ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
30 D’AGOST DE 2018
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Amparo Torner Durán
José Antonio Acosta Gómez
Grup PP
Amparo Mora Castellá
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia
Grup Coalició Compromís
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinós Armero

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la
vila de Quart de Poblet, quan són les
tretze hores i trenta minuts (13.30 h) del
dia trenta d’agost de dos mil díhuit, es
reuneixen, sota la presidència de la
senyora alcaldessa, Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i els senyors
regidors que al marge es relacionen,
assistits per la senyora secretària
accidental i amb la presència del senyor
interventor, per tal de celebrar sessió
extraordinària segons l’ordre del dia
rebut.
A l’hora assenyalada, la senyora
alcaldessa obri la sessió i tot seguit es
tracten els assumptes següents:

Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
Juan Antonio Valenzuela Peral
Secretària acctal.
Angeles Navarro Gimeno
Ha excusat la seua absència
Mª Consuelo Campos Malo
Francesc Xavier Torres Medina

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. 2.061, de data 17/07/2018, al núm. 2.237, de data 27/08/2018, de
l’exercici de 2018 que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que han estat a la
seua disposició.
2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE 2017
Havent informat favorablement la Intervenció de Fons, així com la Comissió Especial
de Comptes, el Compte General de l’exercici de 2017 i havent-lo exposat al públic
durant el termini reglamentari sense que s’hi haja produït cap reclamació ni al·legació.
El Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor del PSOE (10) i l’abstenció del PP (4),
Compromís (2), Sí se Puede (2) i Ciudadanos (1), acorda:
U. Aprovar el Compte General de l’exercici de 2017 que posa de manifest la gestió
realitzada en l’àmbit econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
DOS. Trametre els comptes al Tribunal de Comptes perquè els fiscalitze.
3. CANVI DENOMINACIÓ DE CARRER
L’alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, vista la proposta del regidor delegat en la
Mancomunitat Intermunicipal del Barri del Crist, Aldaia-Quart de Poblet, en relació a la
duplicitat que hi ha en la nomenclatura del carrer Cuenca en el terme municipal.
Atés que s’ha informat els veïns i s’ha debatut amb ells la proposta d’un nom nou i que
s’ha triat el nom carrer de Maria Cambrils Sendra.
Amb dictamen previ de la Comissió d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels dènou regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa l’alcaldessa, acorda:
U. Aprovar el canvi de nom del carrer Cuenca (Barri Porta) de Quart de Poblet que
passa a ser carrer de Maria Cambrils Sendra en la nova nomenclatura.
DOS. Que durant sis mesos estiguen visibles les dues denominacions en el carrer
afectat per a facilitar-ne la implantació.
TRES. Fer trasllat de l’acord a totes les entitats públiques i privades i a tots els
interessats en l’expedient.

4. ADHESIÓ A LA CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Vist el nou model d’acord d’adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles
que el Ple de la Diputació de València aprovà el dia 27 de febrer de 2018.
Vist que s’hi adequa a la nova normativa i als nous serveis i subministraments
innovadors i sostenibles que oferirà la Diputació de València.
Vist que el període de vigència del conveni formalitzat anteriorment no pot prorrogarse per més temps.

Atés el dictamen que ha emés la Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Generals,
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dènou regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa l’alcaldessa, acorda:
U. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Quart de Poblet al sistema d’adquisició
centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Serveis Innovadors i
Sostenibles.
Dos. Aprovar el text de l’acord d’adhesió i facultar la senyora alcaldessa perquè el
signe i dicte totes les actuacions que siguen necessàries per a executar aquest acord.

5. ADHESIÓ A LA XARXA VALENCIANA DE LA RETENCIÓ DEL TALENT JOVE
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Vista la sol·licitud de la senyora alcaldessa d'adhesió a la Xarxa Valenciana per la
Retenció del Talent Jove de la Diputació de València, que literalment transcrita diu
així:
Que l'Ajuntament de Quart de Poblet ha destinat 551.000 euros del pressupost
municipal, exercici 2018, a la Gestió del Talent, i que coneixent l'existència de la Xarxa
Valenciana per la Retenció del Talent Jove de la Diputació de València, manifesta que
en l'actualitat s'estan duent a terme les iniciatives que es detallen a continuació en
matèria de gestió del talent jove.
–– Beques destinades a efectuar pràctiques en diferents àrees municipals, completant
la formació acadèmica, facilitant les pràctiques professionals i/o l'especialització
professional, al mateix temps que facilitar els primers contactes amb el món laboral en
el sector públic:
- Beques joves postgraduats.
- Beques a persones titulades.
- Beques a estudiants.
–– Beques complementàries per als estudiants a Europa.
–– Servei d’assessorament europeu per a persones del municipi, especialment les
més joves que desitgen completar la formació i impulsar projectes
laborals/empresarials a través de les oportunitats que ofereix Europa.
–– Servei acreditat de voluntariat europeu: els projectes duren entre 2 i 12 mesos, i
com a voluntari poden treballar en molts camps: cultura, joventut, esports, infància,
patrimoni cultural, arts, benestar dels animals, medi ambient i cooperació al
desenvolupament.
–– Autoocupació: s'ofereix un servei personalitzat d'atenció individual i formació en
grup, per a arrancar i consolidar la idea de negoci, així com ajudes econòmiques per a
començar.

–– Espais de coworking: espais destinats a allotjar persones emprenedores quan
comencen amb possibilitat d'obtindre un microcrèdit social.
–– Ajuda a la iniciativa emprenedora: es tracta d'una subvenció de convocatòria
anual per a les persones emprenedores de fins a 1.500 €.
I que compleix els requisits i assumeix les obligacions establides en el Reglament de la
Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent Jove.
Atés el dictamen que ha emés la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals,
i de conformitat amb l'article 17 del Reglament de Creació i Funcionament de la Xarxa
Valenciana per la Retenció del Talent Jove, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
vint regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa l’alcaldessa, acorda:
U. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Quart de Poblet a la Xarxa Valenciana per la
Retenció del Talent Jove de la Diputació de València.
Dos. Comprometre's a complir les obligacions derivades del Reglament de Creació i
Funcionament de la Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent Jove de la Diputació
de València.

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SEGONS LA BASE 37 DE
LES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 2018
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE
De conformitat amb l’acord del Ple de l'Ajuntament que es va prendre en aprovar el
Pressupost General per a l'exercici de 2018, en la sessió de 4 de desembre de 2018,
que s'inclou en la Base 37 d'execució; en desplegament del que disposa l'article 207
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, així com en l'Ordre HAP/2015/2012 d'1
d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, el Ple queda assabentat de la informació periòdica
corresponent al segon trimestre de 2018.
7. INFORME D'INTERVENCIÓ D'OBJECCIONS EFECTUADES EN L'EXERCICI DE
2017, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 128 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU
2/2004, DE 5 DE MARÇ.
Vist l'informe d'Intervenció que recull les objeccions formulades i de conformitat amb
l'article 218 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d'abril, en la redacció que li dona la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local, el Ple queda informat:
I
De les objeccions i observacions que presenta Intervenció, sobre un volum de gasto
que, durant l'exercici 2017, en obligacions liquidades, assolí la xifra de 24.919.599,14
euros, suposen un percentatge ínfim del gasto referit, i sobre el volum d'expedients de
gasto que són mils, el seu percentatge resulta residual.

II
Quant a les objeccions del gasto, 6 d'aquelles responen a la neteja de l'empresa que
realitzava els treballs de neteja d'edificis municipals que, com és sabedora la
corporació, va finalitzar l’activitat quan es va posar en marxa l'empresa municipal que
definitivament s'ha fet càrrec d'aquesta faena. Dels altres casos, la quantitat més gran
correspon al subministrament de telefonia fixa i mòbil, a Vodafone i Telefónica, que
estava pendent d'adhesió a la Central de Compres de la Diputació Provincial de
València, situació que ja s'ha normalitzat per a, en tot cas, aconseguir millors preus;
en tot cas són despeses ínfimes de caràcter menor i que es deriven de la perduració
en el temps. Quant al pagament del Cànon de Sanejament a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, deriva d'una liquidació de cànon d'abocament impugnada per
aquest Ajuntament i suspesa per l'òrgan administratiu, que queda pendent de la seua
devolució. La resta de despeses amb observacions, també ho són per tal com
s'estava duent a terme l'expedient de contractació pel procediment corresponent, i
mentrestant havia de complir-se el servei entenent que, per l'import, eren contractes
menors. D'altra banda, pel que fa al transport de persones majors al cementeri en
dates concretes, s'està treballant per a regularitzar-lo o a través de l'empresa pública.
D'aquesta manera, s'entén que l'actuació de l'Alcaldia ha sigut conseqüent amb la
realitat de la situació i, en tot cas, amb la finalitat de no menyscabar el funcionament
dels serveis, i en cap cas hi ha hagut perjuí per als interessos públics.

8. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les tretze hores i cinquanta minuts del
dia trenta d’agost de dos mil díhuit, la senyora alcaldessa alça la sessió i dels acords
adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

