ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 28 DE JUNY DE 2016
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán
Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts (20.30 h) del dia vint-i-huit de
juny de dos mil setze, es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez,
les senyores i els
senyors regidors i regidores anotats al
marge, assistits pel Sr. Secretari i amb la
presència del Sr. Interventor per tal de
celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, d’acord amb l’ordre del dia
rebut.
A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinós Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomariz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón

1. ACTA ANTERIOR
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors del Ple de
l’Ajuntament dels dies vint-i-tres de maig i trenta-u de maig ( amb caràcter
extraordinari i ordinari) de 2016, i s’acorda que es transcriguen al Llibre Oficial
d’Actes.

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 num. 1.481, de data 24/05/16, al núm. 1.806/2016, de data
23/06/16, de l’exercici de 2016, dictades des de l’última sessió ordinària i que
han estat a llur disposició.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DE LA MANCOMUNITAT D’USUARIS D’ABOCAMENTS DE QUARTBENÀGER.
Vist l’ofici de Presidència de la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments de QuartBenàger, en què es comunica i adjunta la resolució de la Presidència de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de data 7 d’abril de 2016, en relació
amb la modificació dels Estatuts (conveni regulador) d’aquesta Comunitat, i en
el qual se’n sol·licita la ratificació pels Plens de tots els ajuntaments que la
integren.
ATÉS que la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments de Quart-Benàger, integrada
pels municipis d’Alaquàs, Aldaia, Manises, Mislata, Quart de Poblet, València i
Xirivella, fou declarada constituïda i el seu conveni aprovat per resolució de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer de data 10 de novembre de 2008.
ATÉS que la Comunitat d’Usuaris esmentada, davant la separació sol·licitada
per l’Ajuntament de València, com a conseqüència d’haver cessat d’abocar
aigües residuals a l’estació depuradora d’aigües de Quart-Benàger, en
l’Assemblea General Extraordinària que tingué lloc el dia 5 de novembre de
2015, acordà aprovar l’informe de separació a què es refereix l’article 15 del
conveni abans esmentat, així com la modificació d’aquest per tal d’ajustar les
seues previsions a l’actual composició de municipis i l’ajust d’altres aspectes
addicionals.
ATÉS que mitjançant una resolució de la Presidència de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer de data 7 d'abril del 2016, es va aprovar la modificació
dels articles 4.1. 4.3, 8.3, 18.2 i 10.4 i annex III així com l'addició de l'article 13
bis al conveni regulador de la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de QuartBenàger.
ATÉS que per tal de prosseguir la tramitació de la modificació dels Estatuts, tal
com es va acordar en l'Assemblea de la Comunitat, cal que siga ratificada pels
Plens de tots els membres que integren la Comunitat d'Usuaris.
Emés un dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Urbanisme, el Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Ratificar l'acord adoptat per l'Assemblea General de la Comunitat d'Usuaris
d'Abocaments de Quart-Benàger, que tingué lloc el dia 5 de novembre de
2015, i que es reprodueix a continuació:

« 6. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA COMUNITAT D'USUARIS AMB MOTIU
DE LA SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.
D'acord amb la sessió extraordinària de l'Assemblea General de la Comunitat
d’Usuaris de Quart-Benàger, que tingué lloc el dia 22 de desembre de 2014, ha sigut
elaborada una proposta de Modificació dels Estatuts a fi d'incorporar la separació de
l'Ajuntament de València i la consegüent modificació en la composició de la Comunitat
i el repartiment de càrregues, de conformitat amb el requeriment de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer d'1 d'agost de 2014.
Vist que en aquest escrit la CHX instava la Comunitat d'Usuaris perquè fora emés
l'informe a què es refereix l'article 15 dels Estatuts, sobre les circumstàncies de la
separació, i “les mesures que siguen procedents amb vista a assegurar l'efectivitat de
l'acord de separació…”.
Vist que la presidència en funcions d'aquesta Comunitat d'Usuaris havia sol·licitat, en
ofici de 26 de març de 2015, a l'Entitat Pública de Sanejament (EPSAR), coneixedora
de les circumstàncies de la separació de l'Ajuntament de València com a responsable
de la gestió de l'EDAR i de la xarxa de col·lectors, que fóra facilitat a la Comunitat
d'Usuaris qualsevol informe emés al respecte d’aquesta separació i, si escau,
tindre’n constància de la remissió a la CHX. En cas contrari, se sol·licita que siga
aquest emés i comunicat a la Comunitat d'Usuaris per a fer-ne trasllat a la
Confederació juntament amb la nova redacció dels Estatuts.
Vist que l'EPSAR, en data 17 d'abril de 2015, ha comunicat a la Presidència de la
Comunitat d'Usuaris un ofici (Reg.Entr. de 29 d'abril de 2015) sobre “Documentació
relativa a la desconnexió de les aigües residuals generades en la ciutat de València de
l’EDAR de Quart Benàger”.
Vist que en la sessió de l'Assemblea General de la Comunitat d’Usuaris de QuartBenàger, de data 5 de novembre de 2015, s'acorda incorporar al text de la Proposta
de Modificació d'Estatuts alguns aspectes addicionals:

–– Rotació bianual de la Presidència i Secretaria, en ordre decreixent de cabals, no
obstant l'inici recaiga en l'Ajuntament de Xirivella.
–– Creació d'una Comissió Tècnica multidisciplinària amb tècnics municipals de cada
un dels membres de la Comunitat.
–– Reduir el nombre de representants municipals i de l'EPSAR en la Junta d'Usuaris
de l'EDAR Quart Benàger, a un en compte de dos, i amb un únic nomenament per
cada ajuntament per a la seua representació en la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments i
en la Junta d'Usuaris d'Abocaments de Quart Benàger.
En la sessió plenària es determina informar la CHX, als efectes de l'article 15 dels
Estatuts, sobre les circumstàncies de la separació, en els termes ja arreplegats en la
mateixa modificació dels Estatuts i en l'informe emés per l'EPSAR, que cal comunicar
a la CHX juntament amb l'acord plenari d'aprovació de la modificació dels Estatuts.
També s'acorda facultar la Presidència perquè el tràmit d'informació pública siga
realitzat de forma conjunta mitjançant un únic anunci, amb la ratificació prèvia de
l’acord per les assemblees plenàries dels ajuntaments.
Atés el que disposa l'article 8.4 dels Estatuts: “Corresponen a l'Assemblea General de
la Junta d'Usuaris les competències i atribucions que li assigna l'article 216.3 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic i les altres que expressament s'estableixen en

els estatuts i en les ordenances. Entre altres: a) L’aprovació i modificació dels
Estatuts i la redacció i modificació de les ordenances de la Junta d'Usuaris de l'EDAR,
si escau.”
Atés el que disposa l'article 215.2. del Reglament del Domini Públic Hidràulic per a la
modificació dels Estatuts pels mateixos usuaris, caldrà que l'acord s'adopte en Junta
General Extraordinària convocada a l’efecte d’això, i sotmetre la nova redacció a
l'aprovació de l'Organisme de Conca, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Atés el que disposa el capítol III de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana sobre el procediment previst per a crear Consorcis i, per
analogia, amb la Comunitat d'Usuaris composta per entitats locals amb una finalitat
comuna d'interés públic (la gestió adequada i tractament apropiat de les aigües
residuals urbanes respectives) agrupades en una “entitat pública de caràcter voluntari i
associatiu, amb personalitat jurídica pròpia…”, És per això que després de
l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts i l’aprovació preceptiva per
l'Organisme de Conca, s’ha de ratificar pels plens dels ajuntaments membres de
la Comunitat, i sotmetre's a informació pública per un termini de 30 dies
mitjançant la publicació de l’Edicte en el BOP, dins dels quals els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes. En el cas
que no s’hi presenten al·legacions, s'entendrà definitiu l'acord inicialment adoptat per
l'Assemblea General de la Comunitat d'Usuaris tal com haja sigut aprovat per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, i de conformitat amb el que s'ha
acordat en l’Assemblea General de la Comunitat d'Usuaris de 22 de desembre de
2014, es PROPOSA:
PRIMER. Acordar l'aprovació inicial de les modificacions dels articles dels Estatuts de
la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de Quart-Benàger següents:
Article. 4.1. Quedarà redactat (en cursiva-negreta el text afegit):
“4.1. La Comunitat d'Usuaris d'Abocaments està integrada - com a membres de ple dret amb veu i vot -,
pels ajuntaments de Xirivella, Quart de Poblet, Manises, Alaquàs, Aldaia, Mislata i València (Patraix, Barri de
Jesús, La Llum, Fontsanta, Tres Forques, Vara de Quart, Safranar i Sant Isidre). Els representants dels
respectius ajuntaments en la comunitat seran les senyores i els senyors Alcaldes-Presidents de les
corporacions locals o persones en qui deleguen. No obstant això, l'Ajuntament de València queda
separat de la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments, d'acord amb la constància deixada per aquest en
l'Assemblea General del 12 de març de 2014.
El text del present estatut s'aprovarà per acord plenari de cada Ajuntament i un certificat dels acords s’hi
incorporarà com a annex I al present document.”

2) Article 4.3. Quedarà redactat (en cursiva-negreta el text afegit):
“4.3.- Els Municipis de Xirivella, Quart de Poblet, Manises, Alaquàs, Aldaia, Mislata i València (Patraix, Barri
de Jesús, La Llum, Fontsanta, Tres Forques, Vara de Quart, Safranar i Sant Isidre) aboquen les aigües
residuals a l'estació depuradora d'aigües residuals de Quart Benàger, situada al terme municipal de Xirivella,
dotada d'una sèrie d'infraestructures i instal·lacions que es descriuen en l'annex II del present estatut. La
gestió i explotació de les instal·lacions de depuració, descrites en l’annex esmentat, la titularitat del qual
ostenta la Generalitat Valenciana (Conselleria d'Infraestructures i Transports), es durà a terme per l'Entitat
Pública de Sanejament, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/1992, de Sanejament d'Aigües
Residuals de la Comunitat Valenciana, i en virtut de l'encàrrec de gestió formalitzada en els termes
disposats en la normativa sectorial pròpia.
No obstant això, València (Patraix, Barri de Jesús, La Llum, Fontsanta, Tres Forques, Vara de Quart,
Safranar i Sant Isidre) ha deixat d’abocar les aigües residuals a l'EDAR Quart Benàger per haver
sigut canalitzades a l'estació depuradora de Pinedo, de tot això se n’ha informat en l'Assemblea
General de 12 de març del 2014, i s’ha deixat constància de la seua separació de la Comunitat
d'Abocaments de Quart Benàger”.

3) Article 8.3. Quedarà redactat com segueix ( en cursiva-negreta el text afegit o
modificat):
“8.3. L'Assemblea General de la Junta d'Usuaris de l'EDAR estarà formada per un representant de cada
una de les entitats que integren la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments i per un representant de l'entitat
Pública de Sanejament, i seran aquells anomenats com a representants en la Comunitat d'Usuaris
d'Abocaments.
La representativitat dels membres de la Junta d'Usuaris de l'EDAR, de conformitat amb l'art. 205.2. del RD
849/86, serà en proporció als cabals teòrics reconeguts, i assignant a la Comunitat d'Usuaris una
participació en vots d'acord amb l'annex al títol II del RD 849/86. Amb aquests criteris i en funció dels cabals
teòrics reconeguts que figuren en l'annex III, els vots ponderats que en resulten seran els que s'indiquen a
continuació.
Aquests vots representaran el 85% del total. El 15 % es repartirà entre els dos municipis on radica la
instal·lació de depuració (10%) i el municipi que suporta la major extensió de la xarxa de col·lectors generals
sobre sòl urbà (5%), segons s'indica posteriorment en l'art. 18.2. Davant de la separació de la Comunitat
d'Abocaments de l'Ajuntament de València segons constància deixada en l'Assemblea General de 12
de març del 2014, la seua representativitat percentual en l'Assemblea en funció dels cabals teòrics i
per la ubicació de la instal·lació de depuració es redistribueix entre la resta de membres de
l'Assemblea en funció dels seus cabals teòrics reconeguts.
En conseqüència, en resulten els vots següents:
MUNICIPI
XIRIVELLA
QUART DE
POBLET
MANISES
ALAQUÀS
ALDAIA
MISLATA
VALÈNCIA
TOTAL

CABAL/M3

PERCENTATGES/100
%

PERCENTATGES/90
%

CORREC. ART
18.2
(5% + 5%)
24,40

1676651

16,00

14,40

2978551
1751017
2399699
1614326
61000

28,42
16,71
22,90
15,40
0,58

25,58
15,04
20,61
13,86
0,52

25,58
15,04
20,61
13,86
0,52

10481244

100,00

90,00

100,00

«

4) Article 18.2. Quedarà redactat com segueix ( en cursiva i negreta el text modificat) :
“18.2. La representativitat s'establirà en proporció directa als cabals teòrics d'abocaments reconeguts a cada
un dels membres. (art. 205.2 RDPH).
El vot que cada Ajuntament ostenta en la comunitat d'abocaments serà un vot ponderat en l'Assemblea
General i estarà determinat en proporció a dos factors:
a)

El cabal teòric d'abocament de cada municipi, referit al volum anual registrat l'any immediatament
anterior a partir del cànon de sanejament tributat en cada terme municipal, constituirà un percentatge de
la regla de ponderació i suposarà el 85 % del vot total assignat als membres integrants de la comunitat.

b)

Les corporacions locals en els termes municipals de les quals s'ubica la instal·lació de sanejament i
depuració tindrà assignat un 5% addicional cada una, a més del percentatge que li corresponga segons
les regles de l'apartat a).

c)

La corporació local que major extensió de la xarxa de col·lectors generals suporta en sòl urbà tindrà
assignat un 5% addicional, a més del percentatge que li corresponga segons les regles dels apartats a) i
b).

d)

En cas de separació d'una corporació local, la seua representativitat percentual en l'Assemblea en
funció dels cabals teòrics o per la ubicació de la instal·lació de depuració es redistribuirà entre la resta
de membres de l'Assemblea en funció dels seus cabals teòrics reconeguts.”

5) Article 10.4. Quedarà redactat com segueix (en cursiva i negreta el text afegit):
“10.4. El/la president/a i vicepresident/a de la Junta d'Usuaris de l'EDAR seran triats d'entre els membres
d’aquesta mitjançant un acord adoptat per majoria absoluta. S'estableix una rotació bianual entre els

membres, que iniciarà l'Ajuntament de Xirivella a partir de l'assemblea de data 5 de novembre de
2015 , i posteriorment en ordre decreixent de cabals teòrics. Les atribucions del president seran les que
li atorga l'art. 221 del RDPH.”

6) S'hi afig un article 13.Bis:
“Article 13.Bis. Comissió Tècnica
Es crea una Comissió Tècnica de caràcter multidisciplinari, amb almenys un tècnic municipal per cada
ajuntament membre de la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de Quart Benàger, de suport tècnic i
juridicoadministratiu a la Presidència i Secretaria de la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments.”

7) L'annex III quedarà redactat com segueix (en cursiva-negreta el text afegitmodificat):

ANNEX III. MEMBRES DE LA COMUNITAT D'USUARIS D'ABOCAMENTS I RESPECTIUS VOLUMS
D'AIGUA .

1. Els membres de la Comunitat són els ajuntaments de Xirivella, Quart de Poblet, Manises, Alaquàs, Aldaia,
Mislata, València (Patraix, Barri de Jesús, La llum, Fontsanta, Tres Forques, Vara de Quart, Safranar i Sant
Isidre). No obstant això, l'Ajuntament de València queda separat de la Comunitat d'Usuaris
d'Abocaments d'acord amb la constància deixada en l'Assemblea General del 12 de març de 2014.

2. Els volums anuals registrats en les poblacions integrants de la comunitat són els
següents:
a) Ajuntament de Xirivella.
Volum: 1.676.651 m3
b) Ajuntament de Quart de Poblet
Volum: 2.978.551 m3
c) Ajuntament de Manises
Volum: 1.751.017 m3
d) Ajuntament d'Alaquàs
Volum: 2.399.699 m3
e) Ajuntament d'Aldaia
Volum: 1.614.326 m3
f) Ajuntament de Mislata
Volum: 61.000 m3 “

SEGON. Comunicar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la nova redacció dels
Estatuts d'acord amb el que preveu l'art. 215.2. del Reglament del Domini Públic
Hidràulic, i informar sobre les circumstàncies de la separació de l'Ajuntament de
València, als efectes de l'art. 15 dels Estatuts, en els termes ja arreplegats en la pròpia
modificació dels Estatuts i en l'informe emés per l'EPSAR de què es fa trasllat
juntament amb l'acord plenari d'aprovació de la modificació dels Estatuts.
TERCER. Comunicar la modificació dels Estatuts als membres de la Comunitat
d'Usuaris a fi que, amb l'aprovació prèvia per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer,
siga ratificada pels Plens de tots els membres integrants de la Comunitat d'Usuaris.

QUART. Comunicar la modificació dels Estatuts a l'entitat Pública de Sanejament
d'Aigües (EPSAR), perquè en prenga coneixement com a membre col·laborador de la
Comunitat d'Usuaris amb veu i sense vot (art. 4.2 dels Estatuts), i com a membre de
ple dret de la Junta d'Usuaris de l'EDAR Quart-Benàger (art. 4.3. bis dels Estatuts).
CINQUÉ. Facultar la Presidència, o qui legalment la substituïsca, per a dur a terme tots
els tràmits que calguen per a l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts, amb
encàrrec especial de les tasques de publicació conjunta al Butlletí Oficial de la
Província i taulers d'anuncis, mitjançant la fórmula d'anunci únic, una vegada adoptats
els pertinents acords plenaris dels ajuntaments, atesos els principis administratius
d'agilitat, celeritat i economia de mitjans.”

DOS. Fer trasllat d’aquest acord al president de la Comunitat d'Usuaris
d'Abocaments Quart-Benàger.
4. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MATINAL XIQUETS DE L'AJUNTAMENT
DE QUART DE POBLET
Vista la proposta que presenta la regidora d'Educació relativa a la modificació
de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei Matinal
Xiquets, en relació als requisits per a l'exempció del pagament del servei,
atenent criteris socials.
Emés dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos
Generals, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i
regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret
componen la corporació, acorda:
U. Aprovar, inicialment, la modificació de l'Ordenança reguladora del preu
públic per la prestació del servei Matinal Xiquets, de l'Ajuntament de Quart de
Poblet, en els termes següents:
Modificació art. 5. Exempcions, que queda redactat així:
Que els dos membres de la parella, per raó de les seues condicions laborals
necessiten fer ús del servei.
No disposar d'una renda per capita superior a 4.920 euros. En el cas de
famílies monoparentals amb fills a càrrec seu, la renda es calcularà dividint els
ingressos anuals de tota la unitat familiar entre el nombre de membres més u.
DOS. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats pel termini de
trenta (30) dies, la modificació aprovada, per a la presentació de reclamacions i
suggeriments. Si no se n’hi presenta cap, s'entendrà definitivament adoptat
l'acord d'aprovació fins en aquell moment provisional.

5. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT LABORAL SEGONA ACTIVITAT,
PRESENTADA PER CRISTINA SANMARTÍN PÉREZ
Vista la sol·licitud de compatibilitat presentada per Cristina Sanmartín Pérez del
seu lloc com a assessora a mitja jornada per al grup municipal Si se Puede
Quart de Poblet, per a exercir un segon lloc de treball en una empresa privada,
amb funcions de consergeria i control d'accessos.
El director de Recursos Humans ha emés un informe tècnic on es fa constar:
1. Que la Sra. Cristina Sanmartín Pérez, en la seua condició de personal
eventual d'aquest Ajuntament, es troba equiparada i sotmesa a la mateixa
legislació que la resta d'empleats públics d'aquest Ajuntament.
2. Que, en aquest sentit, li és d'aplicació la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques
3. Que en les retribucions de la Sra. Sanmartín, no figura cap factor
d'incompatibilitat, a més d'estar contractada a temps parcial.
4. Que la Sra. Cristina Sanmartín Pérez, no es troba en cap causa
d'incompatibilitat per a exercir una altra activitat en el sector privat, sempre que
es complisca allò que estableix l'article 12.2 de la Llei esmentada
d'incompatibilitats en el sector públic que assenyala: «Si l'activitat privada
requereix la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior
a la meitat de la jornada setmanal. Només pot reconéixer-se la compatibilitat si
l'activitat pública és a temps parcial».
La Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals ha emés dictamen
favorable i el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i
regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret
formen la corporació, acorda:
U. Autoritzar la compatibilitat de la Sra. Cristina Sanmartín Pérez, per a exercir
una activitat laboral en una empresa privada amb funcions de consergeria i
control d'accessos, sense detriment de l'horari i funcions que té assignats com
a empleada pública de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
DOS. Comunicar aquest acord a la interessada.
6. PROPOSTES:
Sra. Presidenta.
Había dos propuestas, una de ellas me han comunicado que queda sobre la
mesa que sería declarar a Quart de Poblet, zona libre de paraísos fiscales, ¡es
así?. Y la primera que era del Grupo municipal Socialista, que era relativa al
día Internacional
del orgullo LGTB, también me han comentado que se ha
consensuado una moción conjunta, ¿ es así verdad?, que supongo que han firmado
todos los grupos políticos … y si les parece pues puesto que está hecha por
unanimidad y estamos en el día que corresponde, si eres tan amable Cristina, la
lees para que todo el mundo sepa que hemos aprobado.

6.1. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL
DE L'ORGULL LGTB
El Grup Municipal Socialista retira la proposta i els portaveus dels grups PSPVPSOE, PP, Compromís, Sí se Puede Quart i Ciudadanos, presenten una moció
conjunta que literalment transcrita diu així:
« Cada 28 de juny, des de fa 47 anys, celebrem la commemoració del Dia
Internacional de l'Orgull LGTB. Un dia crucial per a reclamar els drets
d'igualtat que tant han reclamat aquests col·lectius. En la celebració d'enguany
cal tindre en compte que ens trobem en un moment important per a la vida de
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) d'aquest país.
Enguany es compleixen 47 anys dels disturbis que van succeir als encontorns
del bar d'ambient Stonewall Inn (Posada de Mur de Pedra) dels EUA. El bar
era freqüentat per homosexuals, drag queens i bisexuals. I en la matinada del
28 de juny de 1969, els homosexuals que estaven presents en el bar van ser
maltractats i menyspreats per la policia, tractant-los com a criminals pel simple
fet de tindre una orientació sexual diferent. Gaudien de la seua llibertat
amagats en un bar i van ser vexats els seus comportaments fins al punt que va
morir un homosexual com a conseqüència del maltractament públic a què van
ser sotmesos.
En l'actualitat, el nostre Estat ha passat a ser un referent mundial en la
consecució de drets i llibertats per a les persones homosexuals, lesbianes,
transsexuals transsexuals i bisexuals. Un fet que beneficia a tots, també
heterosexuals, perquè la consecució de drets de les minories, són la
consecució de viure en una societat més igualitària i lliure per a tots. Però
aquest fet, no ens fa oblidar que fa a penes 40 anys, Espanya vivia en una
dictadura que empresonava, criminalitzava, torturava i rebutjava el col·lectiu
LGTB de la nostra societat.
L'ampliació del dret de matrimoni a persones del mateix sexe, la Llei d'Identitat
de Gènere, l'Avantprojecte de Llei d'Asil (que arreplega les característiques de
gènere i d'orientació sexual), el Pla d'Inclusió Social (que inclou les persones
homosexuals i transsexuals entre els col·lectius prioritaris), la Llei Orgànica
d'Educació (fent referència al reconeixement de la diversitat afectiva i sexual) i
l'avantprojecte de llei contra el racisme i la xenofòbia en l'esport són iniciatives
polítiques que el Govern d'Espanya ha dut a terme per a impulsar els drets del
col·lectiu LGTB i que ens ha situat en l'esfera internacional com un estat més
lliure i modern, en la seua estructura social.
Per arribar a ser el que som en l'actualitat, és a dir, una societat capdavantera
en temes socials i en especial els destinats a aconseguir la plena igualtat dels
col·lectius LGTB, ha sigut imprescindible el treball anònim de moltes persones i
associacions. Les seues aportacions en educació, suport psicològic, en
comunicació i sensibilització que ha portat a la lluita frontal contra la
incomprensió i intolerància cap a ells mateixos durant les últimes dècades ha
sigut el pilar indispensable per a aquest avanç. I seria un error no reconéixer la
seua tasca i no recordar-ho, en aquests moments, que per fi s'han aconseguit
certs avanços importants.

A més, aquest record ens ha de fer meditar que, a hores d'ara, encara queda
molt a fer per a aconseguir la igualtat real i social de la població LGTB i la
desaparició de qualsevol tipus de discriminació. Per això, enguany, el lema del
Dia Internacional de l'ORGULL LGTB, és “Igualtat Social, JA!”
La celebració d'aquest significatiu 28 de juny, Dia Internacional de l'ORGULL
LGTB, proporciona l'ocasió de tributar un merescut homenatge a totes les
persones que conformen aquest col·lectiu i que, per tant, formen part del
conjunt de la ciutadania.
Aquest col·lectiu continua lluitant per aconseguir la igualtat en tots els àmbits
de la vida privada i laboral intentant eradicar la discriminació històrica i cultural.
És per això que cal comprometre's en la recerca constant de fórmules que
acaben amb aquestes injustícies i desigualtats que es cometen des del pla
polític, econòmic i social.
Són més de 40 anys reivindicant amb força la igualtat de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals, com a motor de la transformació social a què aspirem.
Els municipis són els espais més pròxims a la ciutadania i per això han de
jugar un paper capital en la normalització del col·lectiu LGTB, i han de ser un
referent d'integració i lluita contra la discriminació. Per tant, és necessari el seu
compromís per a donar resposta a la població LGTB en tot el que siga de la
seua competència.
A Quart de Poblet portem molts anys donant suport al col·lectiu LGTB a través
de nombrosos convenis amb LAMBDA que renovem any rere any i amb què
reforcem el treball de formació i sensibilització especialment entre la població
juvenil.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple els següents:

ACORDS
1. Elaborar un I Pla Municipal per al col·lectiu LGTB en què es potencien els
programes i les polítiques municipals on s'integren la perspectiva d'orientació
sexual i identitat de gènere.
2. Renovar el conveni vigent entre l'Ajuntament de Quart de Poblet i Lambda a
fi de crear una Oficina d'Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere i realitzar
activitats de formació i sensibilització sobre la realitat LGTB.
3. Col·laborar, dins del marc competencial propi, amb el Govern de la Nació i
amb el Govern de la Generalitat Valenciana en el desplegament i aplicació de
totes les mesures previstes en la legislació vigent, contra tota discriminació per
orientació, identitat sexual i diversitat familiar, amb la finalitat conjunta
d'eradicar de la nostra societat qualsevol acte homòfob en l’àmbit familiar,
escolar, laboral i/o polític.

4. Comunicar l'acord plenari al Consell de les Dones de Quart de Poblet, als
col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals d'àmbit provincial i als governs
d'Espanya i de la Comunitat Valenciana.
5. Com a gest de suport i sensibilitat del govern municipal i de la resta de
forces polítiques davant de la LGTBfobia, s'estenga un missatge social cada 17
de maig amb la simbologia del col·lectiu LGTB en la pàgina web i xarxes
socials de l'Ajuntament.
6. Incloure la diversitat afectiva, sexual i familiar com un tema en els programes
de formació del personal municipal, especialment en els cossos de seguretat
locals.
7. Sol·licitar a les Corts Valencianes l'aprovació d'una Llei contra la LGTBfobia i
per la igualtat real i efectiva de les persones LGTB.
8. Instar la Conselleria d'Educació perquè elabore protocols d'actuació
específics per a la detecció de casos d'assetjament escolar per orientació
sexual o identitat de gènere i l'expressió d'aquesta.»
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret componen
la corporació, acorda aprovar la moció.
6.2. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A DECLARAR QUART DE
POBLET ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS
El Grup Municipal Compromís retira la proposta.
7. PRECS I PREGUNTES
SR. Torres
Bona nit. Lo primer és fer un prec a l’Alcaldía a vore si
d’alguna manera es pot estudiar la possibilitat de regular la
col.locació de … sino banderes que sabem que no, ja ho digue la
Sra. Alcadessa que banderes no es pot … pero distintius de
reconeiximent dels dies internacionals de … que ens van arribant
a través de peticions de la ciutadania a l’Ajuntament; si des de
l’Alcaldía es pot regular en algún momento, destinar
algún
balcó o finestra de l’Ajuntament que, com en el cas de hui que
ha eixit en la Junta de Portaveus, pareixia … que hi havía
possiblitat de pensar algun tipus de pancarta o distintiu pel
tema de la moció LGTB; no va poder ser peró ens agradaría que es
valorara la possibilitat
d’estudiar un punt en el què es puga
fer.
Sobre tot també, i aprofite per dir-ho, ens sap molt mal
perquè hi ha un acord del plenari de maig de 2013 en el que tots
decidirem penjar, que onejara la bandera de LGTB en el nostre
Consistori i no s’ha posat mai ¿no? Entonces si no la bandera al
meyns algún distintiu LGTB, violencia masclista … dia dels
horts; jo pense que tots el dies que es tinga que fer
reivindicacio si ens arriba la invitació, pues valorar ho.

Dit aixó tinc, bueno … la Diputaciò de Valencia ha convocat
ajudes per Ajuntaments que impulsen la creació d’horts urbans;
m’agradaria saber si el nostre Ajuntament va sol.licitarles, em
sembla una iniciativa … més que una pregunta es un prec, que es
valore la posibilitat de fer-ho perque pensem
que es una
iniciativa interessant que es podría valorar ja que tenim
terreyns per a destinar-los a este us i una associació,
l’Animeta, que treballa en eixe sentit, treballant l’ús social i
ecológic de la terra. Ho hem sol.licitat, pensem que estaría be
beneficiar-se d’esta subvenciò per impulsar un projecte del tipu
del horts urbans.
Ens agradaría saber, altra pregunta, en quin punt es troba
la possibilitat de la difussió y gravació dels plenaris
municipals; el Sr.Medina ens va indicar fa unes setmanes que
estaven valorant la possibilitat de que sembla no sería onerosa
per al pressupost municipal i facilitaría esta iniciativa des de
l’Ajuntament. ¿han mirat alguna cosa? Hi ha alguna posibilitat
en un futur inmediat de fer-ho?
mmm… presentà Compromís, per registre d’entrada, fa unes
setmanes, … un prec, una sol.licitud perque l’Ajuntament de
Quart
valorara
la
posibilitat
de
fer
algún
tipus
de
reconeiximent o d’homenatje aquells botiguers, comerciants del
poble que es jubilen … i acaben la seua dedicaciò en el xicotet
comerç de la nostra poblaciò … i ens agradaría saber si des de
l’area de Comerç s’ha estudiat eixa possibilitat … de fer-ho o
no ho troben convenient.
I per últim, per acabar, en referència a Xarxa Llibres ens
agradaría que ens indicaren la quantitat exacta a la què
ascendeix la part que l’Ajuntament ha aportat per aquestes
ajudes …, sabem que es repartíen a un terç … els tocaba aportar
un terç del total de les ajudes però ens agradaría saber el
total de lo que s’ha aportat.
Sra. Presidenta
En cuanto al ruego … no tengo ningún problema en estudiar
ese ruego, … pero yo si no recuerdo mal la moción aquella que
hicimos fue en concreto para ese año, en concreto, y no era para
todos los años, si no recuerdo mal, porque la leí,
pero en
cualquier caso
… mire es complicado a veces decidir … porque
tampoco vamos a estar convocando pleno todas las semanas cuando
los enfermos de Alzeimer, diabéticos, sahara, republica, LGTB,
hay multitud de asociaciones, y a veces asociaciones
que a
veces, y partidos políticos, que piden esta cuestión, es
complicado hacer un filtro porque a veces podemos estar de
acuerdo y otras no y tendríamos que ver como regular esto.
Pero, pero, en cualquier caso … a lo mejor se nos ocurre
algo y pensamos … no estoy diciendo ni que sí ni que no en este
momento … que hay talleres de … perdón paneles de expresión en
el Ayuntamiento y podrían ser campañas a nivel de los paneles
que hay … que pertenecen al Ayuntamiento y que es el
Ayuntamiento el que decide y que por lo tanto sí que es cierto
que habría que consensuar un poco qué tipo de cartelería se pone

porque el problema no es ponerla, el problema es estar … es
consensuar esta cuestión y que no sea nunca producto ni de
discrepancia ni de tensión, yo preferiría no poner nada si eso
va a generar una tensión den algún grupo municipal. Entonces, se
me ocurre que podría ser a nivel de los paneles, de los mupis, a
lo mejor sí que podríamos hablarlo, pero hablemos todos sobre
que casuística o que regulación hacemos de todo esto, porque a
veces es complicado .. porqué unos sí y otros no, a veces no es
fácil de delimitar y también los costes que supone porque habría
que hacer
carteles … si hacemos en unos y otros no … vamos a
ver y pensar todos un poco, les invito a hacerlos a todos ..
pero así de primeras se me ocurre el mupi que tenemos aquí en
el Ayuntamiento, que es el más institucional pues utilizarlo
para este tipo de campañas más especiales …
Sr. Torres.
Sí, perdón, … pero es que la idea sería que se haga desde
la Alcaldía o entre los Portavoces que se estudie … tampoco hace
falta que sea desde hoy …
Sra. Presidenta.
No, no … claro, recojo la cuestión y … se me ha ocurrido
sobre la marcha la fórmula que podríamos utilizar dado que
tenemos espacios públicos que son a disposición municipal, pero
lo más complicado será, seguramente, y en esto estaremos de
acuerdo todos, y en alguna otra cosa también … entonces me
gustaría, más que nada pues delimitar cuales son las materias
porque tampoco podemos estar convocando un pleno todas las
semanas o … que sean asociaciones locales y no … no sé hay que
pensar un poco … si son asociaciones que no tienen vinculación
con Quart … si viene una que no es de Quart ¿qué hacemos?
Entendéis lo que quiero decir? Hay que pensar esto y no hacerlo
deprisa … porque las cosas a veces parecen más fáciles de lo que
son pero tienen muchas coletillas que hay que pensar, porque lo
podemos hacer por bien, pero luego se te puede volver en contra
porque viene una asociación que no es de Quart y qué haces? Hay
que regularlo
un poco, por eso digo que hay que pensarlo un
poco antes.
Y Juan el tema de los huertos urbanos, lo estamos mirando
pero tienen que ser terrenos públicos y en este momento no hay
terrenos públicos destinados a esto ni terrenos en este momento
municipales tenemos un problema con la Confederación … porque no
está resuelto el riego … tenemos un problema de riego, cuando
esté resuelto sí que tenemos la intención de decirles que cedan
al Ayuntamiento la gestión y entonces sí que podríamos, pero en
este momento no es municipal y no es tampoco la gestión porque
no tenemos resuelto como riegan los labradores, no hay, está
intentando la Confederación mediando con la Acequia del Oro la
que va por ahí para ver si nos dejan regar desde ahí, pero ya
sabéis que lo de las acequias no está claro, es complicado.
Pero que la Confederación está intentando mediar para ver
si nos dejan regar desde ahí, porque la otra posibilidad de
hacerlo desde una bomba de agua, que también se había mirado, en
el centro de interpretación, pero es muy caro, la luz de bombeo

sale muy caro y no es sostenible … o sea, quiero decir, que se
han estudiado varias cosas ...
En el tema de la grabación, pues lo que les haya comentado
en otras ocasiones el Sr. Medina, que se estaba mirando y en el
tema de las tiendas pues lo estudiará Comercio, en principio no
hay demasiados tenderos
que se jubilan como para hacerles un
homenaje también … hacer la distinción no sería fácil, en este
caso, a quien le haces el homenaje y a quien no, pero bueno en
todo caso es una propuesta que tiene la Concejala de Comercio
encima de la mesa.
El tema de la Xarxa Llibres, Xavi, si no te importa te lo
digo mañana porque no sé si … ¿se acuerda el Interventor de
cuanto le ha supuesto al Ayuntamiento? 70.000 euros?. Alrededor
creo … porque claro como ahora tienen que entregar la segunda
fase pues hay que ver quien entrega, entonces claro, podemos
deciros la primera parte eso sí que lo sabemos, porque ya se ha
pagado, pero sino recuerdo mal, en teoría es alrededor de 70.000
pero no lo sé porque luego ha habido gente que no ha presentado
facturas, va a ser menos de lo que pensábamos y falta la segunda
parte que es lo que habrá que pagar ahora, pero en cualquier
caso si os pasáis mañana o nos llamáis por teléfono y os decimos
la cifra exacta.
Sra. García (Compromís)
Yo tenía una pregunta. En la comisión informativa ya
comenté el tema de les Escoles d’Estiu que este año no han
coincidido la escuela de verano de Villar Palasí no ha
coincidido con la de Deportes, una empezó el 22 cuando acabó el
cole, que fue la de Deportes, y la de Villar Palasí empezó el
27, entonces esto ha generado un poco de … en familias que
estaban interesadas en participar en la de Villar Palasí, que
han estado tres días que no han podido apuntar a sus hijos y han
tenido que recurrir a los familiares para poder dejar a los
hijos y tal … entonces … la respuesta que se me dio en la
Comisión Informativa fue que fue por un tema electoral, que fue
porque como villar Palasí monta mesa electoral no se podía
empezar el mismo día, entonces, claro … yo … ese argumento que
pasa? lo comenté con las familias … con madres y que me dijeron
que no … que … y yo fui y les dije … pues mira el tema está así
como es electoral y hay que montarlo … y la respuesta que me
dije… que yo la verdad que yo no caí que fue que ¡¡¡oye pero si
el 20 de diciembre también era electoral y hubo cole igual!!!
Entonces porqué … a ver si me entendéis …
Sra. Presidenta
No tiene nada que ver el cole con la escuela de verano …
Srta. García
No … pero sí que es cierto…
Sra. Presidenta
Pero bueno, la pregunta … en realidad

Sra. García.
El ruego … la pregunta es que por temas electorales no se …
que se coordine de otra forma la esencia de las escoletas de
Estiu porque ayudan a que las familias puedan dejar a sus hijos
y conciliar porque esos tres días también se me dio la respuesta
de que por esos tres días no pasa nada porque siempre tendrás a
alguien que te los podrá cuidar … Entonces … simplemente era un
ruego para que se tenga en cuenta, que se coordine bien y que
esos tres días hay unos esfuerzo que igual no valen la … que …
que … tienen un remedio que no hace falta que nos tengamos que
poner a buscar de familia para que nos …
Sra. Presidenta.
A ver Rosa, estoy convencida de que si hay remedio las
personas que llevan adelante ese trabajo lo buscarán …
Sra. García
Mmmmm …
Sra. Presidenta.
En cualquier caso esepro que no haya más elecciones porque
sino lo vamos a tener complicado en ese caso …
Sra. García.
Yo lo digo para que no pase, simplemente …
Sra. Presidenta
Pero vamos … si en un problemón … pues ya lo miramos, vale?
Sr. Soler.
Era un ruego. Y era el siguiente. Venimos observando desde
hace ya un tiempo que en la Avd. del Mediterraneo en el punto
donde se corta la calle que hay unas piezas de hormigón y demás
… continúan vertiendo cantidad de escombros y además hemos
observado también que antes había un cartel donde se prohibía el
vertido .. pero que ahora ha desaparecido, ya no está.
Entonces el ruego era
a ver la posibilidad de continuar
señalizando ese punto aunque se continúe vertiendo y demás … y
ver también la posibilidad de poner otro medio que dentro de la
legalidad que pueda ver para que … ya que los ciudadanos
que
sean no están cumpliendo las normas y demás … y por mucha
señalización y demás y eso hay momento que parece un basurero de
que … no sé… a nivel legal están sacando cosas de que se pueda
ver ese infractor, por lo tanto más que nada porque después para
… lo que es a nivel del Ayuntamiento es un poco complicado de
ver y la imagen no es la más correcta y era hacer ese ruego que
cuando se pueda se mire y demás …
Sr. Nofuentes.

Brevemente.es verdad es un punto que además genera un gasto
el
poder
mantenerlo
en
condiciones
dignas
con
cierta
periodicidad y el Ayuntamiento hace inversión para mantenerlo
limpio, que en breve conoceréis … un mapa de instalación de
zonzas video vigiladas por SIM y por tanto uno de los objetivos
es poner una cámara con un suministro SIM para que podamos tener
visionado esa zona, que es sensible de depósito de todo los que
son resto de obra. Por lo tanto entiendo que dentro de unos
meses estará resuelto o intentaremos que lo esté.
Sr. Gavilán. (Sí se puede)
Es relativo a la Comisión de la Memoria Histórica … se sabe
… es conocido por los vecinos … mmm … que las votaciones ultimas
para nombrar los nombres de las calles se dio hace dos semanas
pero mi pregunta va en el sentido de que apareció en una nota
de prensa de la web del Ayuntamiento una PYME valenciana a la
que participaba en el proceso de votación, cosa que la Comisión
de Memoria Histórica, al menos yo, no se nada y quiero saber …
Sra. Presidenta
Es que no entiendo …
Sr. Gavilán
Saber en qué punto …
Sra. Presidenta.
PYME?

sería los de CALA pero son los de IDECO que llevan

…
Sr. Medina.
A ver. Con programas europeos hemos estado llevando … eso
no tenía ningún coste, lo primero, para aclararlo, pero son los
que llevaban los kioskos, es decir todo el sistema de info
inclusión
y de trabajo de accesibilidad vía digital, es esa
PYME que está en los programas europeos entonces ellos nos han
desarrollados esa cosa, que además lo han hecho por participar y
facilitar el tem y no ha habido ningún gasto.
Es decir, la parte de decisión que sí que tomamos en la
Comisión era la de los kioskos digitales y la web, y para que
eso sea así había que desarrollarlo, había un trabajo que había
que hacer …
Sra. Presidenta.
Ellos lo que han hecho es lo que nosotros dijimos que
hicieran, es decir que se votara de aquella manera que han
programado los kioskos para que se hagan…
Sr. Gavilán.
Era simplemente comentarlo porque como en la Comisión en
ningún momento ha salido ese nombre … pues eso …

Sra. Presidenta
Son los que lo hacen habitualmente, por eso no se le dio
más importancia …
Sr. Gavilán.
S´… sí … pero como había otro grupo que se iba a encargar
de la parte informática
… al aparecer esta nueva y
no tener
información añadida pues por eso lo pregunto aquí …
Sra. Presidenta.
No … no … pues por eso lo han hecho los informáticos y la
empresa que da soporte a esa tecnología y nada más …
También adelanto que la semana que viene, si puede ser,
convocaré la Comisión, … la semana que viene no, la otra, si
queréis luego vemos que día nos viene un poco bien a todos y
terminamos el tema ya … una fase, nada más.
Sra. Mora.
Bueno, a nosotros nos consta que en este año pues hay una
disminución de becas de la Dipu te Beca, para el Ayuntamiento de
Quart, como ha ocurrido en otros municipios de la provincia de
Valencia… un poco saber si va a haber una previsión además, como
aquí tenemos al Diputado correspondiente, pues que nos cuente en
el caso de que haya un aumento ¿no? De chavales de nuestro
municipio que quieran participar dentro de lo de la Dipu te
Beca, si hay una previsión por parte del Ayuntamiento de
hacernos cargo o se va a limitar a coger, en realidad, las que
otorga la Diputación?
Sra. Presidenta.
Supongo que te va a contestar que todas las que otorga el
Ayuntamiento a lo largo del año, supongo también …
Sr. Nofuentes.
Claro, por supuesto. A ver, concretando a lo que se refiere
hoy a lo que se denomina gestión del talento, es decir, hubo un
proceso de análisis de eso de los jóvenes universitarios, en qué
situación se encontraban, una de las conclusiones que obtuvimos
de la hasta ahora Dipu te Beca, que reconozca la voluntad y
apuesta política en su momento por atender a los jóvenes que
además
estaban, muchos de ellos, en riesgo de exclusión y que
este programa ha supuesto no se quedaran como consecuencia del
incremento de tasas, en la cuneta, y poder continuar sus
estudios … pues ahí ha habido, en mi opinión, por primera vez,
una asunción de responsabilidades por parte de quien le
corresponde y ha habido por parte del gobierno valenciano en
este caso, la dotación de una partida con 21 millones de euros,
que atiende en opinión de los que estábamos en esa mesa de
trabajo, y se está viendo que es así, atiende las necesidades
que esa franja de jóvenes, que son los jóvenes universitarios,

en su época universitaria, y con el objetivo de que no se queden
en riesgo de exclusión y que puedan continuar y tener
garantizado sus continuación en su universidad, ha dotado con
ello.
A partir de ahí también y dentro de esas necesaria, en mi
opinión, coordinación que las distintas administraciones tienen
que tener surgen también por parte del SERVEF atender a otro
segmento de jóvenes que son aquellos que no tienen formación
universitaria pero que tienen necesidad de insertarse en el
mundo laboral, y sale el programa que se llama A Valent Jove,
que se dota con nueve millones de euros y que va destinado
fundamentalmente, o exclusivamente,
a esos jóvenes
que no
tienen formación, pero que también están en el mercado laboral.
Y a partir de ahí es donde la Diputación hace la reflexión
de que si ese ámbito está cubierto, y además se pone de
manifiesto un tercer ámbito de gente joven y además está en
ningún administración se había planteado la necesidad de atender
su situación, que es el joven postgraduado, bueno sí, alguna
administración como la local nuestra, sabéis que venimos ya hace
años siendo sensibles a esa franja de jóvenes que una vez
terminan su fase universitaria no tienen una incorporación fácil
al mercado laboral e incluso casi culturalmente se plantean irse
fuera de España, no a completar su formación, sino precisamente
en muchos casos hasta a servir hamburguesas.
Ahí es donde la Diputación decide apostar por esto, en la
retención del talento, que es un programa que hemos puesto en
marcha que se llama “Retención y retorno del talento” entre
otros cosas porque pensamos
que un país como el nuestro no
puede permitirse el lujo de que una generación, porque ya
estamos camino de uan generación, después de hacer la inversión
social que hacemos en eso, en formar esos jóvenes tengan que,
como casi única alternativa, plantearse irse fuera de España.
Ese programa se destina casi 4 millones de euros,, lo cual
y de forma casi transitoria
no hemos descartado el seguir
apoyando a los jóvenes aún a pesar de que la Consellería ha
hecho asunción de responsabilidades y ha contemplado esa
partida.
Hemos modificado los criterios que Quart los ha cumplido,
ha permitido que cualquier joven del municipio se presente y que
el criterio de selección ha sido única y exclusivamente, no la
formación académica que estaba recibiendo, sino su situación
socio económica y por tanto, l que hemos hecho ha sido caminar,
transitar hacia ese segmento de jóvenes
que van a tener todos
los municipios valencianos a partir del 1 de julio, que podrán
solicitarlo de los postgraduados, permitiendo, en mi opinión,
que no tengan que tener como única opción irse fuera de la
provincia de Valencia y además va a ser una relación de seis
meses, como mínimo, ampliable a un año o dos, en función de los
proyectos que, singularidad tienen que presentarse y nos va a
permitir que esos jóvenes realicen esos proyectos, que mejore su
relación en el marcado laboral y por tanto que atendamos una
administración un segmento que está muy débil.

Pero en cualquier caso y añadiendo desde el punto de vista
local, yo creo que hemos expresado en sobradas ocasiones y uds
han votado unas veces a favor y otras en contra
y es nuestro
municipio el que apuesta decididamente en planes de empleo de
los jóvenes y también de lógicamente por ayudas y becas que
están permitiendo que nuestros jóvenes puedan garantizar sus
estudios, sean los que sean además de la inserción que nosotros
ya empezados hace tiempo
de las personas con ningún tipo de
formación.
Por tanto, en ese sentido yo creo que estamos … que nunca
es suficiente, pero estamos de nuevo, también, en la vanguardia
de las políticas de empleo en ese segmento y yo creo que la
Diputación ha hecho una reflexión, serena, seria y profunda y ha
acertado en el segmento de dirigir a unos jóvenes que son los
que
están
en
mayor
riesgo
de
exclusión
que
son
los
postgraduados.
Sra. Mora.
Simplemente un ruego, ya lo hicimos en alguna otra ocasión,
sabemos que se está trabajando con la ordenanza de bono metro,
pues … rogamos que se agilice un poco para que a ver si podemos
ya en septiembre ya esté la ordenanza hecha, era una cuestión …
y la otra era que ya lo preguntamos en la Comisión pero a ver si
la Sra. Alcaldesa tiene alguna otra información, el tema de la
Residencia y Centro de Día a ver si hay una previsión,
aproximadamente, … por eso … para que nos contara un poco …
Sra. Presidenta.
Vamos a ver, lo del bono metro, está pendiente … están
elaborando el reglamento. El tema de la residencia … yo no se si
cuando hicimos el último pleno no había llegado todavía la
autorización? O os dije que estaba encima de la mesa para
firmar? Creo. Pues ha llegado ya, la habréis visto en el
registro seguramente de entrada, y ahora estamos pendientes para
poder sacar el pliego de condiciones, que está cerrado ya casi
desde los Servicios Sociales, técnicos y económicos, estamos
esperando que nos llegue la resolución diciendo exactamente,
para que el Interventor haga un informe … porque además hay que
hacer una modificación de créditos
y no descarto que no tengamos que hacer un pleno, no estoy
muy segura … pues hay que verlo cuando nos llegue porque en las
líneas que generales del presupuesto de la Generalitat, para que
nos entendamos ahora tienen que hacer una resolución nominativa
… o sea para el Ayuntamiento de Quart tanto dinero ¿vale?, con
esa resolución que teóricamente tendría que haber llegado hace
tres semanas, pero hubo un problema
en la Intervención de la
Generalitat, se tiraron atrás entre otras las de Quart y otros
más, por un problema técnico, y me han asegurado que ya están
otra vez encima de la mesa de la Consellera para firma las
resoluciones y me han dicho que ya es un plazo muy breve, que se
han desbloqueado y que nos lo van a mandar.

habrá

Cuando tengamos el documento, que habrá que estudiarse, y
que hacer una modificación de créditos creo en el

presupuesto, lógicamente, para poder decir que tenemos dotación
económica, y si no el Interventor nos informará, sacaremos el
pliego para licitar la Residencia, yo espero que eso sea … y
deseo, antes de agosto, no descarto que haya que hacer un Pleno.
Ese pliego de condiciones por el volumen económico que
supone la
residencia tiene que publicarse en la U.E., me dijo
el Sr. Secretario la semana pasada, por lo tanto son dos meses
de publicación, o sea que hasta … si todo va como estoy diciendo
en octubre podemos tener encima de la mesa, supongo, oferta, yo
diría final de año, primeros del otro, ahí está la cosa … si no
falla nada de lo que he dicho … porque lo de la UE no había
caído y el Secretario me lo dijo por el volumen económico que
supone, una cuestión legal, yo calculo que estamos hablando de
final de octubre principios de noviembre, lo que cueste, eso si
no hay impugnación del pliego que ya sabéis que eso pasa, pero
que hay que hacerlo bien, pero vamos al detalle os he contado lo
mismo que yo sé. Espero que esta semana, como mucho9 la que
viene, llegue la resolución económica, el pliego ya está
prácticamente acabado, mañana hay una reunión para cerrar unos
flecos para terminar el informe técnico y lo traeremos aquí,
pero en cuanto lo tengamos os lo pasaremos para que lo veáis.
Sr. Sanmartín (PP)
Es que me ha venido a la cabeza un ruego. Sé que se ha
comentado en comisiones, que hay una empresa que fumiga las
cucarachas, y la pregunta es si hay que ampliar a lo mejor los
sitios de fumigación por la cantidad que hay.
Sra. Presidenta.
Es verdad lo de las cucarachas, doy fe, yo me desayuno
todas las mañanas con alguna visitante, que vivo en planta baja,
o sea lo digo porque … en fín … ¿Lucía quieres comentar algo de
este tema?
Sra. Fernández (PSOE)
Sí. El tema de las cuca charas es que ahora se ha fumigado,
de hecho se está terminando de fumigar toda la población y la
cuestión
es que cuando se fumiga a los siguientes quince días
salen y van muriendo pero hay una proliferación y parece que
vaya a venir una plaga y es al contrario es que se ha fumigado y
están muriendo porque en el momento que esas quejas entran por
registro de entrada la empresa vuelve a repasar la zona y hay
muchas de esas quejas pero eso por esto y luego la empresa me
pasa un informe y me dice cual es la situación real.
Hay veces que sí que sí que existe y otras que hay personas
que tienen en casa cucarachas pero no es … porque hay dos tipo
de cucarachas, una es la americana que es la grande que se cría
en las alcantarillas, pero cuando es la pequeña, la negra, es la
domestica, animal de compañía y ahí no podemos hacer nada.
Sr. Nofuentes.

Al hilo del buen ambiente que hay por el Sr. Sanmartín y
visto lo que he visto hoy … en otros pueblos, pues la verdad,
felicitar al conjunto de las fuerzas políticas de Quart, por el
ejemplo que hemos dado y visto lo visto de los que he estado
repasando de los informes en nuestra comarca, porque hemos dado
un ejemplo de civismo, porque hemos sido capaces de llegar al
acuerdo de no empezar la campaña el día de San Onofre y porque
el resto de los días hemos sido capaces, como siempre, de dar
un ejemplo con independencia de los resultados que luego cada
partido lo celebra como puede, pero felicitarnos del alto nivel
de civismo que damos los partidos políticos aquí …

8. COMUNICACIONS
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat de:
–– Escrit presentat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en relació
amb l'acord adoptat pel Ple, en data 31 de maig del 2016, relatiu a les
titulitzacions de préstecs hipotecaris, comunicant que, en relació amb aquest
assumpte, s'ha fet pública en el seu web, una nota aclaridora de data 20
d'octubre de 2015.
–– Sentència núm. 391/16, de data 10 de maig de 2016, del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 1a, que, en relació amb el recurs d'apel·lació núm. 1981/11 interposat
per Telefónica Moviles España SA, contra la Sentència núm. 376/11, de 30 de
juny de 2011, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 470/10, tramitat
en el Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 1, de València, sobre Taxa per
utilització de domini públic, estima el recurs d'apel·lació formulat i revoca la
sentència dictada.
–– Sentència núm. 165/2016, de data 30 de maig de 2016, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de València, dictat en el Procediment Abreujat
núm. 62/2016, que desestima el recurs interposat per DAONSA SL, contra la
resolució d'1 de desembre de 2015 de l'Ajuntament de Quart de Poblet
desestimatori del recurs de reposició interposat contra les liquidacions d'IVTNU.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores del dia vint-ihuit de juny de dos mil setze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió, i dels acords
adoptats s'estén aquesta acta, de què jo, el secretari, certifique.

