ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2013
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Al Saló de Plens de l’Ajuntament de Quart
de Poblet, quan són les vint hores i trenta
minuts del dia quinze d’abril de dos mil
tretze, 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, d’acord amb l’ordre del
dia rebut.

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 Castella
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

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

Grupo Coalició Compromís
X. Torres Medina
Regidor no adscrit
I.Valiente Marco
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

1. COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
LO 2/2012
Queda assabentada la Comissió de l'informe del Sr. Interventor, en compliment del
que estableix la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
financera, així com l'Ordre HAP/2012/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen
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les obligacions de subministrament previstes en la LO 2/2012 i havent enviat, a través
de l'Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques la informació, incorpora la documentació següent per a coneixement de la
corporació:
– El Pressupost aprovat i els estats financers corresponents, les inversions previstes,
amb la proposta de finançament corresponent i els estats de previsió de moviment i
situació del deute.

– La informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament calculada d'acord amb les
normes del Sistema Europeu de Comptes.
– L'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la
regla de despesa i del límit del deute.
– Informació sobre el personal al servei de l'Ajuntament.
2. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE QUART 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 COMERCIALS I
RELACIÓ DE FACTURES INCORPORADES PER LA INTERVENCIÓ.
De conformitat amb l'article 44 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2003, 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, el qual es fa constar:
1. Pagaments fets durant el trimestre.
Els pagaments a proveïdors fets durant el primer trimestre de l'exercici de dos mil
tretze, segons es dedueix dels informes de comptabilitat, han sigut 825 –en nombre–
per un import total d'1.523.716,71 euros; dels quals 201 s'han dut a terme dins del
període legal de pagament, per un import d'1.333.641,20 euros. De tot això, en resulta
un període mitjà de pagament de 116,88 dies.
2. Interessos de demora pagats durant el període.
Durant aquest període, primer trimestre de l'exercici de dos mil tretze, s'han satisfet
interessos de demora per un import total de 343,58 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 del
trimestre.
Al final del primer trimestre de l'exercici de dos mil tretze, l'import total pendent de
pagament a proveïdors, per obligacions reconegudes i liquidades, és de 2.106.302,90
euros, dels quals 508 es troben fora del període legal de pagament i el seu import és
de 1.944.682,86 euros.
4. Factures o documents justificatius sobre els quals, al final del trimestre, han
transcorregut mes 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 sobre els quals al final del primer trimestre de
l'exercici de dos mil tretze, han transcorregut més de tres mesos des de la seua
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anotació en el registre de factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l'obligació, són 110, per un import total de 171.654,05 euros.
La Comissió d'Hisenda emet informe en el sentit que correspon:

U. Quedar assabentada de l'informe que ha emés Tresoreria i de la relació de factures
o documents justificatius incorporats per Intervenció, segons 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
15/2012, 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
l’estat de tramitació.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DEL PLA
GENERAL.
En relació amb l'expedient instruït per a la modificació puntual núm. 9 del Pla General
de Quart de Poblet i a la vista de l'expedient administratiu, que té com a finalitat
modificar els usos de la parcel·la cadastral 527401YJ1762N0001IU, a fi de proveir a
l'homogeneïtzació dels usos industrials del sòl urbà situats a l'oest del carrer dels
Furs.
L'abast de la modificació de planejament proposada afecta únicament l'ordenació
detallada, com expressament disposa la lletra c) de l'article 37.1 de la Llei 16/2005, de
30 de desembre, Urbanística Valenciana, raó per la qual a l'empara del principi
general fixat en l'article 57 de la Llei Urbanística Valenciana i 121 del Decret 67/2006,
de 12 de maig, són de competència municipal l'aprovació i modificació de les
decisions que afecten aquella, sent aquests els preceptes que estableixen que les
decisions sobre l'ordenació detallada corresponen al municipi, i la competència per a
l'aprovació definitiva dels plans, fins i tot del planejament general, quan es referisca a
l'ordenació detallada correspon a l'Ajuntament.
Segons consta en l'expedient, aquest va ser objecte de l'acord del Ple de l'Ajuntament
pel qual es va disposar sotmetre la proposta de modificació puntual núm. 9 del Pla
General al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana segons que
estableix el punt 5 de l'article 223 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, segons el
qual les modificacions de plans generals referides únicament a elements d'ordenació
detallada es tramitaran d’acord amb el procediment previst per a l'aprovació de plans
parcials.
La previsió reglamentària citada és conforme al principi general de l'ordenació
detallada fixat en l'article 57 de la Llei Urbanística Valenciana i 121 del Decret
67/2006, de 12 de maig, que declara que les decisions sobre l'ordenació detallada han
de ser coherents amb l'ordenació estructural i és de competència municipal
l'aprovació i modificació de l'ordenació detallada.
En conseqüència, el procediment ha seguit els tràmits prevists en l'article 90.2 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, que remet al 83.2.A del
mateix text legal, sent competència de l'Ajuntament l'aprovació definitiva de les
modificacions proposades, quan aquestes es refereixen exclusivament a les
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determinacions de l'ordenació detallada, tot això segons disposa l'article 91 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.
De conformitat amb la diligència que ha estés el Sr. Secretari General de l'Ajuntament,
que indica que únicament s’ha presentat una al·legació de l'Ajuntament d'Aldaia.
Respecte a això, cal significar que és reproducció de les al·legacions presentades en
ocasió del procediment instruït per a l'aprovació de l'estudi de detall que va ser
tramitat a instància del propietari dels referits terrenys, al·legacions que es van tindre
en compte en el procediment citat i en l'instruït per a l'aprovació del projecte
d'urbanització de la dita parcel·la, amb motiu del qual va ser dictada una resolució que
va posar fi al procediment en què, amb els informes tècnics previs oportuns, va ser
estimat parcialment el contingut de les al·legacions que ara es reiteren; en
conseqüència, correspon considerar feta l'al·legació i declarar expressament que les
qüestions que es plantegen en aquesta ja van ser objecte de resolució en l'acte
d'aprovació del projecte d'urbanització del referit àmbit, que va ser tramitat i resolt
mitjançant Decret núm. 1642/2012, datat el 27 de juliol del 2012, de forma conjunta
amb la llicència d'obres a la qual servia, havent-se notificat aquest a l'Ajuntament
d'Aldaia amb data 3 d'agost del 2012, segons consta en l'expedient corresponent, de
la qual cosa deixem testimoni en el present mitjançant còpia.
A la vista del que s’ha dit amb anterioritat, l'Ajuntament resulta competent per a
l'aprovació definitiva de la proposta de modificació puntual del Pla General
esmentada, segons disposa l'article 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
Urbanística Valenciana. L'òrgan municipal competent sobre això és el Ple de
l'Ajuntament, per aplicació del que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
Règim Local, en virtut de la qual són competència de l'òrgan esmentat els actes que
posen fi a la tramitació municipal.
L'article 104 de la meritada Llei Urbanística Valenciana disposa que l'òrgan que haja
atorgat l'aprovació definitiva del Pla ordenarà la publicació d'aquesta per a possibilitar
la seua entrada en vigor. La publicació de l'acord d'aprovació definitiva dels Plans, el
contingut de les Normes Urbanístiques i la resta de documents amb eficàcia
normativa que aquests continguen s’ha d’efectuar en el Butlletí Oficial de la Província,
quan es tracte de plans, projectes d'urbanització aprovats per l'Ajuntament o que
continguen normes urbanístiques. A aquest efecte l'article 106 de la dita norma legal
estableix que abans de la publicació de l'aprovació definitiva dels plans i programes,
els ajuntaments en trametran una còpia diligenciada a la Conselleria competent en
Urbanisme.
El Ple d'Ajuntament per unanimitat dels regidors i regidores assistents, acorda:
U. Aprovar definitivament la proposta de modificació puntual número 9 del Pla
General, en mèrit i de conformitat amb el que s’ha exposat.
Dos. Ordenar la remissió d'una còpia íntegra i diligenciada de l'expedient a la
Conselleria competent en matèria d'Urbanisme als efectes prevists en l'article 106 de
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.
Tres. Ordenar la publicació de l'acord d'aprovació definitiva i del contingut de les
normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de la Província de València.
4. APROVACIÓ DE PREUS PISCINA D'ESTIU

Vist l'escrit presentat el 2 d'abril del 2013 per Gestión Salud y Deporte SL, empresa
concessionària de l'explotació de la piscina d'estiu, sobre tarifes que s’han d’aplicar en
2013, en l'explotació de piscina d'estiu a Quart de Poblet.
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De conformitat amb la proposta que formula el director d'Esports sobre les tarifes de
serveis de la piscina d'estiu, segons l'empresa adjudicatària en funció de l'oferta que
va servir de base per a l'adjudicació, i la normativa bàsica d'ús de les instal·lacions per
a l'exercici 2013.
Emés un informe favorable del Sr. Interventor on fa constar que la proposta que
presenta s'adequa als termes de l'expedient d'adjudicació, atés que aquesta es limita a
aplicar l’IPC compensador i, respecte a això, hi ha crèdit per a fer front a la despesa de
la subvenció de l'explotació per un import de 320.860,33 euros en l'aplicació
341/22799.
Per tot el que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Hisenda, per majoria de vots a
favor PSOE-PSPV (6) i (1) Ismael Valiente Marco, havent-se’n abstingut PP (5) i
Compromís (1), emet dictamen en el sentit que el Ple adopte els acords següents:
U. Aprovar les tarifes de preus dels serveis de la piscina d'estiu de Quart de Poblet,
temporada 2012/13, així com la normativa bàsica d'ús de les instal·lacions per a
l'exercici 2013.
TARIFES DE PREUS PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE QUART DE POBLET

TEMPORADA 2012/2013

TARIFES PER BANY LLIURE ESTIU 2013

Ingrés
Tipus d’ús

PREU FINAL

Laborable

Festiu

Laborable

Festiu

Xiquets (3-14 anys)

1,86 €

2,49 €

3,00 €

4,00 €

Adults(+ 14 anys)

1,86 €

2,49 €

3,00 €

4,00 €

Campament d’estiu partic. Ajuntament de Quart autoritzat (**)

0,78 €

- €

1,26 €

- €

Abonament 10 banys

17,62 €

28,39 €

Abonament Temporada Individual

31,87 €

51,34 €

Abonament Temporada Familiar

62,50 €

100,69 €

*sense IVA

* IVA inclòs 21%

(**) Preu per xiquet/setmana

TARIFES D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2013

Ingrés 15 sessions
Tipus d’ús

1er Torn

PREU FINAL

2n Torn

1er Torn

2n Torn

AQUAGYM

39,96 €

39,96 €

64,37 €

64,37 €

AQUAEROBIC

39,96 €

39,96 €

64,37 €

64,37 €

PRE-ESCOLARS(3-5)

36,97 €

36,97 €

59,56 €

59,56 €

XIQUETS(6-14)

31,01 €

31,01 €

49,96 €

49,96 €

ADULTS (+14)

39,96 €

39,96 €

64,37 €

64,37 €

AQUAFITNESS

39,96 €

39,96 €

64,37 €

64,37 €

PERSONES MAJORS

19,08 €

19,08 €

30,73 €

30,73 €

*sense IVA

--

* IVA inclòs 21%

* En les activitats d’Aquagym, Aquaeróbic i Aquafitness s’oferirà la possibilitat de :
1- Dos dies a la setmana durant 3 setmanes: 6 sessions
2- Tres dies a la setmana durant 3 setmanes: 9 sessions
3- Cinc dies a la setmana durant 3 setmanes: 15 sessions
El preu d’una sessió (IVA inclòs) és de 4,2913 euros. Els preus seran els següents:

Ingrés 6 sessions
Tipus d’ús

1er Torn

PREU FINAL
2n Torn

1er Torn

2n Torn

AQUAGYM

15,98 €

15,98 €

25,75 €

25,75 €

AQUAEROBIC

15,98 €

15,98 €

25,75 €

25,75 €

15,98 €

15,98 €

25,75 €

25,75 €

AQUAFITNESS
*sense IVA

* IVA inclòs 21 %

Ingrés 9 sessions
Tipus d’ús

1er Torn

PREU FINAL
2n Torn

1er Torn

2n Torn

AQUAGYM

23,98 €

23,98 €

38,62 €

38,62 €

AQUAEROBIC

23,98 €

23,98 €

38,62 €

38,62 €

23,98 €

23,98 €

38,62 €

38,62 €

AQUAFITNESS
*sin IVA

* IVA inclòs 21%

Per tal de fer atractiva l’opció de 15 sessions, en el cas de l ‘Aquagym, Aquaeròbic i Aquafitness,
oferim en aquest cas, l’entrada gratuïta a la piscina d’estiu de 5 dies laborables durant la temporada en curs

Per tal de promocionar l’Aquagym es farà un descompte del 10 % en el preu del curs d’Aquagym si s’hi inscriuen dos
membres de la mateixa família, un xiquet als cursos de natació i un adult
a Aquagym.

ALTRES TARIFES

Ingrés

PREU FINAL

Tipus d’ús
Cànon Bar

18.910,96 €
*sense IVA

26.493,38 €
* IVA inclòs 21%

Dos. Que es facen els tràmits reglamentaris.

5. MODIFICACIÓ REGLAMENT CONTROL HORARI
Vista la proposta que presenta el regidor de Recursos Humans sobre la necessitat de
diverses adaptacions del Reglament de Control Horari; i vist que ha sigut consensuat
en les reunions de la Mesa de Negociació dels dies 14 de març i 3 d'abril d’enguany.
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La Comissió Informativa d'Hisenda, per majoria absoluta de vots a favor (6 PSOEPSPV, 1 Ismael Valiente Marco i 5 PP), i l’abstenció de Compromís (1), emet dictamen
en el sentit que el Ple adopte els acords següents:
U. Adaptar el Reglament de Control Horari dels empleats de l'Ajuntament de Quart de
Poblet, i prendre l’acord de fer les modificacions següents:
Article 1
On diu «la present normativa» hi ha de dir «el present reglament».
Article 6
S'elimina de l'opció b) el parèntesi (quan l'anterior no siga possible).
S'hi afig una tercera opció c) altres mitjans.
L'apartat b) Comunicat d'incidències queda redactat de la manera següent:
«Quan s'opte per aquest mitjà de control, amb periodicitat mensual, els comunicats
s’han d’informar preferiblement per correu electrònic al responsable del servei, qui,
amb el seu vistiplau, ho trametrà al seu torn i preferiblement a través de via telemàtica,
al Departament de Recursos Humans, durant els 10 primers dies del mes següent, per
al seu ingrés en el sistema i regularització de les incidències i saldos. També serà
possible omplir el comunicat d'incidències manualment i entregar-lo en el Departament
de Recursos Humans sempre que incloga el vistiplau del Responsable de Servei».
Article 7
On diu «La jornada setmanal ordinària de treball de l'Ajuntament de Quart de Poblet es
farà, durant els matins, de dilluns a divendres, entre les 8.00 hores i les 15.00 hores de
cada dia, amb una permanència obligada als matins de 9.00 hores a les 14.00 hores
(horari tronc), excepte modificacions o flexibilitzacions previstes o autoritzades que
afecten l'horari tronc» hi ha de dir «La jornada anual de treball serà la que anualment
s'aprove en els distints calendaris, de conformitat amb la legislació vigent, amb una
permanència obligada als matins de les 8.30 hores a les 14.30 hores (horari tronc),
excepte modificacions o flexibilitzacions previstes o autoritzades que afecten l'horari
tronc. En jornada reduïda d'estiu, l'horari tronc serà de 8:30 hores a 14:00 hores».
S'hi afig un nou paràgraf a continuació «Es considera horari flexible, sense necessitat
de sol·licitud prèvia, l'horari comprés entre les 7:00 hores i les 8:30 hores, i el comprés
entre les 14.30 hores i les 16.00 hores, així com les vesprades dels dimecres fins a les
19:00 hores. Aquest precepte es podrà suspendre temporalment o es podrà variar, a
criteri del responsable de l'Àrea, per necessitat o imponderables del servei».
S'hi afig un nou paràgraf a continuació vesprades marcades en calendari laboral «La
vesprada marcada en el calendari laboral, per als caps d'Àrea, es considerarà de
dilluns a divendres depenent de les necessitats del servei».
On diu «Ineludiblement, cal fer un descans de mitja hora, almenys, entre la jornada de
matí i la de vesprada, que no computarà com a treballada» hi ha de dir
“Ineludiblement, cal fer un descans de mitja hora, almenys, entre la jornada de matí i la
de vesprada, que no computarà com a treballada, independentment de la vesprada
que es treballe, llevat d’autorització per part de la Regidoria de Recursos Humans».
Article 8
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On diu «Les hores laborals o fraccions inferiors no treballades i no susceptibles de
justificació, podran ser recuperades, bé en horari de 7:00 a 16:00 o a les vesprades» hi
ha de dir «Les hores laborals o fraccions inferiors no treballades i no susceptibles de
justificació, podran ser recuperades, bé en horari de 7:00 a 16:00 o les vesprades dels
dimecres fins a les 19:00 hores. Excepcionalment es podran recuperar en una altra
franja horària, amb la sol·licitud prèvia i aprovació pel responsable del servei i l'àrea de
RRHH».
S'hi afigen dos nous paràgrafs amb la redacció següent:
Es podrà autoritzar la compensació de saldo negatiu mitjançant la utilització de dies
d’assumptes propis, sempre que el saldo negatiu siga igual o superior a 7.30 hores.
En l'àrea de serveis, excepcionalment i amb límit d'una hora, es podran recuperar
absències imprevistes o necessàries. La recuperació es farà segons necessitats del
servei.
Article 12
L'apartat 2, queda redactat com segueix:
12.2. En els casos de malaltia o incapacitat temporal es regulen les situacions
següents:
a) Absències aïllades motivades per malaltia o accident que no donen lloc a
incapacitat temporal: el personal comunicarà la seua absència i la raó d’aquesta al
departament de recursos humans o servei o persona responsable, amb preferència
durant l'hora després de l'inici de la jornada, llevat de causes justificades que ho
impedisquen. Es disposaran de quatre dies al llarg de l'any, dels quals només tres
podran tindre lloc en dies consecutius. Superats els quatre dies, és a dir, a partir del
dia cinqué comportarà la mateixa deducció de retribucions del 50% prevista per als
tres primers dies d'absència per incapacitat temporal, o a petició de l'interessat podrà
recuperar-se el dia d'absència justificat, en la data o dates que indique el seu
responsable de servei.
En tot cas, es podrà requerir la justificació corresponent, en cas contrari, s'aplicarà el
que hi ha previst per a les absències no justificades al treball en la normativa
reguladora de la deducció proporcional d'havers.
b) Absència de tres o més dies: el personal ha de presentar el comunicat mèdic de
baixa en el termini de tres dies que comptaran a partir del dia de la seua expedició. Els
comunicats de confirmació, que s'expediran cada 7 dies, han de ser entregats en el
departament de recursos humans en el termini de 3 dies comptadors a partir del dia de
la seua expedició. El comunicat mèdic d'alta ha de ser entregat en el departament de
recursos humans dins de les 24 hores següents a la seua expedició. Si no s'entreguen
els justificants es descomptaran en nòmina els dies d'absència.
Si les absències, tot i ser justificades, són reiterades, es valorarà la situació entre els
representants sindicals i la direcció corresponent, a instància de qualsevol de les parts,
i es proposarà conjuntament la solució adequada al cas.
En els casos de permís per maternitat biològica no caldrà la presentació de
comunicats intermedis, únicament el comunicat de maternitat.
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En el cas d'accident de treball no caldrà la presentació de comunicats intermedis,
únicament el comunicat de baixa i alta d'accident.
Dos. Sotmetre el Reglament modificat a informació pública i audiència dels interessats
durant el termini de trenta (30) dies, per a la presentació de reclamacions i
suggeriments; en el cas que no se’n presenten quedarà aprovat definitivament.
Tres. El Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, als quinze (15)
dies de la seua publicació.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint hores i quaranta-cinc minuts del
dia quinze d’abril de dos mil tretze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels acords que
s’hi ha adoptat s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

--

