
tributària.
2. A la sol·licitud s'hi acompanyarà la documentació requerida en els termes que
preveu la LGT i el RGR, així com la proposta del pla de pagaments que tindrà
caràcter provisional. L'administració podrà, en la resolució posterior, assenyalar
uns terminis i condicions diferents dels sol·licitats.
En tot cas, s'hi adjuntarà a la sol·licitud el balanç de situació i el compte de
resultats dels dos últims exercicis i un pressupost de tresoreria de l'entitat en què
es detallarà la situació global de la tresoreria en el moment de la presentació de la
sol·licitud i l'evolució prevista d’aquesta durant el període en què s’ajornarà o
fraccionarà el deute.
El pressupost de tresoreria ha d'anar datat i signat pel representant de l'entitat i
s'acompanyarà d'un informe per al cas en què circumstàncies extraordinàries
expliquen una evolució de la tresoreria diferent de la que es puga derivar de la
informació comptable presentada.
Per la Tresoreria-Recaptació municipal es valorarà la coherència de la informació
presentada.
3. No s'estableix un import mínim ajornable o fraccionable. És, en tot cas, aplicable
el que preveu la lletra a i b de l'apartat 2 de l'article 8. Tampoc no es podran acollir
a les concessions automàtiques previstes en l'apartat 3 de l'article 3 d'aquesta
ordenança.
Disposició final
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Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2013. Estarà
en vigor fins que es modifique o derogue de manera expressa.
Dos. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals
següents, per a l'exercici de 2013, que a continuació es detallen:
1. Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles
Modificació contingut article 3r, que queda redactat de la manera següent:
«Article 3. Exempció
A l'empara del que preveu l'article 62.2.4 TRLHL, gaudiran d'exempció els béns de
naturalesa urbana la quota líquida dels quals siga igual o inferior a 5 euros, així
com els de naturalesa rústica quan per a cada subjecte passiu la quota líquida
corresponent a la totalitat dels seus béns rústics siga igual o inferior a 10 euros.»
Modificació contingut article 4t, que queda redactat de la manera següent:
«Article 4t .Tipus de Gravamen
Els tipus de gravamen aplicables per l’Ajuntament de Quart de Poblet en l'Impost
sobre Béns Immobles, a l'empara del que preveu l'article 72 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, són els següents:
A. Sobre béns immobles de naturalesa urbana: 0, 70 %
B. Sobre béns immobles de naturalesa rústica: 0,90
C. Sobre béns immobles de característiques especials: 1,3 % »
Modificació contingut article 5é, que queda redactat de la manera següent:
«Article 5é. Bonificacions obligatòries
1. Habitatges de Protecció Oficial o equiparables.
Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost els
habitatges de protecció oficial i els que resulten equiparables a aquests d'acord
amb la normativa de la Comunitat Autònoma Valenciana, durant els cinc períodes
impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva.
Per a gaudir d'aquestes bonificacions, els interessats han de sol·licitar la
bonificació, a l’Ajuntament de Quart de Poblet, en qualsevol moment anterior a la
finalització dels corresponents períodes impositius de duració d’aquesta, i tindrà
efecte a partir del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.
A aquests efectes, els interessats junt amb la sol·licitud han d'aportar:
–Títol acreditatiu de la propietat de l’habitatge.
– Document acreditatiu de l'atorgament de la qualificació definitiva de l’habitatge o
document equivalent expedit per la Generalitat.
2. Urbanització, construcció i promoció immobiliària
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Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'impost, sempre que
els interessats ho sol·liciten abans de l'inici de les obres, els immobles que
constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta
i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la seua terminació,
sempre que durant aquest temps es facen obres d'urbanització o construcció
efectiva i sense que, en cap cas, puga excedir tres períodes impositius(afegit del
73.1 TRLHL)
A aquests efectes, els interessats junt amb la sol·licitud han d'aportar:
– Certificat d'inici de les obres expedit pel tècnic o director d’aquestes visat pel
Col·legi competent.
– Rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques, o còpia de Declaració Censal d'alta,
modificació i baixa en el Cens d'empresaris, Professionals i Retenidors (Mod. 036
Agència Tributària).
– Certificació del representant legal de l'empresa acreditatiu que l'immoble la
bonificació del qual se sol·licita no consta en l'immobilitzat de l'Empresa.»
Modificació contingut article 6é, que queda redactat de la manera següent:
«Article 6é. Bonificació Famílies Nombroses
1. Els subjectes passius de l'impost que tinguen la condició de titulars de família
nombrosa gaudiran de bonificació de la quota íntegra de l'impost quan
concórreguen les circumstàncies següents:
a) Que el bé immoble constituïsca l’habitatge habitual del subjecte passiu.
b) Que la renda total de la unitat familiar a què pertany el subjecte passiu dividida
pel nombre de membres d’aquesta no supere el salari mínim interprofessional.
Les bonificacions aplicables seran les següents:
Per a famílies de:
3 fills
4 fills
5 fills
6 fills o més

60 %
70 %
80 %
90 %

2. La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu, qui adjuntarà a la
sol·licitud la documentació següent:
– Escrit de sol·licitud de la bonificació en què s'identifique el bé immoble
– Fotocòpia del document acreditatiu de la titularitat del bé immoble
– Certificat de família nombrosa
– Certificat del Padró Municipal
– Fotocòpia de l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones
físiques, llevat dels casos en què el subjecte passiu no estiga obligat a presentar
tal declaració d'acord amb la normativa reguladora de l’impost esmentat. En
aquest cas, ha de presentar un certificat de l'empresa o organisme que acredite
l'obtenció d'ingressos.
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En tot cas, la bonificació s'extingirà d'ofici l'any immediatament següent a aquell en
què el subjecte passiu cesse en la seua condició de titular de família nombrosa o
deixe de concórrer algun dels requisits esmentats.»
Modificació contingut article 7é, que queda redactat de la manera següent:
A) Les bonificacions que es regulen en els apartats anteriors han de ser
sol·licitades pel subjecte passiu; i amb caràcter general l'efecte de concessió
d’aquestes començarà a partir de l'exercici següent.
B) Les bonificacions que es regulen en els articles 4 i 5 són compatibles entre si
quan així ho permeta la naturalesa de la bonificació i del bé immoble corresponent;
i s'aplicaran, si escau, per l'ordre en què apareixen relacionades en els articles
esmentats, minorant successivament la quota integra de l'impost.»
3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Modificació de l'article 3, el contingut del qual queda com segueix :
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«Article 3r
Es troba subjecte a l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys que
hagen de tindre la consideració d'urbans a l’efecte de l'Impost sobre Béns
Immobles, amb independència que estiguen o no inclosos com a tals en el
Cadastre o en el Padró d'aquell.
Estarà, així mateix, subjecte l'increment de valor que experimenten els terrenys
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials, als
efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.»
Modificació article 5, el contingut del qual queda com segueix:
«Article 5é
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten com a
conseqüència dels actes següents:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a
Conjunt Historicoartístic, o hagen sigut declarats individualment d'interés cultural,
segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acrediten que han fet a
càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. »
Modificació article 15, apartat 1, en els termes següents:
«1. Quan es declare o reconega judicialment o administrativa, per resolució ferma,
haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant
de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi
sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet,
sempre que els dits actes o contracte no li haja produït efectes lucratius i que
reclame la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser
ferma, entenent-se que hi ha efecte lucratiu quan no es justifique que els
interessats hagen d'efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l'article
1295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte no haja produït efectes lucratius,
si la rescissió o resolució es declarara per incompliment de les obligacions del
subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc a cap devolució.»
4. Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica:
S'introdueix una disposició preliminar, en els termes següents:
«Disposició preliminar
A l'empara del que preveu l'article 59, en relació amb els articles 15.2 i 16.2 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals; l’Ajuntament de Quart de Poblet exigeix l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica d'acord amb els preceptes de l'esmentada llei i
disposicions que la despleguen i complementen, i a les normes que estableix la
present ordenança.»
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S'introdueixen modificacions en l'article 2.1 e), en particular:
Paràgraf primer, s'afig el concepte de “vehicle per a persona de mobilitat
reduïda”, que queda com segueix:
«Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A a
l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998,
de 23 de desembre, és a dir, els vehicles la tara dels quals no siga superior a 350
kg, i que, per construcció, no poden aconseguir en pla una velocitat superior a
reduïda 45 km/h, projectat i construït especialment (i no merament adaptat) per a
l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. Pel que fa a la resta de
les seues característiques tècniques se'ls equipararà als ciclomotors de tres rodes
(annex II del RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament
General de Vehicles).»
S'hi introdueix un paràgraf tercer, d'acord amb el que preveu el RD 1414/2006,
d'1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb
discapacitat, l'equiparació dels pensionistes de la Seguretat Social a persona
afectada per una minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, queda com
segueix: « A l'efecte del que disposa aquesta lletra, tindran la consideració de
persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls haja reconegut un grau de
minusvalidesa igual o superior al 33 % de conformitat amb el barem establit en el
RD 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement,
declaració i qualificació del grau de minusvalidesa.
Així mateix, es consideraran afectats per una minusvalidesa en grau igual o
superior al 33 %:
– Els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió
d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.
– Els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.»
S'hi introdueix un paràgraf quart, que queda com segueix:
« El grau de minusvalidesa igual al 33 % s'acreditarà mitjançant els documents
següents:
– Resolució o certificat expedit pel Centre d´Avaluació i Orientació de
Discapacitats de la Direcció Territorial de Justícia i Benestar Social, o òrgan
competent de la Comunitat Autònoma corresponent.
– Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que reconega la
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
– Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa
reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat.»
S'introdueix l’apartat article 2.1. g) que queda com segueix: « g) Els
autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou
places, inclosa la del conductor.»
Article 2.2. Modificació del contingut, que queda com segueix:
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« 2. Per a poder aplicar les exempcions a què es refereixen les lletres e) i f) de
l'apartat 1 d'aquest article, els interessats han de sol·licitar la seua concessió. A
aquest efecte, a la instància, hi han d’adjuntar la documentació següent:
– En tot cas, el Permís de Circulació, a fi d’acreditar la titularitat del vehicle.
– Per a les exempcions reconegudes en la lletra e), a més, el certificat de grau de
discapacitat i, en el cas d'adaptació permanent del vehicle, la Targeta d'Inspecció
Tècnica de Vehicles (ITV); en la resta dels casos (vehicle no adaptat
permanentment), declaració jurada pel subjecte passiu o el seu representant
acreditativa de l'ús exclusiu, segons model que figura en l'annex d'aquesta
Ordenança.
– Per a les reconegudes en la lletra g), a més, la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
La sol·licitud es presentarà amb anterioritat a la meritació de l'impost, llevat del cas
de matriculació o primera adquisició que s’ha de sol·licitar dins del termini de 30
dies a partir de la matriculació. Quan l'Administració municipal en declare
l’exempció, s'expedirà un document que n’acredite la concessió.
En el cas que la sol·licitud es formule passats els terminis indicats, l'exempció, si
escau, tindrà efectes en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació.
Per al cas de certificats de grau de discapacitat amb data caducitat tècnica o
revisió, s’ha de sol·licitar la renovació de l'exempció abans de la data de la
meritació de l'impost. Si en la dita data es troba en tràmit de revisió, s’ha de
presentar fotocòpia de la sol·licitud de renovació del certificat. En aquest cas,
queda obligat a aportar la resolució o el certificat renovat amb anterioritat a la
finalització del període impositiu afectat, ja que, si no és així, es revocarà
l'exempció concedida, i s’exigirà la quota de l'impost mitjançant l'oportuna
liquidació.”
Supressió apartat 3 article 2 (es trasllada a l'article 4. 4.b)
Es modifica l'article 4.1, la redacció del qual queda com segueix:
«1. L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes, que resulta
d'incrementar les mínimes previstes en l'article 95 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals,
en els coeficients que s'indiquen:
A)TURISMES:

Coeficient

QUOTA ANUAL

1,94374009508

24,53

1,84419014084

62,85

1,75924381428

126,56

1,93203883495

173,13

De menys de 8 cavalls fiscals…………………
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals………………
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals......................
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals.......................
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1,61830357142

181,25

1,94585834333

162,09

1,94681389076

230,97

1,94686446392

288,72

1,95789971617
1,94645858343

82,78
162,14

1,94681389076

230,97

1,94645987862

288,66

1.94340690435

34,34

1,95066618653

54,17

1.94645858343

162,14

1,94680249009

34,40

1,94670507742

54,06

1.94645858343

162,14

De 20 cavalls fiscals d'ara en avant.......................

B) AUTOBUSOS:
De menys de 21 places.........................................
De 21 places a 50 places.........................................
De més de 50 places..........................................

C) CAMIONS:
De menys d'1.000 kg de càrrega útil.....................
D'1.000 a 2.999 kg de càrrega útil..........................
De més de 2.999 a 9.999 kg càrrega útil...............
De més de 9.999 kg càrrega útil..............................

D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals..........................
De 16 a 25 cavalls fiscals ..................................
De més de 25 cavalls fiscals ..............................

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS
De menys d'1.000 kg i més de 750 kg càrrega útil
D'1.000 kg a 2.999 kg càrrega útil........................
De més de 2.999 kg càrrega útil..............................

F) ALTRES VEHICLES
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1,81447963800

8,02

1.81447963800

8,02

1,98414795244

15,02

1,96633663366

29,79

2

60,58

1,9940574447

120,80

Ciclomotors.........................................................
Motocicletes de fins a 125 cc.............................
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc........
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc.........
Motocicletes de més de 500 cc a 1.000 cc.............
Motocicletes de més d'1.000 cc ..........................

Es modifica l’apartat 4.3 que queda com segueix: «3. Per a calcular la potència
fiscal, expressada en cavalls de vapor fiscals (CVF), a l'efecte d'aplicar la present
tarifa, caldrà atenir-se al que disposa l'annex V del Reial Decret 2822/1998, de 23
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles.»
Redacció nova a l'apartat 4 de l'article 4:
« 4. Bonificacions:
El gaudi de les bonificacions queda condicionat a estar al corrent en el pagament
d'aquest impost. Condició el compliment de la qual serà exigible per a concedir la
bonificació; el seu incompliment donarà lloc a la pèrdua d’aquesta.
Les bonificacions es concediran a instància de part i s’han de sol·licitar amb
anterioritat a la data de meritació de l'impost, aportant la documentació que
acredite les condicions exigides. Els requisits exigibles s’han de complir, en tot
cas, en la data de la meritació de l'impost.
En el cas de vehicles que, complint els requisits prevists per al gaudi de les
bonificacions, siguen matriculats per primera vegada, s'exigirà l'autoliquidació de
l'impost. Sense perjudici d'això, el subjecte passiu podrà sol·licitar la bonificació en
el termini d'un mes des de l'autoliquidació. Si la bonificació és concedida, es
procedirà a la devolució de l'excés ingressat, i la bonificació en els exercicis
següents vindrà reflectida en el corresponent rebut.
En el cas que la sol·licitud es formalitze passats els terminis assenyalats, la
bonificació, si escau, produirà efectes en l'exercici econòmic següent al de la seua
presentació.
A. Bonificació per vehicle històric o per antiguitat mínima de 25 anys.
A l'empara del que preveu l'article 95.6.c) del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals s'estableixen les bonificacions següents:
A.1) Vehicles històrics.
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Gaudiran d'una bonificació del 100 % de la quota d'aquest impost els vehicles
qualificats com a històrics d'acord amb el que disposa el RD 1247/1995, de 14 de
juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de vehicles històrics.
Aquesta bonificació es concedirà aportant la documentació acreditativa de la
condició de vehicle històric.
Comprovada per l'Administració tal condició, es concedirà la bonificació amb
caràcter permanent per al període impositiu meritat i períodes successius.
A.2) Vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys.
Els vehicles que, no tenint la catalogació de vehicles històrics, posseïsquen una
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, gaudiran també de bonificació del 100% de la
quota d'aquest impost, en les condicions següents:
1. L'antiguitat del vehicle es comptarà a partir de la data de la seua fabricació. Si
aquesta no es coneix, es prendrà com a tal la de la seua primera matriculació, o, si
no n'hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
2. Els subjectes passius acompanyaran a la seua sol·licitud fotocòpia de la Targeta
d'Inspecció Tècnica del vehicle, favorable i en vigor, i del Permís de Circulació, així
com tots els documents que considere oportú per a acreditar l'antiguitat del
vehicle.
B. Bonificació per característiques dels motors i la seua incidència en el medi
ambient.
A l'empara del que preveu l'art. 95.6. b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, gaudiran d'una bonificació del 50% els vehicles impulsats per
energia elèctrica amb emissions nul·les i del 30 % aquells impulsats per qualsevol
classe de motors híbrids (electricogasolina, electricodièsel, electricogas), que
estiguen homologats de fàbrica, incorporant dispositius catalitzadors, adequats a la
seua classe i model, que minimitzen les emissions contaminants.»
Supressió apartat 4.5.
Article 5, s'hi addiciona un últim paràgraf en els termes següents:
«Pel que fa a les baixes temporals per altres motius, produiran efecte en el padró
fiscal de l'exercici següent a què tinguen lloc. En el cas de rehabilitació de
qualsevol vehicle que estiga en situació de baixa temporal, només es farà el
prorrateig de la quota quan la baixa temporal haja tingut lloc per robatori o
sostracció.»
Article 7. 1, últim paràgraf, s'hi afig l'expressió
redacció queda com segueix:

“o mitjançant rebut”, la

«L'acreditació del pagament d'aquest impost s'efectuarà mitjançant la carta de
pagament de l'autoliquidació a què fa referència l'article següent, o mitjançant
rebut.»
Article 7. 2 i 7.3, modificació i actualització, que queden com segueix:
«2. Les direccions provincials de trànsit no tramitaran el canvi de titularitat
administrativa d'un vehicle mentre que el seu titular registral no haja acreditat el
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pagament de l'impost corresponent al període impositiu de l'any anterior a aquell
en què es du a terme el tràmit.
3. A l'efecte de l'acreditació anterior, els ajuntaments, a les entitats que
exercisquen les funcions de recaptació per delegació, en finalitzar el període
voluntari, comunicaran informàticament al Registre de Vehicles de la Direcció
General de Trànsit l'impagament del deute corresponent al període impositiu de
l'any en curs. La inexistència d'anotacions per impagament en el Registre de
Vehicles implicarà, als únics efectes de realització del tràmit, l'acreditació
anteriorment assenyalada. »
S'hi introdueix l’annex I . Model de la declaració jurada sobre l'ús exclusiu
per a les exempcions per discapacitat, a què es fa referència en l'article 2.2
de l'ordenança:
«DECLARACIÓ JURADA D'ÚS EXCLUSIU

SR./SRA
...............................................................................
amb
DNI
....………..………,
en
qualitat
de
TITULAR
del
vehicle
matrícula………………………., per mitjà de la present DECLARE, sota la meua
pròpia responsabilitat, que el referit vehicle es destina a ús exclusiu del
titular.
El que declare a l’efecte del reconeixement de l'exempció prevista en l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica per a persones amb discapacitat, d’acord amb
l'article 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 2 de la vigent
Ordenança Fiscal reguladora de l'impost de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
Quart de Poblet, …..… d ……..……………….. de 2013
EL/LA REPRESENTANT
LEGAL

EL/LA TITULAR DEL
VEHICLE

SRA. ALCALDESSA DEL M. I. AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
(València)»
5. Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
S'hi introdueix disposició preliminar:
«Disposició preliminar
Article 1r.
L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut exigible de
conformitat amb l'article 59.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que es regularà pel que
disposen els articles 100 a 103 de la dita Llei, les normes que la despleguen i per
la present Ordenança.”
Modificació article 1, paràgraf primer, que queda com segueix:
« Article 1r. Naturalesa i fet imposable
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L'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte el fet
imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigisca l’obtenció de la
corresponent llicència d'obres o urbanística, s'haja obtingut o no la dita llicència, o
per a la qual s'exigisca presentació de declaració responsable o comunicació
prèvia, sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control corresponga a
aquest Ajuntament.»
Modificació article 2, apartat segon, tres, punt 2, la redacció del qual queda
com segueix:
« Que les construccions, instal·lacions o obres siguen declarades d'especial
interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment d'ocupació que justifiquen tal declaració.
Correspondrà la dita declaració al Ple de l’Ajuntament i s'acordarà, amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.”
Modificació article 2, apartat cinqué, la redacció del qual queda com segueix:
«Cinqué. Es podrà gaudir d'una bonificació del 90 per cent en la quota, a l'empara
del que preveu l'article 103.2.e) del RDL 2/2004, de 5 de març, quan es tracte
d'obres per a l'eliminació de barreres arquitectòniques o adaptació d’habitatges a
les necessitats derivades de la situació de les persones amb discapacitat que els
habiten, de manera que afavorisquen les condicions d'accés i habitabilitat
d’aquests.»
Modificació article 2, apartat sisé, (que refon el procediment de concessió i
tràmit de les bonificacions ) la redacció del qual queda com segueix:
« Sisé. Procediment
1. La bonificació s’ha de sol·licitar dins del termini per a presentar l'autoliquidació.
La presentació de la sol·licitud interromprà el termini per a presentar
l'autoliquidació, que es reprendrà en cas de desestimació de la bonificació.
2. Si la bonificació es concedeix, l'Administració municipal durà a terme la
liquidació corresponent i la notificarà a l'interessat.
3. La presentació de la sol·licitud de bonificació fora del termini assenyalat no
suspendrà els actes de gestió liquidadora i de recaptació. No obstant això, el
subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l'excés ingressat si posteriorment li
era reconeguda la bonificació.
4. El termini màxim per a resoldre els procediments tributaris de les sol·licituds de
bonificació previstes serà de sis mesos.
El venciment del termini màxim establit en l'apartat anterior sense que s’hi haja
notificat resolució expressa, legitimarà la persona interessada per a considerar-la
desestimada, sense perjudici de la resolució que l'administració ha de dictar sense
vinculació al sentit del silenci.»
Modificació article 3, apartat 2, la redacció del qual queda com segueix:
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«En el cas que la construcció, instal·lació o obra no siga duta a terme pel subjecte
passiu contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquests
els qui sol·liciten les corresponents llicències o presenten les corresponents
declaracions responsables o comunicacions prèvies o els qui facen les
construccions, instal·lacions o obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.»
Modificació article 3, apartat, la redacció del qual queda com segueix:
«Quan se sol·licite la llicència o es presente la declaració responsable o la
comunicació prèvia, es durà a terme una autoliquidació provisional. La base
imposable es determinarà sobre la base del pressupost que han presentat els
interessats, sempre que aquest haja sigut visat pel Col·legi Oficial corresponent;
en qualsevol altre cas, la base imposable serà determinada pel sol·licitant de la
llicència d'acord amb el cost estimat del projecte. El mínim de la citada
autoliquidació serà de 31,60 €, i no serà aplicable en el cas de liquidacions que
gaudisquen d'alguna de les bonificacions previstes en apartats anteriors.»
06. Ordenança reguladora de la taxa pel servei de distribució d'aigua i altres
abastiments públics inclosos els drets d'enganxament de línies i col·locació i
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Modificació article 2, tarifes aigua i fem incrementades de conformitat amb el
que disposa la clàusula desena del contracte vigent per a la gestió del servei,
increment comunicat en data 28/02/2012 per Aguas de Valencia, al febrer
2012, així com a la Comissió de Preus, i publicades en el DOGV de data
10/04/2012, núm. 6750, de conformitat amb el que disposa l'article 3.3 Decret
3/2008, d'11 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, per tal com ha
transcorregut el termini determinat en el dit article, i es pot considerar que
han estat aprovades per la Comissió de Preus, en els termes següents:
«Article segon.
1. La quantia de la Taxa que regula aquesta Ordenança serà fixada en les tarifes
previstes que s’inclouen en l'apartat següent
2. Les tarifes d'aquesta Taxa seran les següents:
QUOTA DE SERVEI
CALIBRE
COMPTADOR

DOMÈSTICA

BONIFICADA
DOMÈSTICA (50%)

EUROS/MES

EUROS/MES

EUROS/MES

POLÍGON
INDUSTRIAL

Aforo 666/dia

3,550

7 mm

0,975

0,488

-

10mm

1,775

0,888

-

13mm

2,663

1,331

6,948

15mm

3,550

1,775

10,570

35

20mm

6,913

3,456

17,620

25mm

10,525

5,263

24,685

30mm

15,663

7,831

35,269

40mm

26,188

13,094

70,508

50mm

43,575

21,788

105,808

65mm

43,575

21,788

211,573

80 mm

43,575

21,788

317,349

100 mm

43,575

21,788

423,126

125 mm

43,575

21,788

634,653

QUOTA DE CONSUM

QUOTA DE CONSUM

DOMÈSTIC

BONIFICAD

A

A

EUROS/m3

EUROS /m3

POLÍGON

LÍMITS

LÍMITS

MENSUALS

MENSUALS

BLOC I

fins a 10

0,238

0,119

BLOC II

entre 10 i 20

0,313

0,156

0,714
BONIFICAD

0,535*

A
BLOC III
AFORAME

més de 20

0,438

0,219

0,679

NT
* La bonificació s’aplica en els abonaments domèstics que es troben a l’interior del
polígon.
QUOTES D’ENGANXAMENT-ALTES
DRETS D’ENGANXAMENT ADMINISTRATIU: 33,94 €
DRETS INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ DEL COMPTADOR: 78,29 €
PREU DE VENDA AL PÚBLIC COMPTADOR 13 mm:
PREU DE VENDA AL PÚBLIC COMPTADOR 15 mm:
PREU DE VENDA AL PÚBLIC COMPTADOR 20 mm:
PREU DE VENDA AL PÚBLIC COMPTADOR 25 mm:
PREU DE VENDA AL PÚBLIC COMPTADOR 30 mm:
PREU DE VENDA AL PÚBLIC COMPTADOR 40 mm:
PREU DE VENDA AL PÚBLIC COMPTADOR 50 mm:
ARMARI COMPTADOR: 75,00 €

78,29 €
81,58 €
85,53 €
161,55 € *
218,53 € *
323,16 € *
655,90 € *
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*Tarifes pendents d’actualització.
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR NUCLI URBÀ
MENSUAL/€
CALIBRE
7, 10 y 13 mm.

0,625

15, 20 y 25 mm.

0,800

30, 40 y 50 mm

1,113

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR POLÍGON INDUSTRIAL

CALIBRE MENSUAL/€
13 mm

0,588

15 mm

0,883

20mm

1,494

25mm

2,094

30mm

2,966

40mm

5,968

50mm

8,924

65mm

17,881

80 mm

26,804

100 mm

35,739

125 mm

53,619

QUOTA SERVEI BOCA INCENDI
BOCA D’INCENDI

DOMÈSTICA

POLÍGON INDUSTRIAL

EUROS/MES

EUROS/MES

1,875

11,604

3,550

– Modificació article 4, apartat 1, de manera que: on diu: “...periodicitat
quadrimestral...” hi ha de dir: “...periodicitat trimestral...”
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– Modificació article 5, apartat 3, de manera que on diu: “...amb expedient previ
tramitat pels Serveis Socials de l’Ajuntament...” hi ha de dir: “...amb l’expedient
previ tramitat pel Servei Municipal competent…”
– Modificació article 5, apartat 3, de manera que on diu: “…Servei Municipal
d'Aigües Potables” hi ha de dir: “concessionari”.
– Modificació article 5, apartat 3, de manera que on diu “... podrà ser revisat en
qualsevol moment pel Servei d'Aigües Potables de l'Ajuntament….”hi ha de dir “…
podrà ser revisat en qualsevol moment pel Servei Municipal competent de
l'Ajuntament…”
08. Ordenança reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids urbans
i neteja de carrers particulars
Introducció apartats 6 i 7 article 5, que queda redactat de la manera següent:
«6. Les exempcions i bonificacions previstes en els apartats 1 i 2 d'aquest article
tindran caràcter pregat i seran reconegudes mitjançant una resolució motivada,
amb l’expedient previ tramitat pel servei municipal competent de l'Ajuntament i
amb l'informe favorable d’aquest. La falta de resolució expressa de les sol·licituds
d'exempcions i bonificacions durant el transcurs de tres mesos des de l'inici del
procediment es consideraran desestimades. En qualsevol cas, serà requisit
indispensable per al reconeixement de la bonificació o exempció que el beneficiari
tinga la condició de subjecte passiu de la Taxa en el moment de la seua sol·licitud.
El reconeixement de la bonificació o exempció es considerarà vigent mentre que
es mantinguen els supòsits que van justificar el seu reconeixement, i podrà ser
revisat en qualsevol moment pel servei municipal competent de l'Ajuntament per a
comprovar l'adequació de la situació tributària a la situació real. A l'efecte d’això,
es duran a terme les correccions necessàries. A l’efecte previst en l'apartat
anterior, el beneficiari o els seus drethavents tindran l'obligació de comunicar al
Servei d'Aigües Potables qualsevol canvi que afecte el reconeixement de la
bonificació o exempció en el termini d'1 mes des que es produïsca.
7.Una vegada reconeguda l'exempció o bonificació a favor del subjecte passiu,
aquesta produirà efecte en el període impositiu següent -o pendent de liquidació- a
aquell en què es reconega.”
13. Ordenança reguladora de la venda de publicacions municipals,
fotocòpies, inserció de publicitat en aquestes.
S’hi afig, a l'article 3, apartat, duplicat de documents:
Targeta ciutadana……………3,00 euros
Modificació article 3, últim paràgraf, que queda amb el contingut següent:
Al cost establit en els apartats anteriors, a excepció dels prevists per a duplicat de
documents, s'afegirà l'import de les hores que ha utilitzat el funcionari encarregat
de fer-les a raó de 15,88.- euros/hora. El mínim facturable és de mitja hora.

38

16. Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic
local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa.
Modificació article 3.
On diu:
«Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa que es regula en aquesta ordenança es calcularà d’acord
amb els conceptes i els imports següents:
A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada:
Tarifa

EUROS

Anual

40,88

Mensual

6,00

El període mensual serà el comprés entre el primer i l'últim dia de cada mes.
Per la utilització de tendals o marquesines fixats a la via pública es multiplicara pel
coeficient 1,5 la quantia que resulte de l'aplicació de les tarifes anteriorment
fixades.»
Hi ha de dir:
« Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa que es regula en aquesta ordenança es calcularà d’acord
amb els conceptes i els imports següents:
A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada:
Tarifa

EUROS

Anual

40,88

Mensual

6,00

El període mensual serà el comprés entre el primer i l'últim dia de cada mes.
Per la utilització de tendals o marquesines fixats a la via pública es multiplicara pel
coeficient 1,5 la quantia que resulte de l'aplicació de les tarifes anteriorment
fixades, llevat que es tracte del primer aprofitament amb caràcter anual. En aquest
cas, la quota serà la que resulte de l’aplicació de les tarifes anteriors.»
2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els aprofitaments o ocupacions
anuals.»

39

17. Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via
pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol classe.
Modificació del contingut dels articles 2 al 6, ambdós inclusivament, en els
termes següents:
«Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’ús privatiu o l'aprofitament especial de les vies o
terrenys públics que es deriva de l'entrada i l’eixida de vehicles a través de les
voreres per a accedir a qualsevol finca (garatges, aparcament, locals, naus
industrials, organismes oficials,…), o de l'establiment de prohibició
d'estacionament o càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, amb
prohibició d'estacionament a tercers en la part de la via pública afectada.”
«Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de Llei
58/2003, General Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el
domini públic local en benefici particular.
Tenen la condició de substituts del contribuent, els propietaris de les finques i
locals a què donen accés les entrades de vehicles esmentades, els quals podran
repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.»
“Article 4t. Quota tributària
La quota tributària s'establirà en funció de la longitud en metres lineals de
l'aprofitament autoritzat, i serà la resultant d'aplicar a aquesta les tarifes que
corresponga en funció de l'aprofitament sol·licitat i que a continuació s'enumeren:
Euros/
m.l

Reserves d'aparcament laboral
Reserves d'aparcament permanent
Reserva d'aparcament ocasional (mudances)
(*)

30
66
1,7 €/
m.l./dia

Gual permanent

66

Gual laboral

30

Gual nocturn

30

Gual diürn

30
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A les tarifes que s’han establert, s'hi addicionarà, si escau, quan corresponga, les
següents:
En el cas d'aparcament ocasional i/o mudances i quan la senyalització de
l'aparcament siga duta a terme per l'Ajuntament……………… ... ... ... 15 €
Placa gual, qualsevol modalitat, original o duplicat……………... ... .....17 €»
“Article 5é. Meritació, obligació de pagament i prorrateig de quota
1. La taxa objecte d’aquesta ordenança es merita quan s'inicia l'ús privatiu o
l'aprofitament especial i successivament, en cas d'aprofitaments ja autoritzats, l'1
de gener de cada any. El període impositiu comprén l'any natural.
A aquest efecte, es considera que l'inici de l'ús privatiu o aprofitament especial es
produeix en el mes en què s'adopte el corresponent acord de concessió per l'òrgan
competent.
2. L'obligació de pagament de la taxa naix:
a) Si es tracta d'autoritzacions de nous aprofitaments, mitjançant liquidació
degudament notificada junt amb la corresponent llicència o autorització de
l'aprofitament.
b) Si es tracta d'autoritzacions d'aprofitaments ja autoritzats i inclosos en els
padrons o matrícula d'aquesta taxa, mitjançant ingrés d’aquesta dins del període
voluntari de pagament que aprove per a cada exercici l'Ajuntament de Quart de
Poblet.
3. En els casos d'inici o cessament en l’ús privatiu o aprofitament especial, el
període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig
de la quota per mesos sencers, inclosos el de l'alta o baixa.»

“Article 6é. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran liquidables per mesos sencers, inclòs el
mes de l'atorgament, canvi o baixa, segons les tarifes de l'article 4, llevat del cas
de les mudances, que es liquidaran per dies.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança han de sol·licitar, prèviament, la llicència corresponent, i dur a
terme, en el cas de reserva d'aparcament ocasional, el depòsit previ.
Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions que formulen els interessats i es concediran les autoritzacions si no
es troben diferències amb les peticions de llicències; si se’n troben, de diferències,
es notificaran als interessats i es giraran, si escau, les liquidacions
complementàries que corresponguen. Es concediran les autoritzacions quan els
interessats esmenen les diferències i, si escau, facen els ingressos
complementaris que pertoquen.
Si es deneguen les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest
Ajuntament, si escau, la devolució de l'import ingressat.
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3. Una vegada autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentre que
l’interessat no presente la declaració de baixa.
4.- En el cas que es duguen a terme obres de caràcter públic en la via pública que
impedisquen l'aprofitament per part dels subjectes passius de la llicència
concedida, l'Ajuntament, amb la petició prèvia dels interessats i, sobre la base dels
informes tècnics pertinents, declararà l'exempció del pagament de la taxa en el
termini que dure l'impediment.»
Inclusió d'article 7 en matèria d'infraccions i sancions, amb el contingut
següent:
“Article 7. Infraccions i sancions
En matèria d'infraccions i sancions caldrà atenir-se al que disposen els articles 178
i següents de la Llei 58/2003, General Tributària, així com altres disposicions de
desplegament d’aquesta en la matèria.”
18. Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
Modificació article 6, Apartat f, punt 3, altres informes urbanístics:
On diu:
a) informe reduït (comunicació ambiental)
9,05 €
b) informe complet (llicència ambiental)
44,21 €
Hi ha de dir:
“a) informe reduït (certificat de compatibilitat urbanística per a activitats subjectes a
comunicació ambiental)
9,05 €
b) informe complet (certificat de compatibilitat urbanística per a activitats subjectes
a llicència ambiental i altres informes )
44,21 €»
19. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de les llicències
d'obertura d'establiments per a activitats subjectes a llicència ambiental i per
a activitats subjectes a comunicació ambiental
Modificació article 6, apartat 7, que queda redactat de la manera següent:
«7. En casos d'ampliació de l’activitat que s’ha de desenvolupar en l'establiment
subjecte de la quota que resulte per aplicació de les tarifes assenyalades en els
apartats 1 i 2 d'aquest article, la quota tributària es calcularà per la part de
superfície ampliada.»
21. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de cases de
banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Es modifica l'article 2,
On diu:
1. L'obligació de pagament de la taxa que regula aquesta ordenança naix des que
es preste o realitze qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'article
anterior.
Hi ha de dir:
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1. L'obligació de pagament de la taxa que regula aquesta ordenança naix des que
es preste o realitze qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'article
següent.
Es modifica l'article 3, que queda redactat com segueix:
Article 3. Quota tributària.
1. La quantia de la Taxa que regula aquesta Ordenança serà la que fixa la Tarifa
que es conté en l'apartat següent, per a cada un dels diversos serveis o activitats.
2. La tarifa d'aquesta Taxa serà la següent:
A) PISCINA MUNICIPAL COBERTA
A.1.- CURSETS TRIMESTRALS (22 a 24 sessions)
Adults (19 a 65 anys)
75,00 €
Xiquets (6 a 14 anys)
60,00 €
Dofins (3,4 i 5 anys)
70,00 €
Bebés (1 i 2 anys)
80,00 €
Gimnàstica aquàtica persones majors (titulars
targeta ciutadana de Quart)
35,00 €
Natació tractament d’esquena
60,00 €
Aquafitness
75,00 €
A.2. COMBINAT MANTENIMENT I NATACIÓ (34-36 sessions)
(dos dies de gimnàstica i un dia de natació-trimestral)
Gimnàstica o musculació adults/jóvens

50,00 €

A 3. CURSETS NATACIÓ ANUALS (32 a 34 sessions)
(Un dia a la setmana)
Adults (19 a 65 anys)
100,00 €
Xiquets (6 a 14 anys)
80,00 €
Jóvens de 15 a 18 anys
80,00 €
Dofins (3,4 i 5 anys)
95,00 €
Bebés (1 i 2 anys)
110,00 €
3a edat majors 65 anys, jubilats-pens.
50,00 €
(titulars targeta ciutadana or o pensionista de
Quart)
Aquafitness
90,00 €
Natació escolar
40,00 €
A 4. LLOGUER DE CARRERS DE PISCINES
1 hora en vas de 25*12,5 un carrer

50,00 €

A 5. ACCESSOS PUNTUALS BANY LLIURE
Entrada (1 hora o fracció d'hora)
3,00 €
Bo 10 banys (limitat a 2 mesos cada bany una 20,00 €
hora o fracció d'hora)
Bo 20 banys (limitat a 3 mesos, cada bany 40,00 €
una hora o fracció d'hora)
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A 6.ABONAMENTS ANUALS COMPLEX PAVELLÓ .PISCINES
Abonat Individual anual (vàlid 12 mesos)

140,00 €

Abonat Individual semestral
Vàlid 6 mesos de setembre a febrer i/o de
març a agost

80,00 €

Abonat Familiar 2-3 membres(vàlid 12 mesos) 200,00 €
Abonat Familiar 4 membres o més(vàlid 12 270,00 €
mesos)
90,00 €

Abonat OR (ciutadans de Quart de Poblet que
complisquen els requisits i siguen titulars de
targeta ciutadana Or o pensionista) (vàlid 12
mesos)

Validesa de setembre a juliol de cada temporada permet accés a les instal·lacions
que es relacionen a continuació durant els seus períodes d'obertura oficial i l'accés
a Piscines d'Estiu durant el període de tancament per final de temporada de les
dites instal·lacions. Cobreix l'accés, sempre que l'aforament i els horaris ho
permeta, de les instal·lacions següents:
a) Piscines Cobertes Climatitzades en horaris de bany lliure
b) Piscines d'estiu ( període de tancament de Complex pavelló-piscines Cobertes)
c) Balneari Aquartesport en els horaris d'obertura al públic d'aquest espai de 8 a
16 hores.
d) Sala de musculació pavelló Cobert Municipal ( de 8 a 16 hores)
e) Sala Cardio ( de 8 a 16 hores)
f) Circuit del parc poliesportiu i ús de vestidors
A 7.- CURSETS DE NATACIÓ
CLIMATITZADES. (16 a 18 sessions)

INTENSIUS

Adults (19 a 65 anys)
Xiquets (6 a 14 anys)
Jóvens (15 a 18 anys)
Dofins (3,4 i 5 anys)
Bebés (1 i 2 anys)
3a Edat majors 65 anys, Jubilats-Pens.(titulars
targeta ciutadana Or o pensionista de Quart)

PISCINES

COBERTES

40,00 €
35,00 €
35,00 €
45,00 €
50,00 €
20,00 €

B) FRONTONS MUNICIPALS, INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES I ESPORTS DE
RAQUETA (SQUASH-PADEL-TENNIS)
B1. LLOGUER FRONTÓ - ESQUAIX
Per 1 hora diürna o fracció d'hora
Per 1 hora nocturna o fracció d'hora
B2.- LLOGUER TENIS
Per 1 hora diürna o fracció d'hora

6,00 €
10,00 €
3,00 €
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Per 1 hora nocturna o fracció d'hora
5,00 €
B3.- LLOGUER PÀDEL
Per 1 hora diürna o fracció d'hora
9,00 €
Per 1 hora nocturna o fracció d'hora
12,00 €
*En c1,c2 i c3 suposa enllumenat elèctric a partir de les
19 h d'octubre a maig i de les 20 h de juny a setembre
C) GIMNASOS MUNICIPALS, TRIMESTRAL

Gimnàstica de manteniment 3 sessions setmana
(fins a 65 anys)
Musculació 3 sessions setmana

40,00 €
45,00 €

D) PAVELLONS POLIESPORTIUS COBERTS.
D1.- PARTITS
Lloguer per hora o fracció (sense il·luminació)
Lloguer per hora o fracció (amb il·luminació)

25,00 €
35,00 €

D2.-ENTRENAMENTS
Lloguer per hora o fracció (sense il·luminació)
Lloguer per hora o fracció (amb il·luminació)

15,00 €
20,00 €

D.3.- Per utilització de les instal·lacions pavellons coberts per part d'escolars i
estudiants fins a 18 anys.
15 €
Sense il·luminació
Amb il·luminació

20 €

D.4.- Per utilització d'aquesta instal·lació i cobrament d'entrada, l'entitat
organitzadora aportarà, independentment del pagament de la Taxa d'hores totals
de lloguer, un 10% sobre la recaptació.
E) PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS A L'AIRE LLIURE
Lloguer per hora o fracció (sense il·luminació)
Lloguer per hora o fracció (amb il·luminació
F) BALNEARI
Entrada puntual
Bo 10 accessos
Bo 20 accessos
Bo OR (3a edat + 65 anys, jubilats/des, pensionistes
.(titulars targeta ciutadana de Quart):
Bo OR 10 accessos

10,00 €
15,00 €

5,00 €
40,00 €
75,00 €

25,00 €
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Bo OR 20 accessos

45,00 €

Abonament OR temporada: (3a edat + 65 anys, jubilats/des, pensionistes
.(titulars targeta ciutadana de Quart):
1r període d'inici temporada de setembre a 14 de febrer
2n període de 15 de febrer fins a la fi de temporada al juliol

55,00 €
55,00 €

G) DUPLICACIÓ DEL CARNET D'USUARI/ÀRIA

3,00 €

H) CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL (GESPA ARTIFICIAL)
Lloguer lliure 1 camp de futbol 7 per partit
Lloguer lliure del camp futbol 11 per partit

40,00 €
80,00
€

Inscripció d'equips en competicions futbol 7
Per cada equip, cada partit de competició organitzada de futbol 7

100,00 €
50,00 €

I) PAVELLÓ –FRONTÓ COBERT SANT ONOFRE
Lloguer per hora o fracció sense il·luminació
Lloguer per hora o fracció amb il·luminació

12,00 €
14,00 €

J) SALA CARDIOVASCULAR
Entrada puntual
Bo 10 accessos
Bo 20 accessos

2,00 €
15,00 €
25,00 €”

Es modifica l'article 4, amb la redacció següent:
Article 4. Exempcions i bonificacions
1. En totes les activitats dirigides, 25% de bonificació del preu per a titulars de
Carnet Jove residents a Quart de Poblet. Als no residents se’ls hi aplicarà el 15%
de bonificació.
2. En les activitats de piscines cobertes climatitzades de natació amb monitors,
se’ls bonificarà, a les famílies, el preu quan s'inscriguen més d'una persona de la
mateixa unitat familiar (sempre que convisquen en el mateix domicili i així ho
acrediten) segons la taula següent:
a) Primer membre de la unitat familiar: pagarà el 100% del preu de l'activitat. En
cas de pertànyer a una família nombrosa i tindre reconeguda aquesta condició al
primer membre se li aplicarà una reducció del 10% del preu de l'activitat.
b) Segon membre de la unitat familiar: pagarà el 80% del preu de l'activitat.
c) Tercer membre de la unitat familiar: pagarà el 70% del preu de l'activitat.
d) Quart membre de la unitat familiar: pagarà el 60% del preu de l'activitat.
e) Cinqué membre de la unitat familiar: pagarà 50% del preu de l'activitat.
f) Sisé membre i següents de la unitat familiar: pagarà el 40% del preu de l'activitat.
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3. Per unitat familiar, s'entendrà la formada pel pare i la mare o tutors legals, els
fills i filles que convisquen en el domicili familiar, així com els ascendents dels
pares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors.
4. Es podran aplicar bonificacions parcials o exempcions totals a entitats
esportives locals amb finalitat no lucrativa. Correspondrà a l'òrgan competent
determinar en cada cas concret l'exempció.
5. Per a aplicar qualsevol bonificació s'ha de sol·licitar en el moment de fer la
inscripció o pagament de la taxa i acreditar-ne la condició mitjançant el document
acreditatiu corresponent. No serà acumulatiu a altres bonificacions.
28. Taxa per la prestació de serveis de clavegueram
Modificació article 5.1, segon paràgraf, tarifes aigua i fem incrementat de
conformitat amb el que disposa la clàusula desena del contracte vigent per a
la gestió del servei, increment comunicat en data 28/02/2012 per Aguas de
Valencia al febrer 2012, així com a la Comissió de Preus, i publicades en el
DOGV de data 10/04/2012, núm. 6750, de conformitat amb el que disposa
l'article 3.3 Decret 3/2008, d'11 de gener del Consell de la Generalitat
Valenciana, per tal com ha transcorregut el termini establert en el dit article, i
es poden considerar aprovades per la Comissió de Preus, de manera que on
diu “A aquest efecte, queda establida la tarifa en 0,075 €/m3”, hi ha de dir ““A
aquest efecte, queda establida la tarifa en 0,079 €/m3”.»
Tres. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies
(30), les Ordenances esmentades, dins dels quals els interessats podran examinar
els expedients i presentar les reclamacions que consideren oportunes. En
qualsevol cas, l'anunci d'exposició es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Quatre. Finalitzat el període d'exposició pública, si no s'hi han presentat
reclamacions, l'acord provisional adquirirà caràcter definitiu, sense necessitat d’un
nou acord plenari.
Cinc. L'acord definitiu i el text íntegre de les ordenances fiscals es publicaran en el
BOP.
DEBAT
Sr. Torres.
Sí … jo vaig a ser molt breu … entenem que esta proposta ve acompanyada pels
informes del tècnics municipals que ens mereix tota la nostra confiança i respecte,
però no és una cosa en què Compromís haja treballat o tingut en compte, per això la
nostra postura serà d’abstindre’ns. Ens abstindrem en este punt …
Sr. Valiente.
referido a la ordenanza y a la propuesta que se hace desde el equipo de
gobierno … yo lo que propongo es una pequeña reducción teniendo en cuenta la crisis
que padecemos en muchas de las familias, la reducción del 070 al 0’69 en los IBI
Urbana, dejando los otros tal como están.
Pero independientemente de esta deducción considerando que la crisis que
padecemos
muchas
familias
propongo
además
que
se
incremente
la
partida
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presupuestaria y se tenga en cuenta en cuanto se referie a las ayudas en la partida
48005 que se refiere a situaciones de extrema necesidad es decir que se tenga una
consideración de tipo social en esa partida presupuestaria para esto …
Sra. Mora.
Sí. Yendo por partes … siempre suele ocurrir lo mismo … hay que votarlas
luego en bloque todas las ordenanzas, por lo tanto en algunas podríamos estar de
acuerdo el PP y en otras no, y también seré breve pero sí que me gustaría … por lo
menos para el público que nos acompaña porqué vamos a
votar por la postura de
nuestro voto.
Referente al impuesto del IBI,
en un principio nuestra propuesta inicial
hubiese sido rebajar el coeficiente que presenta el equipo de gobierno, pero somos
coherentes con la postura que se tomó aquí en este Pleno toda la Corporación, por
unanimidad, una propuesta que se hizo por parte de Compromís que ese porcentaje de
subida que había del 0’04 fuera a parar para los planes de empleo y para ayuda a las
familias y más en situación emergencia, ayuda a emprendedores y fomento de empleo
joven.
Por lo tanto referente al tema del IBI lo que sí que nos gustaría es saber
si se ha hecho o no y también el porcentaje que se obtuvo … porque se debatieron las
ordenanzas fiscales para el 2011 que fue en el Pleno correspondiente de octubre, el
Sr. Valiente
hizo una propuesta en el concepto del IBI que pedía y cito
textualmente Sr. Valiente: “que se arbitren las medidas necesarias y que se hagan
las exenciones teniendo en cuenta los ingresos de la unidad familiar, siempre que
el valor de esos ingresos sea inferior al 1’5 del salario mínimo interprofesional.
Eso se aprobó, se aprobó Sr. Nofuentes esa propuesta, por lo que el Sr.
Valiente dio su apoyo y votó a favor de estas
ordenanzas fiscales, pero a este
grupo nos gustaría saber si esa exención fiscal se ha aplicado en este año … y ya
que este dato no se puede extraer de la información que tenemos por el estado de
ejecución y en caso de que se haya aplicado en que porcentaje, de cuanto estaríamos
hablando.
Por otro lado ya saben el importe que sale al aplicar esa subida del
gobierno que hizo del 0’4 % que fue aprobado por unanimidad que fuera destinado a
Plan de empleo y resto de ayudas para el 2012, ¿se ha puesto en marcha alguna de
estas medidas dentro de este Plan?
Y como nuestra intención era presentar esta alternativa a lo baja no lo
vamos a hacer como he dicho ante4s, en el IBI porque vamos a seguir postulando hemos
aprobado y vamos a ser congruentes con la postura que tuvimos.
La tasa del servicio de Agua Potable, en este ordenanza por supuesto no
vamos a estar de acuerdo porque cuando se debatió en su momento la tramitación para
adjudicar el contrato de este servicio este grupo ya manifestó su opinión contraria
a la que nos estaban proponiendo y los motivos que nos llevaron a votar en contra.
Precisamente uno de los inconvenientes que vimos para darles la
a la empresa Aguas de Valencia era esta subida del 25% que va ahora,
segundo año de la concesión, en todas las cuotas y tarifas de consumo y
están contempladas en la ordenanza, cuando habían otras empresas que
subir nada.

adjudicación
a partir del
servicio que
proponían no

Puesto que no estuvimos a favor en su momento y no apoyamos ni apoyamos que
se realizara este servicio dándole la concesión a una empresa, no estamos de acuerdo
con esta subida del 25% que ya se está aplicando además desde junio de 2012, fecha
en la que ase cumplía el 21 año de la explotación del servicio por parte de Aguas de
Valencia, por lo tanto no estamos a favor de esta ordenanza.
Simplemente decirles que queremos dejar constancia que este grupo a revisado
y analizado cada una de las ordenanzas y viendo que se modificaban algunos errores e
inclusión de alguna de las propuestas realizadas al respecto como era la de el caso
de seguir incluyendo la bonificación de la tasa por ocupación de la vía pública con
mesas y sillas, una pequeña aportación a la ordenanza reguladora de aplazamiento y
fraccionamiento de tributos; … nos satisface comprobar que han sido recogidas en los
textos definitivos de las ordenanzas no obstante dado que existe una de ellas que no
estamos de acuerdo que es la tasa de agua y que he dicho anteriormente que no se nos
permite votar las ordenanzas individuales, sino en bloque, por lo que nuestra
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posición de voto será la abstención, del resto de ordenanzas no hago mención porque
estaríamos de acuerdo. Gracias.
Sr. Nofuentes.
Bien. Muy breve. Simplemente no recuerdo si uds votaron a favor o no, o
abstención, cuando la adjudicación del servicio de aguas, tampoco es que sea
significativo … o sea que … pero bueno, comentarlo.
A ver, yo creo que el fondo de la cuestión, y por sexto año consecutivo … lo
que traemos es fundamentalmente la congelación de todas las tasas y precios públicos
con algunas salvedades, efectivamente yo creo que en lo que se refiere al IBI y ahí
estaría de acuerdo con el Sr. Valiente, e incluso le lanzaría una propuesta, no solo
la que la partida de ayuda de emergencia
que creamos, que, por cierto lo que
acordamos en el Pleno el estudio de que se aplicase … porque lógicamente, sin un
informe jurídico nosotros no vamos a poner exenciones si no se puede … entonces hay
un informe jurídico que impide que eso sea así y luego fue cuando decidimos que en
los presupuestos crearíamos una partida que pudiese, por vía indirecta ayudar, de
hecho el tiene, hoy le he entregado un informe detallado de todos aquellos que han
sido beneficiarios de ello en vez de por vía directa por vía indirecta.
Es decir que se le puede ayudar a aquel que esté necesitado a la hora de
pagar el IBI o cualquier otra cosa que tenga necesidad, que tan necesitado puede ser
un señor que tenga una situación precaria para poder pagar el IBI o el alquiler, y
se decidió establecer una partida de ayuda de emergencia para esas situaciones que,
además, si uds miran las modificaciones de crédito se han ido dotando de forma
reiterada cada modificación de crédito , se ha ido incorporando a esa partida y que,
probablemente, tengamos que volver a incorporar y que, fíjense, si tuviéramos la
necesidad de además de incorporar la propuesta del Sr. Valiente y del Sr. Torres, si
tuviésemos la necesidad de esto de hacerlo con más dinero, porque la realidad nos
los impusiese, yo creo que aún así también tendríamos que estar de acuerdo en que
eso mientras haya capacidad y, afortunadamente tenemos un remanente positivo a esa
partida tiene que destinarse.
Yo, estaría de acuerdo y, además creo que debemos de trabajar y hacia los
presupuesto así tiene que ir encaminado, hacia un plan de empleo potente sobre todo
para el sector más tocado por esta crisis, que son los jóvenes y, por tanto, yo
destinaría el punto que el Sr. Valiente está planteando que mantengamos en el 0’70 y
que lo incorporemos
a ese plan de empleo para que los presupuestos elaboremos un
plan de empleo juvenil que pueda dar cabida a la máxima cantidad de gente posible.
Bien, yo creo que está dando resultado seguramente no el que quisiéramos
todos los que estamos aquí en el Pleno, pero no en vano, no sólo ha habido el plan
de empleo social que está de forma progresiva incorporando contratos para la gente
con situaciones sociales extremas, también hace poco está la segunda ronda que se ha
hecho, la incorporación de jóvenes postgraduados, que son jóvenes que tienen muy
difícil, por no decir imposible, la incorporación al mercado laboral, y que creo que
desde la corporación estamos haciendo que se puedan incorporar aquí durante un año o
dos, y que
a partir de ahí pues puedan tener cierta experiencia que puedan
facilitarle el acceso al trabajo.
Creo que es bueno que coincidamos en que ese tipo de ingresos podamos
destinarlo a ese plan de empleo y que, específicamente, al plan de empleo juvenil.
Instaría al Sr. Valiente a que garantizando que, efectivamente, la partida de ayuda
de emergencia se mantenga y se incremente para el año que viene podamos mantener el
0’70 y que esa diferencia se incorpore a un plan de empleo y que tengamos por tanto
las dos vía abiertas, la de la atención a situaciones de emergencia y la vía también
de poder crear empleo y, sobre todo, empleo para la juventud.

6. PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT I LA
PLANTILLA
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, es presenta al Ple la
proposta del regidor de Recursos Humans, sobre modificació de la Relació de
Llocs de Treball del personal funcionari de l'Ajuntament i la Plantilla Municipal, del
tenor literal següent:
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La situació econòmica que està travessant el país i amb aquella l'Administració, ha
obligat les entitats locals a adoptar mesures que garantisquen la seua estabilitat
pressupostària i permeten que els serveis essencials de la ciutadania no patisquen
detriment.
Aquest Ajuntament, des de fa diversos exercicis, està aprovant una sèrie de
mesures organitzatives tendents a la minoració de la despesa i a la seua
optimització que, necessàriament, passen pels seus recursos humans. En aquest
sentit i dins del pla d'ajust ja han sigut diverses les mesures assolides.
No obstant l'adequació i optimització de disposicions s’ha de seguir adaptant a la
realitat de cada moment, perquè no es queden obsoletes i continuen sent
efectives. En aquest sentit en moltes entitats, tant públiques com privades, s'està
optant per la creació de llocs pluridisciplinaris que unifiquen diversos serveis per a
dinamitzar-los i estalviar costs. Per tot això, estudiat l'organigrama actual de
l'ajuntament i la relació de llocs de treball es considera necessària la formulació de
les propostes següents:
U. En relació amb l'Àrea de Secretària i atesa la rellevància en el procés informatiu
i de gestió que ha adquirit l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), es considera
necessari que els auxiliars de serveis (antics subalterns), passen a dependre
d’aquesta oficina, ja que les funcions informatives d’aquest personal, cada vegada
són més rellevants, en perjudici d'altres com les notificacions que s'estan reduint
per la ja massiva introducció de les noves tecnologies i pel suport d'organismes
externs com ara Correus. Per això, aquesta regidoria considera procedent la
supressió del lloc de cap de personal subaltern, les funcions del qual passaran a
ser exercides pel responsable de l'OAC, sense perjudici de la superior direcció de
tot el servei per part del secretari general de l'Ajuntament.
Dos. En el mateix ordre de coses, es considera necessària la reestructuració tant
de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme com del Servei de Vies públiques.
En l'actualitat l'urbanisme, necessàriament ha de passar per una reflexió i
actualització conceptual en relació amb el que primava els últims anys. Resulta
obvi que hi ha hagut un notable descens en l'activitat urbanística pura, a causa de
la crisi o fins i tot com a causa d’aquesta i que, ara com ara, s'estan fent essencials
conceptes com la sostenibilitat, derivant l'urbanisme de ser un concepte tècnic a
una part de l'administració on els aspectes jurídics i administratius són essencials.
Un altre aspecte a tindre en compte, derivat d'això, és la disminució de projectes
que era necessari externalitzar. En aquest sentit, si els tècnics amb què compta la
plantilla d'aquest consistori, en especial els de l’anomenada “branca politècnica”,
es poden veure descarregats de determinades funcions d'índole administrativa, per
a centrar-se en projectes inherents a les seues titulacions, no serà necessari ,
moltes vegades, la seua externalització, mesura que pot suposar un important
estalvi per a l'Ajuntament.
En aquest sentit es proposa l'amortització del lloc de cap d'Oficina Tècnica
d'Urbanisme i reconvertir l'actual lloc de director dels Serveis Jurídics municipals
en un amb mes extensió que dirigiria una única àrea de Sostenibilitat, Urbanisme,
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Medi Ambient i Vies Públiques, sent una de les seues funcions principals la
necessària coordinació amb altres àrees com la Secretària, Intervenció i
Tresoreria en aspectes essencials i comuns com la contractació administrativa, la
recaptació o planejament entre altres.
Dins d'aquesta reordenació també ha d’entrar el servei de vies públiques conegut
tradicionalment com la Brigada Municipal. Recentment es va jubilar el cap d'obres
que feia d'encarregat d’aquesta. Es fa patent la necessitat d’acabar amb aquest
tipus de provisionalitats i dotar la brigada d'una direcció permanent que puga
coordinar-la i complir amb una premissa necessària com és la necessitat que
existisca un nexe d'unió entre la brigada i els tècnics d'urbanisme, tot dins de la
nova àrea competencial i amb independència que també se li assigne un tècnic
d'urbanisme les funcions de coordinació amb la brigada. En aquest sentit es
proposa la creació del lloc de Coordinador de Vies Públiques àrea de Sostenibilitat,
Urbanisme, Medi ambient i Vies públiques.
Per a tancar l'estructura organitzativa de les vies públiques, es proposa la creació
del lloc de treball de direcció de jardineria, per a acabar, així mateix amb la
provisionalitat i creant així mateix la possibilitat que l'Ajuntament assumisca més
funcions, amb personal propi dins d'aquesta àrea. Per un altre costat l'actual lloc
vacant de cap d'obres es transformaria en cap de manteniment de vies públiques i
instal·lacions.
A fi de complir amb la normativa i aconseguir l'equilibri pressupostari,
s'amortitzarien les places d'oficial de manteniment i de peó, actualment vacant,
amb la qual cosa s'aconseguiria, en el conjunt global i en termes d'homogeneïtat
una reducció de costs en el capítol I de sous i salaris, amb els tràmits jurídics
previs oportuns i havent mantingut tres reunions de negociació amb la part sindical
(1-10-2012, 11-10-2012 i 17-10-2012)
Emés un informe per Secretaria, i amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per majoria de vots a favor, PSOE
(10), i un regidor, Ismael Valiente, i amb l’abstenció del PP (8) i Compromís (1),
acorda:
U. Aprovar, inicialment, la modificació de la relació de llocs de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Quart de Poblet i la plantilla, en els termes següents:
Reclassificar el lloc de cap dels serveis jurídics municipals en el de cap de l'àrea
de Sostenibilitat, Urbanisme, Medi ambient i Vies Públiques. Mantenint el mateix
nivell que en el lloc d'origen A1-29D.
Suprimir el lloc de cap de l'OTU – Arquitecte.
Suprimir el lloc de cap de Personal Subaltern.
Reclassificar el lloc de coordinador del Servei d'Atenció al Ciutadà en un C1-21B.
Crear la plaça i lloc de coordinador / encarregat de vies publiques. C1-21C.
Crear el lloc de cap de manteniment de jardins, parcs i mobiliari urbà C1-18B.
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Reclassificar el lloc de cap d'obres en cap de manteniment de vies públiques
d'instal·lacions i equipaments municipals C1-18B.
Amortitzar 1 plaça d'oficial de manteniment i 1 de peó.
DOS. Exposar al públic les modificacions aprovades, amb un anunci previ en el
BOP, per quinze (15) dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i
presentar reclamacions davant el Ple. Es consideraran definitivament aprovades, si
durant l'esmentat termini no se n’hi presenta cap.
DEBAT
Sr. Torres
Sr. Torres
Sí … jo vaig a ser molt breu … entenem que esta proposta ve acompanyada pels
informes del tècnics municipals que ens mereix tota la nostra confiança i respecte,
però no és una cosa en què Compromís haja treballat o tingut en compte, per això la
nostra postura serà d’abstindre’ns. Ens abstindrem en este punt …
Sr. Valiente.
Teniendo en cuenta que ha habido reuniones que las representaciones
sindicales y parece que no hay dificultad en cuanto a la reestructuración que se
dice aquí, a nivel organizativo y además teniendo en cuenta que se adapta a la
legislación vigente, pues parece razonable aprobar las propuestas, porque hay que
decirle a los vecinos de Quart que las nuevas tecnologías posibilitan que haya
reestructuraciones en cuanto a funciones que dependen en cualquier empresa y estas
es una empresa y por tanto esa permisibilidad existe y se puede realizar.
Por lo tanto estoy de acuerdo con la propuesta.
Sra. Presidenta.
¿Amparo quieres intervenir? … ¿no? Pues Sr. Nofuentes …
Sr. Nofuentes.
Sí … lo comentamos en la Comisión de Hacienda … pues la razón y esto lo
saben los representantes de la Corporación en su conjunto normalmente este tipo de
cosas se llevan en el pleno de los presupuestos, también el compromiso de mes de
julio sobre todo con los trabajadores de la brigada los cuales nos comprometimos a
que ellos y nosotros haríamos los trámites lo más rápidamente posible para que esa
situación de cierta interinidad como consecuencia de la jubilación del responsable
de la brigada se había producido pues para que la solventasemos lo antes posible y
en su ánimo estaba y en el nuestro, lógicamente, solventar esa situación, en el
fondo de la cuestión no hay grandes modificaciones.
Sra. Presidenta.
Pasamos a votar el punto número seis, ¿de acuerdo …? , a favor … en contra,
… ¿abstenciones …?... por mayoría se aprueba.

7. RATIFICACIÓ DECRET DE
APLICACIÓ DEL RDL 20/2012

L'ALCALDIA

NÚM.

2125/2012,

SOBRE

Llegit el Decret núm. 2.125/2012, de data 15 d'octubre del 2012, que literalment
transcrit diu així:
«DECRET núm. 2.125/2012
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Vista l'acta de la Mesa General de Negociació (Comissió Negociadora i Mesa de
Negociació), de l’1 d'octubre de 2012, a les 9:00, en la sala de comissions de
l'Ajuntament, en relació a l'aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, pel que fa a
la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei
de les administracions públiques i al règim de permisos,
Atés que aquestes mesures han de ser introduïdes abans del dia 15 d'octubre, a fi
que els empleats públics i el servei no patisquen cap detriment, a l’espera de la
seua ratificació pel Ple de l'Ajuntament, en virtut de les facultats que em confereix
la legislació vigent,

RESOLC
PRIMER. En virtut del que disposa la disposició final 2a de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- , que estableix en
l’apartat 1r que “els funcionaris públics de l'Administració local tindran la mateixa
protecció social, en extensió i intensitat, que la que es dispense als funcionaris
públics de l'Administració de l'Estat i estarà integrada en el sistema de Seguretat
Social”.
Reconéixer el personal funcionari de l'Ajuntament de Quart de Poblet, la prestació
econòmica establida en la Disp. Adic. 18a del RDL 20/2012, que es resumeix en
els següents complements en els supòsits d'incapacitat temporal, (sobre les
retribucions que es van percebre en el mes anterior al de produir-se la incapacitat)
amb efectes des del dia 15 d'octubre del 2012:
Contingències comunes:
Dies 1-3
50 %
Dies 4-20
75 %
A partir 21
100 %
Amb caràcter excepcional, el complement podrà arribar al 100 %, en tot cas, quan
es tracte d'hospitalització i intervenció quirúrgica.
Contingències professionals:
Des del 1er dia
100 %
Disp. derogatòria: l'apartat 5 deroga la disp. addicional sisena de la Llei 26/2009 de
desembre de PGE per al 2010 (protecció 100 % durant 3 primers mesos d'IT).
SEGON. Aplicar al personal laboral els percentatges establits en la Llei General de
Seguretat Social, i que són (sobre la base de cotització de l'empleat), amb efectes
des del dia 15 d'octubre del 2012:
Contingències comunes:
Dies 1-3
0%
Dies 4-15
60 % a càrrec de la patronal.
Dies 16-20
60 % a càrrec de la Seguretat Social.
Dies 21 i ss 75 % a càrrec de la Seguretat Social
Contingències professionals:
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Des de l'endemà a l'accident 75 % a càrrec de la Seguretat Social
O malaltia professional
TERCER. Mantindre subsistents els permisos previstos en la normativa
autonòmica, Decret 175/2006, sempre que no contradiguen a l'EBEP i mentre la
Generalitat no regularitze i derogue la seua normativa. Tot això, en espera que hi
puga haver algun pronunciament oficial, per a aplicar-lo automàticament, en un o
altre sentit i que haurà de ser comunicat a la Mesa General de Negociació.
QUART. Donar compte d’aquest decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió
que celebre per tal que el ratifique.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint (20) regidors i regidores assistents
a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda ratificar tot el contingut del Decret
núm. 2.125/2012.
8. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE QUART DE
LA LLEI 14/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials i relació de factures incorporades per la
Intervenció, segons l'article cinqué, punt 4, de la Llei esmentada i de la base
38 d'execució del Pressupost de 2012
De conformitat amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, el Sr. Tresorer emet un informe
trimestral sobre el compliment dels terminis prevists en la Llei 15/2010 sobre el
pagament de les obligacions d'aquest Ajuntament, en el qual fa constar:
1. Pagaments duts a terme en el trimestre.
Els pagaments a proveïdors fets durant el tercer trimestre de l'exercici 2012,
segons es dedueix dels informes de comptabilitat, han sigut 1.322 –en nombre–
per un import total de 3.396.788,34 euros. D'aquests, 337, s'han fet dins del
període legal de pagament, per un import total de 263.472,78 euros, i, fora del
període legal, 985, per un import de 2.858.021,34 euros. De tot això, resulta un
període mitjà de pagament de 146,57 dies.
2. Interessos de demora pagats durant el període.
Durant aquest període, tercer trimestre de l'exercici de dos mil dotze, s'han satisfet
interessos de demora, per un import total de 79.151,66 euros, amb el detall que
apareix en l'informe comptable que s'adjunta a l'expedient.
3. Factures o documents de pagament justificatius pendents de pagament al final
de trimestre.
Al final del tercer trimestre de l'exercici de 2012, l'import total pendent de pagament
a proveïdors, per obligacions reconegudes i liquidades, és de 2.544.148,61 euros i
es troben fora del període legal de pagament.
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4. Factures o documents justificatius al respecte dels quals, al final de trimestre,
hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l'obligació.
Les factures o documents justificatius al respecte dels quals, al final del segon
trimestre de l'any, han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en
el registre de factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l'obligació, són 138, per import total de 224.796,93 euros.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria i de la relació de factures o
documents justificatius incorporats per Intervenció, segons el que disposa l'article
5.4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
Dos. Trametre l'informe esmentat als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i als de les comunitats autònomes, en compliment de l'article 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
Tres. Publicar en la pàgina web o en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'informe
agregat de la relació de factures i documents que s'han presentat agrupant-los
segons el seu estat
9. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 1937/2012
Queda assabentat el Ple de la Resolució de la Presidència núm. 1937/2012, sobre
acceptació de la renúncia presentada per Xavier Torres Medina de formar part de
la Junta de Govern Local i el nomenament de María Consuelo Campos Malo, la
qual queda integrada pels membres següents:
Bartolomé Nofuentes López
Juan Antonio Medina Cobo
Juan Manuel Campanario Díaz
Maria Cruz Abellán García
Juliana Carrión Pérez
Ismael Valiente Marco
Mª Consuelo Campos Malo
10. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS SOBRE APLICACIÓ
DEL RDL 20/2012, EN RELACIÓ AL PRORRATEIG DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DELS EMPLEATS PÚBLICS
Vista la proposta que presenta el Grup Municipal Compromís, sobre aplicació del
Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat en el BOE núm.
168, de data 14 de juliol del 2012, en relació al prorrateig de la paga extraordinària
dels empleats públics, així com l'esmena que ha presentat el mateix grup.
El Ple, per majoria absoluta de vots a favor, PSOE (10), Compromís (1) i regidor,
Ismael Valiente, i amb l’abstenció del PP (8), acorda que l'Ajuntament de Quart de
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Poblet, inste al mateix temps el Consell i el Govern de l'Estat a donar les
instruccions oportunes perquè en l'àmbit municipal i àmbit autonòmic i de tot l'Estat
es garantisca el pagament als empleats públics de la part proporcional que han
generat fins al 14 de juliol, un mes complet i catorze dies, de paga extraordinària
corresponent a la denominada paga de Nadal, ja que el referit Decret 20/2012, no
deroga expressament, ni tàcita, les disposicions vigents en matèria del càlcul de la
meritació de la dita paga.
DEBAT
Sra. Presidenta.
Hay una enmienda presentada a esta moción … ¿leo yo la moción y la enmienda
o la lees tú Xavi …? Vale de acuerdo yo la leo …
Sr. Torres.
Quan nosaltres varem presentar la moció, es va presentar a la Defensora del
Poble un requeriment d’emparament sol·licitant que intervingueren en contra de la
supressió de la paga extra. Aleshores, al final, es pensava que eixe requeriment
anava a fer hincapié encaminat a que poguera ser possible eixe abonament de la paga
extra, i no ho ha sigut. Així, el que ha fet la Defensora del Poble han sigut
recomanacions i demés, i nosaltres consideràvem més en este moment demanar a
l’Ajuntament que fera efectiu el pagament, que tindria de ser un acord que recolzara
els funcionaris públics, i instar el Govern de l’Estat perquè donara les
instruccions oportunes, com diu el segon punt, per tal que en l’àmbit municipal i
autonòmic i a tot l’estat es garantisca el pagament per als empleats públics, o siga
que l’Ajuntament de Quart, el Plenari, inste el Consell, el Govern de l’Estat,
perquè això siga possible.
Sra. Presidenta.
Si te parece acabo con la enmienda y así tú … pues si quieres
pues para que quede claro…

intervenir …

Como bien has dicho sería cambiar el punto nº 1
de la anterior propuesta
por … “El Ayuntamiento de Quart iniciará los trámites para hacer efectivo el pago a
los empleados públicos de la parte proporcional que han generado hasta el 14 de
julio, un mes completo y catorce días de paga extraordinaria correspondiente a la
denominada paga de navidad, ya que el mencionado decreto 20/2012 no deroga
expresamente, ni tácitamente las disposiciones vigentes en materia del cálculo de la
paga …
Y añadir al segundo punto de la propuesta de acuerdo lo mismo pero añadiendo
… el ámbito municipal … lo estoy leyendo aprisa …
pues si queréis entrar en el
debate …
Sr. Torres.
Bo. Nosaltres, el nostre grup, en relació al contingut del reial decret de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària sempre ens hem manifestat
clarament en contra. Malgrat això, el govern del PP ha seguit en l’aplicació…, en la
voluntat d’aplicació d’estes retallades que afecten el personal de la funció
pública.
Nosaltres no variem la nostra postura en contra del contingut del reial
decret i observem que davant d’aquesta aplicació pot ser més nociva, més perjudicial
i presentem aquesta argumentació per a garantir l’estabilitat pressupostària… perdó,
donada l’entrada en vigor del reial decret per a garantir l’estabilitat
pressupostària, però en la qual es suprimix una de les pagues de desembre … no
procedeix en virtut de l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, la retroactivitat
de l’aplicació de les normes quan aquesta es fa de manera restrictiva o no
favorable.
Els salaris generats entre l’u de juny i el 14 de juliol de 2012 no estan
afectats per l’aplicació d’este reial decret, de manera que les administracions
públiques haurien de retribuir els treballadors afectats per l’esmentat reial
decret.

56

Els articles 2 i 3 d’este Decret 20 estableixen que, pel que fa a la paga
extra de desembre del 2012, el personal afectat per aquesta disposició vorà reduïdes
les seues retribucions en les quanties que li corresponguen durant el mes de
desembre, corresponents a la supressió tant de la paga en si com del complement
específic. Els efectes d’esta disposició, segons estableix la disposició addicional
cinquena, són a partir del 15 de juliol del 2012. Tot i això, el decret llei del 20
de maig, en que s’adopten estes mesures extraordinàries per la reducció del dèficit
públic, estableix, a l’article 28, que la paga extraordinària del mes de desembre es
meritarà amb el que preveu el decret de la llei, article 33, per al període de 1988
i que la seua quantia es fixarà en els termes previstos en aquella llei. Per tant,
l’article de la Llei 33/1987, plenament vigent, diu que les pagues extraordinàries
dels funcionaris de l’Estat es meritaran els dies 1 de juny i 1 de desembre per al
segon semestre, raó per la qual la paga de Nadal ve generada pel període comprés de
l’1 de juny i 30 de novembre, per això nosaltres presentem eixa proposta d’acord,
que l’Ajuntament inste, al mateix temps, el Consell i l’Estat a donar les
instruccions oportunes per tal que, en l’àmbit municipal i autonòmic, es garantisca
el pagament de la part proporcional generat fins al 14 de juliol, un mes complet i
catorze dies de paga extra, corresponent a la denominada de Nadal, ja que considerem
que l’esmentat decret no deroga expressament o tàcitament les disposicions vigents
en matèria del càlcul de la paga extra.
Sra. Presidenta.
Antes de continuar, pedir disculpas porque me he dado cuenta de que no lo
había entendido, y ahora cuando has estado hablando, Xavi, me he dado cuenta … era
quitar el punto nº 1, pues perdonad porque no lo había entendido. ¿ Ismael …?
Sr. Valiente.
Siempre fui y seré defensor de lo derechos adquiridos de los trabajadores,
cualquiera que sea su condición y si de mi dependiese, sin demagógia de ningún tipo
cobrarían la totalidad de la paga, pero quiero recordar una vez más que el
responsable de estos desatinos y constantes perdidas de derechos de los trabajadores
debe atribuirse
y responsabilizar al gobierno del PP que
a base
de decretos
recorta derechos, en la mayoría de los casos de carácter social y básicos
que
teniamos consolidados por necesarios, que teniamos por llamado social y democrático.
Por tanto no puedo … tengo que estar de acuerdo en esta pequeña parte que se
explica en la enmienda y manifiesto mi acuerdo y voto a favor de la propuesta y a
los acuerdos que plantea la misma, que sean ejecutivos siempre que la legislación lo
permita …
Sra. Mora.
A ver, yo cuando nos ha presentado la enmienda eh… el Sr. Torres … eh … sí
que le he dicho además, así lo he creido y así se lo voy a decir también ahora en
el Pleno, yo creo que hay que tener un poquito de prudencia jurídica y habría que
esperar un poquito a ver esos procedimiento judiciales que es lo que dicen.
Yo no se si el Sr. Secretario dice que esto judicialmente se puede hacer …
nosotros … yo creo que como toda la Corporación estaríamos de acuerdo en poder decir
que adelante, que obtuviesen esa parte proporcional de la paga, pero creo que en
este asunto debemos de ser prudentes y como declaración de intenciones … pues ya se
lo he dicho al Sr. Torres, que me parece muy bien pero que nadie podemos estar en
desacuerdo que a cualquier trabajador en este caso los funcionarios, puedan cobrar
esa parte.
Este grupo se va a abstener por lo que ya anteriormente se ha dicho, vamos
a esperar, creo que hay que tener prudencia jurídica … y algo que en estos momentos
no sabemos tampoco, judicialmente que es lo que puede ocurrir. Gracias.
Sr. Nofuentes.
Sí, antes del inicio del Pleno comentábamos en el pasillo con el Sr. Torres
precisamente eso que veíamos cierta dificultad en el texto de iniciar los trámites
por la cuestión puramente legal, no por el fondo de la cuestión, a partir de la
enmienda que el propio Sr. Torres ha introducido anulando el párrafo 1 incorporando
tal y como lo ha planteado a nosotros nos parece que sí que no nos insta a que
iniciemos el trámite sino que realmente nos posicionemos e instemos a la
administración central del estado y al Consell y que adopten las medidas, ya que son
los que tienen capacidad para poder hacerlo, en este caso si que vamos a estar a
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favor de ese instar al gobierno Central y de la Generalitat para que se arbitren las
medidas para que eso se pueda llevar a cabo.

URGÈNCIES
Amb la declaració prèvia d'urgència aprovada per unanimitat, article 91.4 del ROF,
es tracta la moció següent:
Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre dació en pagament
«El difícil tràngol que travessa l'economia espanyola i valenciana ha generat
situacions d'exclusió social, pobresa i, en el millor dels casos, de gran dificultat per
a molts dels ciutadans que van contraure préstecs, fonamentalment amb garantia
hipotecària, en l'etapa prèvia de bonança i de creixement econòmic.
La crisi econòmica ha evidenciat serioses disfuncions en aquest mercat, entre les
que destaca per la seua repercussió econòmica la generada per la hipervaloració
dels immobles, que van impulsar un irresponsable endeutament bancari i un
dramàtic sobreendeutament familiar.
La crisi econòmica, amb el seu agut efecte de fort augment de la desocupació, ha
posat en evidència el desequilibri dels procediments d'execució hipotecària vigents
a Espanya i la utilització abusiva de certs aspectes processals no prou regulats o
regulats d'una manera ineficaç.
En la Comunitat Valenciana, en 2011, es van produir segons el Consell General
del Poder Judicial, 13.711 execucions hipotecàries, i segons les mateixes fonts, en
el primer semestre de 2012, han sigut 16.835, les xifres són fredes però
contundents, 93 al dia, 647 a la setmana i 2.806 al mes, més del doble que l'any
anterior i amb una taxa de la desocupació del 28,10% en la nostra Comunitat.
El règim jurídic vigent a Espanya en la constitució i desenvolupament de garanties
reals ha sigut eficaç i segur; de fet, sense aquest la concessió del crèdit hauria
sigut exigua impedint a la gran majoria de la ciutadania l'accés a béns i serveis,
fins i tot de primera necessitat. Però, com estem veient, el funcionament en el cas
d'impagament de deute dinerari garantit per hipoteca són, ara com ara,
desequilibrats i condueixen a una estranya, per aliena a la nostra tradició jurídica,
severitat en la conclusió per adjudicació del bé hipotecat per a pagament del
deute.
El govern del Partit Popular ha sigut incapaç d'establir mesures per a resoldre, o
almenys pal·liar, la situació dels deutors hipotecaris, bé perquè es tracta de
mesures molt parcials que no aborden en la seua integritat el desequilibri existent
en l'ordenament jurídic espanyol entre la posició del creditor i la del deutor, bé, en
el cas del Reial Decret Llei 6/2012, per haver definit molt restrictivament el llindar
d'exclusió en què s’han de trobar, tant els deutors com els seus fiadors, per a
poder-se acollir a les mesures establides, la qual cosa fa que el col·lectiu beneficiat
siga molt escàs, quasi testimonial i que la major part de deutors i fiadors amb
escassos recursos no puguen beneficiar-se d'aquelles.
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Amb motiu de les altes xifres de desnonaments a la Comunitat Valenciana, i el
drama social que suposa per a milers de persones i famílies valencianes,
proposem al Ple els següents
ACORDS
1. Instar el Govern d'Espanya a dur a terme les modificacions legislatives
corresponents per a:
– Establir noves condicions perquè el deutor puga fer front al pagament del deute
en més temps i de manera que no se’l condemne a la indigència.
– En cas de dació en pagament, hi haja possibilitat de continuar usant la vivenda
familiar abonant un arrendament social consistent en una quantitat màxima anual
del 2% del deute pendent i amb el límit que aquella quantitat no puga excedir, en
cap cas, d'un terç dels ingressos totals familiars.
– Que les noves condicions s'establisquen mitjançant un acord amb el creditor
davant de Notari.
– No es puga desnonar les famílies que dediquen més del 50% dels seus
ingressos al pagament dels seus deutes.
– La dació en pagament serà obligatòria quan les entitats bancàries tinguen
participació del FROB.
– Que les famílies amb ingressos de fins a dues vegades i mitja l'IPREM (18.600
euros) es puguen acollir a la dació en pagament.
2. Instar el Consell a:
– Crear una oficina d'intermediació hipotecària.
– Crear una línia d'ajudes per a complementar el pagament de les quotes
mensuals hipotecàries a les persones en risc d'execució hipotecària en cas de
residència habitual.
– Posar en marxa el Pla Extraordinari de Lloguer a persones que han perdut la
seua vivenda per desnonament.»
Sotmesa a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i
regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda aprovar la
moció.
DEBAT
Sra. Presidenta.
Bueno, antes de votar la urgencia de la moción leo la propuesta de acuerdo ¿
vale? …
Bueno … pues una vez leía habría que votar la urgencia de la moción y luego
pasaríamos … si se considera urgente, al debate.
A favor de la urgencia de la moción … pues por unanimidad se aprueba.
Pues si les parece dos turnos … ¿Xavi empiezas tú …?
Sr. Torres.

59

Bo. Nosaltres, el nostre grup, en relació al contingut del reial decret de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària sempre ens hem manifestat
clarament en contra. Malgrat això, el govern del PP ha seguit en l’aplicació…, en la
voluntat d’aplicació d’estes retallades que afecten el personal de la funció
pública.
Nosaltres no variem la nostra postura en contra del contingut del reial
decret i observem que davant d’aquesta aplicació pot ser més nociva, més perjudicial
i presentem aquesta argumentació per a garantir l’estabilitat pressupostària… perdó,
donada l’entrada en vigor del reial decret per a garantir l’estabilitat
pressupostària, però en la qual es suprimix una de les pagues de desembre … no
procedeix en virtut de l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, la retroactivitat
de l’aplicació de les normes quan aquesta es fa de manera restrictiva o no
favorable.
Els salaris generats entre l’u de juny i el 14 de juliol de 2012 no estan
afectats per l’aplicació d’este reial decret, de manera que les administracions
públiques haurien de retribuir els treballadors afectats per l’esmentat reial
decret.
Els articles 2 i 3 d’este Decret 20 estableixen que, pel que fa a la paga
extra de desembre del 2012, el personal afectat per aquesta disposició vorà reduïdes
les seues retribucions en les quanties que li corresponguen durant el mes de
desembre, corresponents a la supressió tant de la paga en si com del complement
específic. Els efectes d’esta disposició, segons estableix la disposició addicional
cinquena, són a partir del 15 de juliol del 2012. Tot i això, el decret llei del 20
de maig, en que s’adopten estes mesures extraordinàries per la reducció del dèficit
públic, estableix, a l’article 28, que la paga extraordinària del mes de desembre es
meritarà amb el que preveu el decret de la llei, article 33, per al període de 1988
i que la seua quantia es fixarà en els termes previstos en aquella llei. Per tant,
l’article de la Llei 33/1987, plenament vigent, diu que les pagues extraordinàries
dels funcionaris de l’Estat es meritaran els dies 1 de juny i 1 de desembre per al
segon semestre, raó per la qual la paga de Nadal ve generada pel període comprés de
l’1 de juny i 30 de novembre, per això nosaltres presentem eixa proposta d’acord,
que l’Ajuntament inste, al mateix temps, el Consell i l’Estat a donar les
instruccions oportunes per tal que, en l’àmbit municipal i autonòmic, es garantisca
el pagament de la part proporcional generat fins al 14 de juliol, un mes complet i
catorze dies de paga extra, corresponent a la denominada de Nadal, ja que considerem
que l’esmentat decret no deroga expressament o tàcitament les disposicions vigents
en matèria del càlcul de la paga extra.
Sr. Valiente.
Indudablemente es facilitar para que se ejerza un derecho constitucional, y
es el derecho a una vivienda … curiosamente
a la gente que en muchos casos ha
pagado casi la totalidad con mucho esfuerzo de una vivienda hemos llegado al caso de
verse en la calle y esos casi quinientos casos que a día de hoy existen pues creemos
que es una lacra que no se puede consentir, por lo que estoy de acuerdo con la
moción y votaré a favor indudablemente porque eso comporta
el talante social que
debemos tener todos los cargos públicos y todos los ciudadanos, pero especialmente
los cargos públicos que tenemos la potestad de decir estas cosas públicamente …
Sra. Mora.
Sí que se están produciendo muchos embargos
y desahucios de viviendas
debido al impago de las hipotecas y por regla general estas viviendas son la
residencia habitual de muchas familias que por problemas de encontrarse en el paro
no pueden hacer frente eh … a ese pago …
Por lo tanto este grupo mmm …. Lo dijimos en un principio y lo seguimos
diciendo y manteniendo, sea el gobierno que sea el que esté gobernando … si es algo
bueno para los vecinos de nuestro pueblo … siempre tendrá en respaldo del PP.
Por lo tanto, vamos a aprobar esta moción
pero sí que queremos hacer una
propuesta en relación con la moción que nos han presentado, en los acuerdos, la
propuesta que hacemos sería establecer en el impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos urbanos una bonificación del 90% sobre la base liquidable a las
personas que se encuentren en situación de desahucio o dación en pago.
Creemos que a nivel municipal estamos en la obligación de decir algo, y de
poder estar al lado de nuestros vecinos porque obviamente
si no van a poder la
hipoteca pues tampoco van a poder pagar ese plus valía, por lo tanto, la propuesta
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que hace el PP para poder … eh … que se pueda incluir en la moción que uds nos han
presentado sería el que se pueda incluir … en la ordenanza sí que hay plus valía y
no hay ninguna excepción, por eso lo he dicho porque he subido a ver la ordenanza,
por eso porque allí no dice que exista ninguna exención, por eso lo he dicho … hemos
subido al despacho para comprobarlo, para comprobar la ordenanza, por lo tanto …eh …
estamos de acuerdo con la moción y vamos a respaldar.
Vamos a respaldar esa moción lo que pensamos es que a nivel municipal a
parte de esas ayudas o subvenciones
que hay por servicios sociales, que se están
haciendo, en sí l a ordenanza municipal que anteriormente se ha presentado en este
Pleno no contempla ningún tipo de exención, si contempla yo no lo he visto …
acabamos de comprobarlo, por eso es la propuesta que hacemos … por lo menos que se
estudie si la viabilidad de que se pueda hacer en este ayuntamiento … si se puede
hacer … pues es una propuesta que nos gustaría que se incluyese, otra cosa es que
legalmente no se pueda hacer
¿vale? … pero dentro de la propuesta que nosotros
hacemos es que por lo menos pueda haber esa viabilidad, porque si no pueden estar
pagando la hipoteca pues tampoco van a poder pagar el plus valía, … es un apunte …
Sra. Presidenta.
Vamos a ver, antes de seguir … por lo de la Plus Valía … no sé si lo estoy
interpretando yo mal … pero si … vamos a ver … la plus valí se paga cuando vendes
el piso … no estamos hablando de venta … estamos hablando de personas a las que el
banco se les queda la vivienda, en dación de pago … entonces … estamos hablando de
la plus valía, no del IBI, si … si … Plus Va-lí-a … lo digo porque estamos con el
razonamiento porque podemos estudiar lo que queráis …pero aquí no hay venta … es el
banco el que se queda la vivienda y el banco en este caso, además, por razones que
no vienen al caso … el banco como han hecho el banco este malo … de los tóxicos …
cuando lo pasen a éste banco pues no va ha haber plus valía que valga y solo habra
plus valía, y lo va a sacar ahora el gobierno, cuando el banco malo venda la casa
¿me explico? … yo creo que está claro.
Entonces, estudiemos lo que queráis, pero que no se genera plus valía en
esta situación … ¿entendéis lo que digo o no …?, la plus valía se genera cuando hay
una transacción o transmisión, voluntaria, y aquí no la hay … estamos hablando de la
gente a la que se le quedan la casa …
Perdonad, pero es que hoy tenía esa información, es de hoy … ¡yo creo que a
lo mejor no sé si es pública todavía …! Bueno … seguimos …
Sr. Nofuentes.
Sí, en realidad es verdad que se puede legislar … Xavi … en cualquier
momento y en cualquier situación … es verdad que tal vez hace ocho años este tipo de
problemas no estaba en la calle pues porque la crisis no … no había crisis … y no
estaba afectando al número de familias que hoy afecta y consecuentemente no estaban
en esa situación, por tanto yo creo que es verdad que hoy es una situación de alarma
de extrema necesidad
de abordar, y por tanto cuando hay que abordarla en cuando
tenemos conocimiento de ello, e insisto si hace ocho años hubiéramos tenido
conocimiento de ello.
Insisto, si el problema hubiese sido hace ocho años … estaríamos de acuerdo
también que se legislase con independencia del gobierno que sea.
La propuesta del PP, lógicamente me declaro incompetente a la hora de poder
decidir si la plus valía se va a generar o no, si se genera bien, y si no pues nada
…
Sra. Presidenta.
Bueno … primero veremos como evoluciona … en cualquier caso nos quedamos un
poco en stand bay y a ver como va esto …
Sra. Nofuentes.
Exactamente … pues que se estudie y si realmente se genera alguna plus valía
pues que se aplique la filosofía de lo que uds han dicho, sin ningún problema …
(Habla alguien pero no se escucha nada …)
Sra. Presidenta.
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… hasta ahora sí, pero como está loi del banco malo …
seguramente me estoy adelantando porque no es público todavía, creo.

pero

clao

…

O sea, hoy me han dicho que van a hacer esto que la plus valía que se
generará … más que nada porque hoy se han presentado los presupuestos de la
Generalitat y ahí también … lógicamente el gobierno autonómico cobra una parte de
ese impuesto de transmisiones y plus valía, y lo han contado como que no van a haber
ingresos en ese sentido hasta que el banco tóxico a su vez venda a un tercero la
vivienda, pero … esperemos un poco porque seguramente si hay una posibilidad pues lo
estudiaremos … ¿vale? … ¿seguimos adelante …? ¿pasamos a votar …? ¿ favor de la
moción …? … por unanimidad se aprueba.

11. PRECS I PREGUNTES
Sra. Presidenta.
¿Ruegos y preguntas …? … ¿sí Amparo …?
Sra. Mora.
Si bueno … es una vez revisada la documentación
que
solicitamos en relación a … hace un mes que la solicitamos
hace un mes y la solicitamos ayer … que podíamos ir a ver el
expediente referente a las lluvias ocurridas el pasado 28 de
septiembre …
Entonces hemos comprobado que sí que había una
comunicación del centro de emergencias y hay un informe en
ese expediente, que hemos tenido que ir … bueno que hemos
comprobado … que lo he comprobado yo, personalmente, yo, en
Secretaría que sí que hay un informe por parte de la policía
, el cual pone que sí que había recibido las notificaciones
por parte del Centro de Emergencia,
Por lo tanto eh… a los dos días de producirse el
episodio de las lluvias, el viernes 28 de septiembre pues la
propia sra. Alcaldesa a los dos días … a mí, personalmente,
hablando de las inundaciones del Ayuntamiento me dijo que no
había recibido ninguna comunicación de Pre-emergencia.
A los cuatro días el día 2 de octubre, en la Comisión
de Hacienda, el Sr. Nofuentes …
Sra. Presidenta.
… perdona Amparo … ¿Cuándo he dicho yo eso …?
Sra. Mora.
El domingo …
Sra. Presidenta.

62

Yo te agradecería que no dijeras cosas que no son
verdad … … vamos a ver, … ese día el fax lo tengo yo también
eh? … vamos a ver no es que no lo tenga …
Sra. Mora.
… pues esa es mi pregunta … yo es que lo dudaba … pues
es que fue el domingo por la mañana en la Ermita San Onofre,
estaba el Sr. Nofuentes y la Concejala Consuelo, conmigo y
hablando de las lluvias y tal yo no se … a lo mejor … mmm …
es que … no lo entendimos bien … pero cuando dije lo que
había y tal … entonces ud sí que me dijo … es que Amparo no
nos han informado de nada … yo me calle … y no sabía si nos
había llegado … ¿vale? … a partir de ahí nosotros no sabíamos
si había sido el Ayuntamiento avisado o no … porque a los
cuatro días
en una Comisión de Hacienda cuando preguntamos
al Sr. Nofuentes nos dijo que desconocía si había llegado el
fax o no, que estaban buscando a ver si había llegado algún
fax … ¿vale? …
Entonces lo que nosotros hicimos fue la pregunta por
registro de entrada … para pregunta … ¿ha llegado o no ha
llegado? … de hecho durante todo este mes ha visto que la
postura del PP ha sido esperar por saber si habían sido uds
avisados o no …
Por lo tanto mi pregunta iba dirigida
igual a la Sra
Alcaldesa como al Sr. Nofuentes … la Sra. Alcaldesa ya me ha
contestado previamente que ella tenía el fax … porque sí que
hay un fax que pone que a las tres de la tarde llega y el
informe de la policía pone a las cuatro y media, pero bueno …
no pasa nada …
Por lo tanto yo preguntaría … ud ya ha dicho que era
conocedora de ese fax … ud sr. Nofuentes en su momento yo no
se si ud era conocedor o no … y si eran conocedores porque no
se actuó de otra manera, o como actuaron o si actuaron a
partir de la 1 de la mañana … porque si a las tres de la
tarde se sabía … o a las 4 … en el fax sí que pone que era
una pre emergencia naranja roja … que me he informado de cómo
son las naranjas … las naranjas son cuando el pueblo ya está
… que se sale …
Sra. Presidenta.
No … no … pues te has informado fatal … te voy a dar
una fotocopia para que te lo leas bien … porque te has
informardo …
Sra. Mora.
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Sí yo también
también la tengo …

…

también

tengo

esa

fotocopia

…

yo

Sra. Presidenta.
Bueno … vamos a ver … ¿puedo contestar ya a todo …?
Sra. Mora
Sí … sí, claro …
Sra. Presidenta.
Vale. Pues a ver si llamamos a donde tenemos que llamar
porque no … vamos a ver.
El día 28 de septiembre a las 16’28 tengo yo … y dice
aquí que pone las tres … tengo el fax … que creo que ud lo ha
podido ver … el fax pone 16’28, el fax aquí arriba pone 16’28
no se que fax tiene ud …
Vamos a ver Comunitat Valenciana, telefono, pagina uno,
fecha 28 del nueve, 18’28 punto 19 segundo, ahí arriba luego
le doy la copia, … ¿o la tiene? … no lo sé
Sra. Nofuentes
Una cosa es la hora de cuando envían el fax y otra cosa
es cuando entra …
Sra. Presidenta.
Además lo quieren enviar a las cuatro pero como me
imagino que tienen que enviar muchos pues me imagino que van
saliendo uno detrás de otro … y a nosotros nos tocó … que
llegó a las 16’28.19” … preemergencia por lluvias, nivel
naranja, en alicante y en el Litoral Norte … ¿vale?, cuando
dice … y dice que ud se ha informado … pues le voy a decir
yo. Cuando es naranja coincidirá conmigo, porque además hemos
pedido un informe también, igual que ud al Centro de
Coordinación … habla de 40 litros hasta 100. tengo aquí el
cuadrito este que lo explica, entre 40 y 100, estamos de
acuerdo. Bien.
Vale, pues cuando es nivel naranja … se esperan entre
40 y 100 y no se esperan que hayan 231 litros en dos horas.
Eso es entre 40 y 100 en doce horas … a nosotros nos cayeron,
y lo ha visto ud en el informe, y está registrado, 231 litros
en dos horas, por encima de cualquier previsión del Centro de
Emergencia, porque claro, si el Centro y no lo voy a
criticar, no lo estoy criticando, porque seguramente no
esperaban eso como nadie, dice alarma roja … pues es otra
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cosa como se actúa, porque entonces es más de 100, pero aquí
dice alarma naranja. Entre 40 y 100 l.
231 litros. Cuando le digo a ud que a mí nadie me avisó
a lo que me vengo a referir y a lo mejor hay una mala
interpretación, es que normalmente y desde que soy alcaldesa,
el Conseller, el Delegado del Gobierno cuando hay gota fría o
quien sea, tampoco a veces personalmente ellos, otras no,
suelen llamar y decir oye … pasa esto … es más, hay un
protocolo donde la Policía sabe muy bien que tiene que
vigilar
prioritariamente, y suelen ser los lugares del
pueblo más inundables como puede ser la rambla del Barranco
de Poyo, el río, el túnel o sea ellos saben, en su rutina de
aquí, que es lo que hicieron … todas las cosas que tienen que
vigilar. Es más, hay un protocolo
que como tenemos el río
Turia al lado, cuando viene agua de arriba
el pueblo de
arriba avisa al de abajo, digamos que … Villamarchante o
Ribarroja avisa a Manises, Manises a Quart, Quart a
Xirivella, etc., nada de eso se activó porque estoy segura
que nadie pensaba … es más, había alerta naranja … entre 40 y
100 litros, y eso no comporta en ningún caso ningún tipo de
acción más que la de estar pendientes, cosa que hicimos … por
lo menos la que les está hablando … cosa que hicimos …
Es más, le voy a dar otro dato, y no tengo
inconveniente en darle el informe, si lo quiere no tengo
inconveniente … Mire el día 19 de octubre otro fax de pre
emergencia, o sea, de hace una semana, lluvia nivel naranja
en toda la Comunidad Valenciana, o sea
el mismo nivel de
riesgo que el 28 septiembre … ¿sabe cuanto cayó? … pues 2’6
litros … 2’6.
El día 20 de octubre, al día siguiente, se recibió pre
aviso de emergencia a las 11’24 con una previsión más grave
en el litoral Norte de Castellón que decían que allí iba a
ser rojo, manteniendo el nivel naranja en el resto de la
Comunidad,
textual,
midieron
los
pluviómetros
unas
precipitaciones de 16’8 litros dándose por finalizada al dia
siguiente, registrándose al día siguiente, 21, que también
estábamos en preemergencia, 3’4 litros.
Mire yo creo que eso es evidente que nadie en esta
Comunidad esperaba que cayeran 231 litros, desde luego a mí
no me avisaron … y lo mantengo, a mí me avisaron esto, el
fax, y lo mantengo …, pero 231 litros … a mí me avisaron las
semana siguiente y cayeron 2’6 y al día siguiente 16, quiero
decir … estamos hablando que desgraciadamente que las
previsiones, son pues eso, previsiones pero los fenómenos
meteorológicos lo son también y si nosotros sabemos que van a
caer 231 pues no se que más podíamos hacer … pero le aseguro
que no sé que más, pero le aseguro … no sé que más … pero le
aseguro que lo hubiéramos hecho … no sé que más … pero le
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aseguro que lo hubiéramos hecho … bastante impotencia siente
uno cuando ves que está cayendo agua, y no puedes hacer nada,
no puedes salir que los teléfonos de repente no funcionan,
que se va la luz … sin contar con las cuestiones personales
que me dan igual … pero que más podíamos haber hecho?,
seguramente si hubiéramos sabido … y si la Consellería lo
hubiera sabido estoy segura que lo hubieran avisado, como lo
hemos hecho siempre, como lo han hecho siempre … y es más es
así … pues hubiéramos hecho pues no sé … avisado a más gente
… no sé … hubiéramos intentado hacer más cosas, pero 231
litros saben uds que es el pueblo donde más cayó de toda
España … fíjense y a la hora las calles estaban completamente
… desgraciadamente los sótanos no y las plantas bajas tampoco
… pero las calles estaban bastante bien … a excepción del
túnel, que además saben que se quedó un coche metido … las
calles …
Yo salí por la noche ¿saben? … no me lo van a decir
porque yo salí por la noche a darme una vuelta, cuando acabé
de quitar el agua de mi casa salí a darme una vuelta … y el
Sr. Nofuentes también salió a dar una vuelta, los concejales
estaban en su sitio, y todos de buena mañana visitando las
instalaciones municipales, pero oiga … ojalá … ¿me entiende?
Y mire me alegro de que no pasara nada grave, me alegro
de que lo que ha habido son pérdidas materiales … y me alegro
de que en general han ido más o menos bien … habrá que
mejorar algunas zonas, seguro, pero le aseguro que por muchas
obras que hagamos cuando caigan 231 litros no vamos a poder
hacer nada … miren lo que ha pasado en Nueva York, es una
desgracia muy grande, pero cuando caigan 231 ya podemos tener
el alcantarillado que queráis es que es dos horas es
imposible y… más que nada y si quiere le dijo el informe ¡,
los faxes, todo para que lo tengan, para que vean que una
previsión es una previsión y que ojalá hubiéramos acertado en
mejor … ojalá, desde luego , … lo que yo creo que hemos
aprendido es que no nos vamos a fiar … del centro de pre
emergencia, que no tiene culpa tampoco de nada …
Sr. Nofuentes.
Sí yo quería matizar una cosa … sí porque yo creo de
que al margen de que se aclare efectivamente
lo de la pre
emergencia naranja, que roja … que yo creo que tampoco en
aras a cuidarse las espaldas la Consellería o a quien le
corresponda no va a estar enviando emergencias rojas para
decir bueno, pues ahí tenéis la roja, al margen de ello de
que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa … esa noche
se hizo todo, to-do lo que se podía hacer, lo mismo que si
hubiese sido una emergencia roja, lo mismo.
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Es decir y yo quiero que quede constancia del personal
no sólo esa noche sino todo el día siguiente, y todo el
domingo, con independencia de cada uno como lo viviera, unos
lo vivimos con más intensidad y otros con menos intensidad,
pero esa noche, al día siguiente durante todo el día … y el
domingo durante todo el día estuvo trabajando una cantidad de
gente increíble para que el lunes por la mañana, colegios,
vías públicas, parques y todas las instalaciones municipales
estuvieran en condiciones después de haber caído 231 litros.
Y esa noche cuando … y es verdad … que dije yo creo que hice
un comentario y lo dije
que es verdad que para el que le
está entrando agua en su planta baja o sótano, ese es su
principal problema, y les dije también que eso se relativiza
mucho cuando hay gente que viene se desplazaba aquí, porque
no comunicaba por teléfono con la Policía y le contaba qué
situaciones estaban atendiendo de prioridad, ayudando a la
Guardia Civil que había accidentes con muertes en la vía de
servicio, que estaban atendiendo en
su momento al muro del
aeropuerto que se derrumbó y pillo en medio un montón de
coches y que estaban atendiendo a las prioridades … donde
fincas que estaban con riesgos por la instalación eléctrica,
evacuando a gente … yo creo que se establecen unas
prioridades …
y es verdad que cuando uno tiene algo en su planta baja
cree que lo prioritario es su planta baja, pero lo
prioritario es preservar la vida de las personas, y así os lo
hice entender cuando me puse en contacto con bomberos porque
tenía en el Casino, a las 11’30 ya por las escaleras y los
bomberos nos dijeron, no se preocupen, pero a la tercera
cuando me dijeron que estaban atendiendo situaciones de
riesgo de vida, que si la situación nuestra había riesgo de
vida, y les dije que no y les dije pues nada atiendan lo que
están atendiendo de riesgo para la vida de las personas
porque tanto el Casino como el resto de las instalaciones,
como la piscina cubierta que estaba con metro y medio de agua
y el resto de las instalaciones que era lo que se estaba
inundando y las calles, estaban mal, pero no había riesgo
para las personas … y lo entendí perfectamente y no vinieron
en toda esa noche ni al día siguiente … y no seré yo quien
les critique cuando me dieron las explicaciones que me
dieron, porque también tenían sus limitaciones … porque
Paterna estaba como estaba y tenía menos agua que nosotros;
Manises estaba como estaba, Aldaia, etc y estaban atendiendo
accidentes de tráfico y situaciones con riesgo de vida para
las personas.
Y aquí la gente que estaba atendiendo primero la de
riesgo para las personas, y luego lógicamente, por la mañana
se pusieron con las bombas a vaciar el agua de todas las
instalaciones.
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Por tanto, se actuó en el momento en que vimos la
gravedad del asunto como si de una emergencia roja se
tratara. Ahora ya lo ha dicho la Sra. Alcaldesa, nosotros no
teníamos información de alerta roja, en absoluto.
Sra. Presidenta.
¿Alguna pregunta más? … ¿sí Amparo …?
Sra. Mora.
Una aclaración, yo me voy a ir más tranquila a mi casa,
de saber que se tomaron todas las medidas como responsable
del Plan Territorial de Emergencias.
Y solamente una aclaración … eh… el PP votó
Sra. Alcaldesa, sobre la contratación de Aguas de
sí, mire, el 19 de abril de 2010, es que está en
he mandado que lo bajaran del despacho, votaron
más que nada por clarificarlo. Gracias.

en contra,
Valencia …
el Pleno …
en contra,

Sra. Presidenta.
¿Xavi … querías preguntar algo …?
Sr. Torres.
Sí, seré molt breu.
No m’ha quedat molt clar. La meua pregunta és… per a
l’equip de govern … Després del plenari del dia 25 d’octubre
de 2011, el dia 27 d’octubre de 2011 es va fer pública, a
través de una nota de premsa que es va emetre a través del
gabinet de premsa de l’Ajuntament, que hi havia una
iniciativa, potser del Sr. Valiente, a través de la qual
s’anaven, es deia aixina, que s’anaven a beneficiar d’una
exempció del pagament de l’IBI totes les rendes familiars que
estigueren per sota, per davall de 961 euros.
Aleshores, la meua pregunta és: si s’està aplicant i, si
és així ¿quantes famílies de Quart se n’estan beneficiant?
Sra. Presdienta.
De todas formas una noticia de periódico no es un
acuerdo de Pleno. Pero bueno, Bartolomé tú tienes o quieres
comentar … entonces Bartolomé tu quieres … porque una noticia
de periódico no es un acuerdo de Pleno …
sr. Torres.
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Sé que no está perque l’acte no es un acord, però com
ha eixit …
Sra. Presidenta.
Lo digo por eso porque como una noticia de prensa …
bueno … pues no es un acuerdo de Pleno … todo el mundo ha
hecho notas de prensa con más o menos acierto … nos han
interpretado bien, o no han interpretado mal … pero en todo
caso una noticia de un periódico no es un acuerdo de Pleno
Sr. Torres.
O siga que aixó a sigut una mala interpretació …
Sra. Presidenta.
No tengo ni idea … no lo sé , la verdad, no se quien lo
tenía que interpretar … ni voy a cuestionar a la fuente
informante ni a la escribiente …
¿Alguna cuestión más … ¿
¿Comunicaciones, creo que había una sentencia …?
12. COMUNICACIONS
Queda assabentat el Ple de Sentència núm. 290/12, de data 4 d'octubre de 2012,
del Jutjat Contenciós Administratiu 6 de València, recaiguda en el procediment
ordinari núm. 190/2011, que estima el recurs contenciós administratiu interposat
per Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, contra Decret 37/2011, de 10 de
gener, dictat per l'Ajuntament de Quart de Poblet, desestimatori de recurs de
reposició interposat davant tres liquidacions corresponents a l'exercici de 2010, en
concepte d'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, per imports de
29.815,51 euros, 757,07 euros i 591,79 euros.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores i trenta minuts
del dia trenta d'octubre de dos mil dotze, l’alcaldessa alça la sessió, i dels acords
adoptats s'estén la present acta, de què jo, el secretari, certifique.
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