ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30
D’AGOST 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
Grupo PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilía

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 trenta
d’agost 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 per la secretària acctal. i amb la
presència del Sr. Interventor per tal de
celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, segons 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 Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretària acctal.
Desamparados Pérez Rodilla
1. 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. 2011, de data 12/07/2016, al núm. 2.322, de data
25/08/2016, de l’exercici de 2016, dictades des de l’última sessió ordinària,
que han estat a llur disposició.

2. INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE LA INFORMACIÓ QUE CAL
SUBMINISTRAR AL PLE DE LA CORPORACIÓ SEGONS LA BASE 37 DE LES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ENTITAT PER A
L'EXERCICI 2016.
En compliment del que estableix la Base 37 de les d'execució del Pressupost
General de l'entitat 2016, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Intervenció dóna compte al Ple de la
informació periòdica corresponent al segon trimestre de 2016, tramesa al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
3. PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
GENERAL DE L'EMPRESA PÚBLICA GESQUART SL, I COMPOSICIÓ DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ.
Havent donat compte al Ple de les propostes de l'Alcaldia referents a la
composició de la Junta General i del Consell d'Administració de l'Empresa Pública
Municipal Gesquart SL.
A) Composició Junta General:
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol d’enguany, aprovà
definitivament els Estatuts de l'Empresa Pública Municipal Gesquart SL. El capítol
III. Òrgans Socials. Junta General de socis, diu que el govern de la societat estarà
encomanat a la Junta General i al Consell d'Administració, i l’article 8, apartat 2)
que són membres de la Junta General tots els regidors i regidores electes de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, i es proposa:
Que formen part de la Junta General de Socis de l'Empresa Pública Municipal
Gesquart SL des del seu nomenament com a càrrecs electes fins a la finalització
del seu mandat, els següents regidors i regidores:
Carmen Martínez Ramírez
Amparo Mora Castellà
Xavier Torres Medina
Sergio Gavilán Navarrete
Francisco Javier Soler Coll
Juan Antonio Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Consuelo Campos Malo
José Antonio Zapata Martínez
María Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Diaz Montero
Lucía Fernández Sevilla
Borja García Peinado
Mª Amparo Torner Durán
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Mª Consuelo García Santaemilia

Rosa García Asensio
Onofre Espinós Armero
Daniel Jaén Gomáriz
B) Composició del Consell d'Administració.
El capítol III. Òrgans socials. Junta General de socis, diu que el govern de la
societat estarà encomanat a la Junta General i al Consell d'Administració, i en
l’article 14 estableix: Formes d'organitzar l'administració, i s’exposa que la
Junta General de la societat podrà adoptar alternativament qualsevol de les
modalitats següents:
a) Un/a administrador/a únic, a qui correspon amb caràcter exclusiu
l'administració i representació de la societat.
b) Diversos administradors solidaris, amb un mínim de dos i un màxim de cinc,
a cada un dels quals correspon indistintament les facultats d'administració i
representació de la societat, sense perjuí de la capacitat de la junta general
d'acordar, amb eficàcia merament interna, la distribució de facultats entre ells.
c) Dos o més administradors conjunts, els quals exerciran mancomunadament
les facultats d'administració i representació.
d) Un consell d'administració que actuarà col·legiadament.
Hom proposa al Ple:
U. Adoptar el model d'un consell d'administració que actuarà col·legiadament, i
estarà format pels membres següents:
Carmen Martínez Ramírez
Juan Antonio Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
María Consuelo Campos Malo
José Antonio Zapata Martínez.
María Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Dos. Nomenar la senyora Carmen Martínez Ramírez, alcaldessa presidenta de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, presidenta del Consell d'Administració de
l'Empresa Pública Municipal Gesquart SL.
Tres. Nomenar el senyor Bartolomé Nofuéntes López secretari del Consell
d'Administració de l'Empresa Gesquart SL.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors i regidores assistents, vint-iun, que de fet i de dret formen la corporació, acorda aprovar la proposta
presentada.
Intervencions:
Xavi Torres Que se abra el consejo a los grupos de la oposición.

Sra. Alcaldesa Existe la voluntad de continuar trabajando en ello pero hasta ahora no lo
habían pedido y se tiene que llevar a una Comisión informativa
Sr. Javier Soler piensa que habría que dar participación a los portavoces de los grupos
políticos, al objeto de que estén informados, pensando que tendrían que participar todos.
Sergio Gavilán: No están en contra de la Presidencia y del Secretario, no obstante
debería traspasar los intereses partidistas.
Rosa García: Desde Compromis transmite su decepción de que un partido progresista
como es el partido socialista haga esta propuesta para el consejo de administración de la
empresa pública, donde solamente aparecéis como consejeros vosotros, únicamente
personas del PSOE.
Lo más coherente y correcto sería que
representación.

hubiera un consejero por partido con

¿ Donde está aquí el consejo de administración plural, donde está la transparencia, la
participación, el buen gobierno?.
Si vemos otros municipios de nuestro alrededor que tienen empresas públicas
municipales tienen en sus consejos a miembros de loa partidos con representación en el
Ayuntamiento, caso por ejemplo de aquí al lado, de Paterna. No hay que irse muy lejos.
Esto es una forma de que siempre el consejo tenga a los partidos con representación,
cada cuatro años vaya renovándose, incorporando a los partidos que hayan salido
votados y sin alterar el funcionamiento de gestión de la empresa, claro está.
Esto sinceramente parece una cacicada, solamente vosotros para todo.
Posiblemente se la opción más fácil para gestionar y ejecutar, pero no la más correcta,
democrática y participativa.
Queremos un consejo de Administración plural
Amparo Mora. Fueron ellos el PP los que propusieron en la Comisión de Hacienda un
consejo Plural, va a ser prudente y pregunta si el partido socialista ha tenido en cuenta
su proposición.
Bartolomé Nofuéntes: En la propia elaboración de los Estatutos fueron participes y
enriquecieron los estatutos, los objetivos fueron ampliados y concretados, y se acordó
que la Junta General es el órgano decisivo y decisorio de todo lo que la empresa tenga
que realizar, podrían ser varias formas de funcionamiento, con delegación, etc, La
elaboración de los pliegos de condiciones, sigue siendo competencia del Pleno y por
tanto de la Junta General.
El Consejo de Administración será el mero ejecutor de esos acuerdos que previamente
serán aprobados por la Junta.; y por tanto está claramente representada la participación
de todos los partidos políticos y por tanto representa todo el reflejo de participación,
siendo un proceso de coherencia participativa.
Javier Soler: No ve problema, ha escuchado atentamente lo que ha dicho Bartolomé.
Sergio Gavilán: Se reitera en lo anterior, no están en contra para nada de lo dicho por
Bartolomé, pero creen que el punto de participación además de la Junta General podrá
ser también el Consejo, siendo la mayoría el equipo de gobierno, y solicita una
participación mayor.

Rosa García. Me reitero con lo expuesto anteriormente y añado que en el art. 17 de los
estatutos de la empresa pública aparece quien compondrá el consejo de administración
y pone, la alcaldesa, los tenientes de alcalde, etc, pero no pone en ningún sitio que
tengan que ser los ocho miembros de consejo, como habéis puesto vosotros, 8 miembros
y todos del PSOE. Y por qué no cambiarlo? . Y por qué no poner 9 y estar todos los
partidos que tienen hoy representación en el ayuntamiento? Esto sería lo correcto, un
consejo de administración plural, y por qué no, incluso innovador).
Y, sabemos perfectamente que es una Junta General y que es un consejo de
administración, y no son lo mismo, que quede claro.
Si no aceptáis incorporar a todos los partidos en el consejo es porque no hay voluntad
política de hacerlo, porque no queréis, porque seguimos queriendo lo antiguo, lo
retrógrado… avancemos y apostemos por un consejo plural.
Amparo Mora: No tiene nada que ver la Junta General con el Consejo. Siempre existe la
Junta General que aprueba lo que el consejo decide, cree que en aras de la
transparencia, lo mejor sería la participación de todos los grupos políticos, por lo que
ratificar lo dicho por Rosa, hagamos una empresa innovadora.
Bartolomé Nofuéntes: No tiene inconveniente que estén en el Consejo, pero eso es una
arma arrojadiza para que digan que el grupo del PSOE no da participación. Que ellos
han aprobado los Estatutos, que el Sr. Xavi Torres se fue de una Junta de Gobierno.
Que el Consejo de Administración ejecuta.
Insisto que no hay ningún problema, pero para no ocultar nada entrar, si que hay
trabajo, si es un proceso más, es tema de agilidad, no intenten manipular, no permito que
digan que se tiene una idea arcaica, pero aceptamos la propuesta.
Sra. Alcaldesa: Caciquil el grupo del PSOE nada de eso, no va a consentir ese
calificativo cuando no, no es un problema en que se incorporen al Consejo y a lo que
les de la gana.

4. ENCÀRREC D'INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE NETEJA DELS IMMOBLES PÚBLICS MUNICIPALS AL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
GESQUART SL.
Vista la proposta de l'alcaldia-presidència d'encomanar al Consell
d'Administració de l'Empresa Pública Municipal Gesquart SL la iniciació de
l'expedient de contractació del servei de neteja dels immobles públics
municipals de l'Ajuntament de Quart de Poblet inclosos en l'objecte social de
l'empresa esmentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat de tots els seus membres (11 PSOE) (4
PP), (3 Compromís), (2 Sí se Puede) i (1 Ciudadanos), acorda aprovar la
proposta:
U. Encomanar al Consell d'Administració de l'Empresa Pública Municipal
Gesquart SL la iniciació i l’elaboració dels tràmits conduents a la contractació
del servei de neteja dels immobles públics municipals de l'Ajuntament de Quart
de Poblet.

Dos. Comunicar aquest acord a la presidenta del Consell d'Administració de
l'Empresa Pública Municipal als efectes oportuns.
5. MODIFICACIÓ DELS APARTATS IV.1.a) I 1.c) DEL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ DEL PERSONAL TEMPORAL, BORSES DE TREBALL,
CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT.
Vist l'informe del director de Recursos Humans, del regidor delegat d'Hisenda i
Recursos Generals i la proposta de la mesa de contractació referent a la
modificació del reglament del procediment de selecció del personal temporal,
borses de treball, constitució i funcionament.
Amb el dictamen previ favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Recursos Generals, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un (21)
regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de
fet i de dret formen la Corporació, acorda:
U. Aprovar, inicialment, la modificació del Reglament sobre el procediment
aplicable de selecció del personal temporal, borses de treball, constitució i
funcionament, de conformitat amb l'article 49 de la LRBRL, l'article 56 del
RDL781/1986, de 18 d'abril, l'article 22 de la LBRL i article 123 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, que queda redactat, en els punts afectats, de
la manera següent:
IV.1.a) Renúncies i torns.
1. Renúncia a ofertes de contractació. Conseqüències.
1.a). Renúncies justificades.
Es consideraran motius justificats de refús de l'oferta, raó per la qual no donarà
lloc a desplaçament o a baixa en la borsa de treball, ni serà tingut en compte a
l'efecte de còmputs de renúncies, les circumstàncies següents, que han de ser
acreditades per la persona interessada.
a) Incapacitat temporal derivada de malaltia o accident, amb comunicat de
baixa o informe mèdic.
b) Tractar-se d'un contracte a temps parcial amb jornada setmanal inferior a 30
hores, llevat que de les mateixes bases de la borsa corresponent es desprenga
que el lloc de treball a cobrir siga d'aquestes característiques.
c) Estar en situació de permís per maternitat o paternitat o en situació
d'embaràs a partir del sisé mes de gestació.
d) Estar treballant en el moment de la crida.
En els casos exposats anteriorment, a excepció del b), cal aportar el justificant
corresponent en un termini no superior a sis dies hàbils, i quedaran en situació
de “suspensió de crida” a tots els efectes fins que finalitzen les causes
al·legades.
El fet de no enviar el document que acredite la justificació de la negativa d'una
oferta donarà lloc, la primera vegada que es produïsca, al trasllat a l'últim lloc

de la borsa de treball en suspensió de crida i, la segona vegada, a l'exclusió de
la borsa de treball.
1.c). Suspensió de crida.
Quan una persona es trobe en la situació de suspensió de crida estarà inactiva
en la borsa, i ha de comunicar l'activació necessàriament en el moment que
finalitze la causa al·legada o desapareguen les raons que van motivar aquesta
situació, sempre per escrit, atés que l'omissió d'aquesta comunicació farà que
l'aspirant es mantinga permanentment en suspensió de crida.
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. En cas que no se n’hi presente cap s'entendrà definitivament
adoptat l'acord d'aprovació fins llavors provisional.
Tres. El Reglament entrarà en vigor quan s’aprove definitivament, als quinze
(15) dies de la seua publicació.
6. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS VINCULATS
AL PARC NATURAL DEL TÚRIA.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Urbanisme, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un (21) regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
Vista la proposta dels estatuts de l’associació de municipis vinculats al Parc
Natural del Túria.
Vista la vinculació ambiental, social, cultural i turística d’aquest Ajuntament al
Parc Natural del Túria, és d’interés, per a aquest muncipi, adherir-se a aquesta
associació per tal de promoure accions, mesures i programes d’actuació amb la
finalitat de col·laborar en la millora de la qualitat ambiental en aquest àmbit.
U. Adherir-se a l’associació de municipis vinculats al Parc Natural del Túria.
Dos. Aprovar els estatuts d’aquesta associació.
Tres. Facultar el regidor de Planificació Urbanística i Sostenibilitat, Juan
Medina Cobo, perquè represente l’Ajuntament de Quart de Poblet, en la
signatura d’adhesió a l’associació de municipis vinculats al Parc Natural del
Túeira, i en qualsevols altres actuacions relacionades amb aquesta.
7. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREUS DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
MANTENIMENT D’ANIMALS VAGABUNDS 2016.
La Mancomunitat de l’Horta Sud informa que no s’ha presentat cap empresa
per a prestar el servei de recollida d’animals vagabunds i abandonats i ha
decidit modificar les condicions i augmentar el preu dels diferents serveis,
excloent-hi el servei relacionat amb equins que cada ajuntament respondrà de
manera individual.

La nova proposta de contractació recull els càlculs únicament per als anys
2015 i 2016, i són:
2015
2016
ABANS TOTAL AMB IVA 5.094,60€ 5.094,60€
DESPRÉS
7.027,68€ 8.332,06€
Diferència
1.933,08€ 3.237,46€
Amb el dictamen previ de 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
formen la Corporació, acorda:
U. Aprovar la modificació de preus del servei de recollida i manteniment
d’animals vagabunds que presta la Mancomunitat de l’Horta Sud.
Dos. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de l’Horta Sud i als serveis
tècnics i econòmics als efectes oportuns.
8. MOCIONS.
8.1. Moció consensuada a favor del Dret Civil Valencià.
« Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de
l’Estatut d’Autonomia, en la qual es reconeix als valencians la condició de
Nacionalitat Històrica, és restablir la competència sobre el dret privat per als
valencians i igualar-nos a la resta de pobles espanyols no castellans
(navarresos, catalans, bascos, balears i aragonesos), i acabar amb tan injusta
discriminació.
Com a conseqüència d’aquesta ‘nova’ competència reestablida, Les Corts
Valencianes, han aprovat les lleis següents:
– Llei 10/2007, de 20 de març, del Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
– Llei 5/2011, d’1 d’abril, de Relacions Familiars (la llei valenciana de custòdia
compartida).
– I la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.
Totes aquestes lleis van ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat presentat
pel president del Govern de l’Estat.
La recent STC núm. 82/2016, de 28 d’abril, declara inconstitucional la Llei de
Règim Econòmic Matrimonial Valencià, buida de contingut i d’eficàcia
normativa dos articles no recorregut de l’Estatut d’Autonomia (art. 7.1. i DT 3º),
que en el seu moment van aprovar les Corts Valencianes i les Corts Generals
d’Espanya, sense cap recurs contra l’Estatut. Així mateix està pendent de
publicar-se, en el BOE, una altra sentència del TC respecte a la llei d’unions de
fet, que declara inconstitucional es aspectes civils d’eixa llei.
Com s’assegura en el vot particular d’un dels magistrats del Tribunal
Constitucional, és possible una altra interpretació constitucional de l’Estatut
d’Autonomia i de les seues competències en matèria del dret civil.

Tot pareix indicar que, en breu, poden produir-se més pronunciaments del
Tribunal Constitucional determinant l’inconstitucionalitat de la Llei 5/2011. En
definitiva, l’inconstitucionalitat de les normes valencianes de dret civil previstes
en l’Estatut generen greus conseqüències jurídiques i augment de litigiositat en
àmbits tan importants a banda del règim econòmic matrimonial dels valencians
casats a partir de l’1 de juliol de 2008, també en matèria de custòdia
compartida i respecte de les unions de fet de parelles valencianes.
El dret valencià possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia als
problemes actuals dels valencians, i permet concloure la discriminació que
patim com a poble des de fa més de tres segles després de l’abolició dels Furs
en 1707, que requerix de forma inajornable la retirada per part del govern
estatal del recurs d’inconstitucionalitat pendent contra les normes de dret civil
valencià.
Com és prou habitual la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat per
mitjà de pactes entre Govern Estatal i Autonòmic, la Comunitat Valenciana ha
de rebre el mateix tracte que han rebut altres comunitats autònomes per a
casos semblants si no es vol incórrer en arbitrarietat i tracte discriminatori.
L’Associació de Juristes Valencians (AJV) ha elaborat un Manifest, que figura
en el document adjunt, en el qual, pels motius exposats, es demana la
retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil
valencià.
Per tot l’anterior, proposem al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Que l’Ajuntament s’adherisca al Manifest promogut per l’Associació de
Juristes Valencians (AJV), que defèn la competència estatutària de la
Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil.
Segon. Trametre l’adhesió a les Corts Valencianes, la Presidència de la
Generalitat, les Corts Generals i la Presidència del Govern Espanyol. »
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa l’alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda aprovar la Moció.
8.2. Moció del Grup Municipal Sí se Puede.
« Des del Grup Municipal Sí se Puede Quart de Poblet creiem que és temps
d’actuar davant la falta de civisme en les diferents zones de Quart de Poblet en
allò tocant als excrements d’animals domèstics.
Malgrat la iniciativa del consistori de posar pipicans a diferents zones del poble
per a crear així un espai delimitat on les mascotes puguen córrer sota control i
fer les necessitats; i perquè està vigent l’Ordenança municipal de tinença
d’animals de companyia on s’hi preveu i regula, creiem que no s’està fent tot el
que cal per al seu compliment, ja que el problema continua persistint als carrers
i, a més, s’hi ha traslladat als pipicans que han esdevingut autèntics camps de
mines a més a més d’una font d’infecció per als animals.

Des del Grup Municipal Sí se Puede Quart de Poblet, busquem un consens
ampli dels diferents grups polítics per a posar solució a aquesta falta de civisme
i consciència als nostres veïns i veïnes amb mascotes quines són les regles
bàsiques de convivència.
ACORDS
1. Col·locació de cartells i senyalització amb normes d’ús pipicans.
2. Garantir la neteja diària dels pipicans.
3. Campanya de sensibilització per xarxes i zones pipicans ( peu de carrer)
“Arreplega-ho”
4. Compliment de l’Ordenança Municipal per part de les autoritats locals (de
paisà o uniformats): començar a sancionar segons que estableix l’Ordenança
Municipal.»
Queda sobre la taula.
Sra. Alcaldesa, Sergio si lo hubieras llevada a la Junta de portavoces, se aceptaba
consensuada. No obstante procede se redacte un Plan de actuación y una nueva
propuesta., se asume el espíritu de la moción, pero se ampliaría de conformidad con
los mismos, y se redacte una nueva.

8.3. Moció sobre el seguiment dels acords presos en els plenaris.
«Els grups de l’oposició tenen diferents instruments democràtics per participar
en l’activitat del municipi i aportar iniciatives que enriquisquen la qualitat
democràtica, tot millorant amb això el dia a dia de la ciutadania. Entre aquests
instruments hi ha les mocions, propostes que els diferents grups municipals
presenten al plenari de la corporació per al seu estudi, debat i consideració.
Les mocions tenen una importància extraordinària en el joc democràtic dels
municipis, ja que representen una eina essencial perquè els grups municipals
puguen contribuir en la política que es fa al municipi i, d’aquesta manera,
ajudar a aconseguir un major pluralisme en la governança, tot repercutint en
última instància en la ciutadania. De fet, la majoria de les mocions aprovades
tenen un impacte directe en la ciutat i, per tant, milloren o solucionen
problemes reals i concrets.
El Grup Municipal de Compromís per Quart ha comprovat con moltes de les
mocions presentades pels diferents grups de l’oposició, aprovades per la
majoria del plenari, no suposen que es porten a la pràctica en un termini
raonable de temps els acords que inclouen. En la nostra opinió, prendre en
consideració una moció i per tant aprovar-la en plenari ha d’equivaldre a
adquirir un clar compromís per materialitzar allò que acorda; malauradament.
Aquesta manca d’acció o en tot cas d’informació, propicia que mes rere mes
hàgem de interpel·lar l’equip de govern, bé en l’apartat de precs i preguntes del
plenari, bé en comissions municipals, per així tindre més informació sobre
l’estat en què es troben les diferents iniciatives que ja han estat aprovades.

1. Instar la Secretaria General del plenari a fi que elabore un informe que
incloga totes les mocions i declaracions institucionals aprovades des de la
constitució de l’actual corporació, així com el seu grau d’acompliment.
2. Instar la Secretaria General del plenari a fi que elabore un informe semestral
que incloga totes les mocions i declaracions institucional aprovades durant eixe
període de temps. Aquests informes trimestrals es remetran a les comissions
municipals corresponents per tal que l’equip de govern explique l’estat
d’acompliment de cada acord plenari.»
Queda sobre la taula.
9. Comunicacions.
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat de les sentències emeses, favorables
a l’Ajuntament, següents:
– Sentència núm. 197/16, de data 6 de juliol, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de València. Procediment abreujat núm. 101/16 interposat
per María Amparo Sánchez Huerta que impugna la resolució de 29 de gener de
2016 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra liquidació
per IVTNU, per import de 8.876, 46 euros.
– Sentència de data 22 de juny de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana. Sala Contenciosa Administrativa. Secció Primera en el
rotlle d’apel·lació núm. 644/11 promogut per Isabel Bayarri Gimeno contra
sentència de data 17 de novembre de 201, del Jutjat Contenciós Administratiu
número nou de València.
– Sentència núm. 207/16, de data 7 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número u de València en el P.A. 62/16 interposat per la mercantil
Daonsa contra l’Ajuntament en matèria de liquidacions de l’IVTNU.

10. Precs i preguntes
Daniel Jaén, Pregunta sobre la respuesta de que realizó en el Pleno de 26 de abril,
sobre las Bases de empleo y aplicación de cada bolsa y también de renovación de las
bolsas de empleo. ¿ Las bolsas ya han pasado tres meses, saber cuando van a estar.
Sergio Gavilán, Pregunto en el Pleno de mayo a favor de los animales, como por un
lado se aprueba esto y por otro se aprueban las fiestas taurinas.
Onofre Espinos, Que pasa con las 24 horas de apertura de la biblioteca ¿ Por qué se
ha cerrado la Biblioteca el mes de agosto?.
Cristina Mora, Este mes de agosto todos los trabajadores tienen que cumplir con el
horario laboral, también hace falta cerrar para limpiar desinfectar, etc., y solo se ha
cerrado una semana.
Xavi Torres, En relación al Parque Natural quiere hacer el ruego de que se indique la
entrada y salida en señales de tráfico.
Desde el Área de urbanismo la instalación de toldos provisionales que hagan sombra a
la salida del metro.

Referente al Mosquito Tigre que acciones se han realizado.
Cuantas empresas han presentado oferta al Centro de Día.
¿En que situación se encuentran las grabaciones o videos del Pleno?
El motivo de su abandono de la Junta de Gobierno Local es porqué Vds. cambiaron las
condiciones, pactaron con tránsfuga.
Sra. Alcaldesa: En Quart de Poblet, este año no hay Bous al carrer, en el Barrio del
Cristo existe tradición de Bous al carrer, este año no le toca a Quart de Poblet, Quart
de Poblet, será el año que viene.
Ustedes además retiraron por consenso de todos los grupos en moción de mayo, lo
que hace referencia a los toros porque sabían que en el Barrio había una tradición que
queríamos mantener, y aceptaron retirar la referencia a los toros.
En Quart de Poblet, este año, no hay toros, ni tiro al pichón, la Sociedad de
Cazadores van a hacer su tradicional tirada en Ribarroja.
Las bolsas de empleo se aprobaron en julio, insistirá en que se cuelguen en la página
web.
Lucia A. Fernández Sevilla: El mosquito tigre, ha habido plaga en Quart, se han
llevado a cabo los trabajos necesarios, si se encuentran en zonas privadas no se
puede hacer nada, se ha realizado una pintura a los imbornales que ha sido un existo.
Este no hay conocimiento de foco alguno, el 805 del mosquito tigre se da en propiedad
privada.
Se ha otorgado por la Diputación de Valencia una subvención de 9000 euros, si seria
recomendable seguir pintando los imbornales. Dando publicidad a los domicilios
privados.
Sra. Alcaldesa: En relación con Mestre Descals, la oficina técnica está realizando un
proyecto para que pueda ser utilizado por los vecinos.
El toldo, vamos a esperar, su instalación no es sencilla y es cara, se podrá plantear
plantar árboles que crezcan mas rápido.
Mercedes Monzó. Se podrían poner unos adhesivos que indique en los patios que
indiquen los horarios para tirar la basura.
Sra. Alcaldesa, El video de los plenos está en marcha.
En respuesta a la pregunta sobre el Bar de la Calle Ramón Montaner, se está en ello,
pero hay que seguir el Reglamento, ese expediente no está durmiendo, se están
tomando las debidas precauciones.
Se pregunta por el público, como va a acceder el personal de la empresa pública, y le
contesta la Sra. Alcaldesa que igual que los funcionarios, por publicidad, igualdad,
mérito y capacidad

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i cinquanta
minuts del dia assenyalat al començament, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i
dels acords adoptats s’estén aquesta acta de què jo, la secretària accidental,
certifique.

