ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
17 D'ABRIL DE 2019
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
Amparo Torner Durán
José Antonio Acosta Gómez

Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les tretze
hores i quaranta-cinc minuts (13.45 h) del
dia dèsset d'abril de dos mil dènou, es
reuneixen, sota la presidència de la senyora
alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i els senyors regidors anotats al
marge, assistits pel senyor secretari i amb la
presència del senyor interventor, per tal de
celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria, segons l'ordre del dia rebut.

Grup PP
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

A l'hora assenyalada, la senyora 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 Antonio Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón
Ha excusat la seua absència
Amparo Mora Castellá

Es comunica al Ple l'escrit que ha presentat el Consell Municipal d'Infància:

«Benvolguts grups polítics, les xiquetes i xiquetes del Consell Municipal d' Infància i
Adolescència, hem pensat algunes propostes per als vostres programes electorals,
esperem que les tingueu en compte. Són les següents:
MEDI AMBIENT
MILLORES:
 Brutícia i mal estat de l'entorn del Riu Túria.


Excés de contaminació per circulació de vehicles pel poble.

PROPOSTES
 Revisió i manteniment de les condicions del Riu Túria.


Neteja dels plàstics que s'acumulen al riu.



Traslladar places d'aparcament del centre del poble als descampats de les
afores.

MOBILITAT I URBANISME
MILLORES:
 Carrer Cervantes, mal estat de la vorera, estretes i falta d'accessibilitat.


Entorn de Molí de Vila, descampat sense ús (propietat privada) i mal estat dels
berenadors del parc de la plaça Pinzón.



Les instal·lacions dels col·legis estan envellides i poc cuidades.



Els semàfors del poble, no estan adaptats a persones invidents, i tenen gènere
masculí assignat (excepte el de la plaça de l'ajuntament que és femení).



L'avinguda de Sant Onofre, és molt grisa.



Voltants de la Gran Poma, descurats.

PROPOSTES:


Reformar el carrer Cervantes, perquè siga segur i accessible.



Crear una plaça o lloc d'oci en el descampat del Molí de Vila (propietat privada)



Renovar els berenadors del parc del Molí de Vila.



Restaurar les instal·lacions dels col·legis.



Fer accessibles els semàfors, per a persones invidents i canviar el ninot per
una imatge en la qual totes les persones se senten identificades. Afegir botons
per a sol·licitar el pas.



Donar color a la l'avinguda.



Arreglar llambordes i vorades dels voltants de la Gran Poma. Posar solució als
edificis en construcció, per evitar a l'accés a l'interior.

OCI I TEMPS LLIURE
MILLORES:


Encara que el municipi disposa de bastants recursos per a la infància i
adolescència. Aquests són desconeguts.



Recursos insuficients als centre juvenils.

PROPOSTES:


Donar a conèixer els recursos a disposició de la infància i adolescència, així
com els seus possibles usos, forma d' utilització,...



Dotar amb futbolins,billars i més jocs de taula els espais juvenils.

ESPORTS
MILLORES:


Desconeixement dels recursos esportius del municipi (sembla que són
insuficients, o que estan allunyats)



Parc del poliesportiu envellit i en mal estat.



A les escoles esportives, practiquen esports de manera mixta, xiquetes i
xiquets. Quan anem creixent els grups es fan femenins i masculins,
desapareguent moltes vegades els femenins i havent d' anar a altres pobles.



No hi ha instal·lacions per a la realització de parkour.

PROPOSTES:


Fer un nou poliesportiu i que cada esport tinga el seu propi espai.



Renovar el parc del poliesportiu.



Donar continuïtat a les escoles esportives, intentar que no hi haja
discriminació de gènere en els esports i que en cas necessari hi haja equips
femenins i masculins.



Lloc per a fer parkour de forma segura.

SALUT I BENESTAR
MILLORES:


No ens agrada l' actual sistema d' alimentació, basat en el menjar fem
(aliments processats,menjar ràpid,...)



Mancada de consideració de les necessitats específiques de persones amb
malalties poc comuns (p.ex. epilèpsia)



Mal estat de l' aparcament privat de l' ambulatori, accés a urgències.



Encara que es realitzen tallers de prevenció amb l' alumnat de secundària,
faltaria que es feren en edats més tempranes.

PROPOSTES:


Reduir el menjar fem. Fer xarrades, campanyes, tallers per a promoure una
alimentació més saludable.



Que les màquines expenedores 24 h, incloguen menjar saludable.



Que es tinga en compte les malalties poc comuns, en la planificació i o disseny
dels espais i activitats (p.ex. epilèpsia)



Arreglar els aparcaments de l' ambulatori.



Xarrades de prevenció des de primària fins a batxillerat.

CULTURA
MILLORES:


La biblioteca municipal , tanca prompte a les vesprades i no obri els dissabtes a
la vesprada. L' espai d' estudi/treball per a adolescents és insuficient, només a
la planta baixa, a la zona de descans sol es pot accedir amb un adult i a partir
dels 14 anys, igual que al pis de dalt.



A Quart només es poden fer classes de dibuix i pintura en l' Associació d'
Amics de les Arts Plàstiques. Voldríem que les classes siguen gratuïtes ( o un
preu més baix) i amb millor recursos.



Hi ha una programació per a xiquetes i xiquets de teatre i cinema, també per a
majors, però no es programen espectacles interessants per a adolescents
(cinema massa infantil, obres massa avorrides...)



Les activitats culturals o de turisme, estan orientades a la infància o persones
adultes, per als adolescents són avorrides.



No hi ha espais per a la pintura urbana.

PROPOSTES:


Millorar els horaris de la biblioteca, que obrin fins a les 21 hores i que obrin els
dissabtes a la vesprada.



Ampliar l' accés de tota la biblioteca a partir de secundària.



Més sales d' estudi /treball i en altres llocs del poble.



Habilitar una zona de descans, d'accés per a les xiquetes i xiquets.



Crear l' escola municipal d' art amb tallers de dibuix, pintura, grafiti, etc.



Millorar la programació del Molí de Vila amb cinema i representacions per a
adolescents i joves.



Oferir més excursions, eixides i gimcanes culturals adaptades per a
adolescents i joves.



Oferir espais per a grafitis o pintures urbanes.

EDUCACIÓ:
MILLORES:


Excessiva càrrega de deures i inadequats per a les edats.



Massa xiquets i xiquetes en cada classe. Ràtios inadequades.



En els col·legis, falta de treball transversal, aprenentatge d' habilitats per a la
vida.



El bullying és un problema, en primària i en secundària. Ens sentim insegurs,
això ens fa no voler anar a classe, tenir por al canviar del col·legi a l' institut.



En general, mal estat dels banys i bruts. Les papereres també estan per a
arreglar-les.



Falta de coneixement de les conselleres i consellers en els col·les, dels que es
fa o es pot fer.



Que s'utilitze més el valencià.

PROPOSTES:


Que posen els deures justos i adaptats a l' edat.



Millorar la ràtio a les aules, menys xiquets i xiquetes per a cada classe.



Que en els col·legis:
o

A l'alumnat se li hauria de valorar altres aptituds, actituds i el treball que
fa, no solament amb les notes dels exàmens.

o

Treballar temes de ciutadania com a nòmines, contractes, etc.

o

Foment de la cohesió i treball com a grup entre l' alumnat.

o

Millorar la metodologia de les classes perquè siga més flexible.

o

Fer classes al professorat d'introducció a la intel·ligència emocional.



Protecció de l' alumnat en el col·legi.



Restaurar els banys, la higiene i les papereres.



Fomentar l' aspecte de representació dels consellers i conselleres en les
classes.



Fomentar l' ús del valencià a l' alumnat.

Esperem que tingueu en compte totes aquestes propostes en els seus programes
electorals per a fer un municipi més adaptat als interessos de tots i totes i, en aquest
cas, especialment als interessos dels jóvens.»(sic)

1. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA VERSIÓ
PRELIMINAR DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL.
Vista la proposta de modificacions a la versió preliminar del Pla General Estructural,
l'estudi ambiental i territorial estratègic, l'estudi de paisatge i el catàleg de protecció
estructural, com a conseqüència de les al·legacions presentades i informes emesos durant
el tràmit d'informació pública.
VIST que l'Ajuntament de Quart de Poblet acordà, en la sessió plenària que tingué lloc el
dia 31 de juliol de 2017, sotmetre la versió preliminar del Pla General Estructural de Quart
de Poblet, l'estudi ambiental i territorial estratègic, l'estudi de paisatge, el catàleg de
proteccions estructural i la resta de documents exigits per la normativa sectorial, al tràmit
de participació pública i consultes amb les administracions afectades i amb les persones
interessades, mitjançant edicte publicat en premsa escrita de gran difusió i en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 8105, de 14 d'agost de 2017, el document va ser
exposat al públic, tal com consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8105
de 14 d'agost de 2017.
VIST que en aquest procés de participació pública es van presentar al·legacions, així com
els informes de les administracions competents, que es detallen en la proposta redactada
a aquest efecte, en la qual s'ha analitzat novament el model estructural proposat incloenthi totes les modificacions pertinents derivades dels informes considerats. Com a
conseqüència d'això s'han introduït canvis substancials en la versió preliminar o inicial del
Pla General Estructural exposat l'agost de 2017.
VIST que, com a resultat de les modificacions incorporades després de l'exposició i
participació pública, es manté, en principi, la proposta de desenvolupament urbanístic de
la versió preliminar del Pla General Estructural de Quart de Poblet sotmesa al tràmit
d'exposició pública, adaptada al compliment del que es disposa en els informes sectorials i
a l'estimació d'alguna de les al·legacions presentades.
En resum, el model territorial modificat té les característiques següents en comparació
amb l'anterior:
— Principalment se sosté el desenvolupament urbanístic residencial natural del nucli, amb
el sector de Molí d'Animeta i el desenvolupament de nou sòl industrial a l'oest del municipi,
com a motor econòmic de la localitat.
— Els canvis introduïts radiquen fonamentalment en la variació dels sectors industrials
proposats, eliminant per complet l'anterior SI-2 al nord de l'autovia A-3 de la versió

preliminar i reduint el SI-1 per l'afecció d'inundabilitat, de manera que aquest sector al sud
de la A-3 esmentada queda dividit, en l'actual model proposat, en dos sectors: SI-1 Los
Hornillos 1 i SI-2 Los Hornillos 2.
— Es redueixen les zones de nous desenvolupaments d'ús dominant terciari proposades
en la versió preliminar del PGE per raons degudes a les condicions de protecció de l'horta
segons el Pla d'Acció Territorial d'ordenació i dinamització de l'Horta de València (d'ara en
avant PATODHV), afeccions d'inundabilitat derivades del Pla d'Acció Territorial de caràcter
sectorial sobre prevenció del Risc d'Inundació en la Comunitat Valenciana (d'ara en avant
PATRICOVA) i el compliment dels creixements màxims segons l'Estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana (d'ara en avant ETCV) del nou sòl destinat a les activitats
econòmiques del municipi. Per això s'eliminen els sectors terciaris ST-1, ST-2 i ST-3,
respectant i mantenint en aquestes zones el sòl protegit pel PATODHV. L'eliminació dels
sectors terciaris ST-1, ST-2 i ST-3 ve definida, entre altres afeccions, per a adequar-se i
respectar les zones inundables en aquesta part del terme. Respecte al ST-4, aquest àmbit
es transforma directament en sòl urbà industrial, per trobar-se en el límit urbà d'aquesta
zona i en una situació urbanística actual pràcticament consolidada.
— Juntament amb això, s'incorporen a diferents aspectes de l'ordenació diverses zones
considerades de caràcter forestal que provenen del Pla d'Acció Territorial Forestal de la
Comunitat Valenciana (d'ara en avant PATFOR).
VIST que la documentació presentada inclou:
– Proposta de Modificacions a la versió preliminar.
– Normes:
- Normes urbanístiques.
- Normes generals del catàleg de proteccions.
- Normes d'integració paisatgística.
– Fitxes:
-Fitxes de zones.
- Fitxes de gestió
– Plans:
- Plànols d'ordenació:
- ORD.01.- Infraestructura verda.
- ORD. 02.- Classificació.
- ORD. 03.1.- Zones d'Ordenació
- ORD. 03.2.- Afeccions i servituds aeronàutiques
- ORD. 04.- Xarxa primària
- Plànol CAT-01. Catàleg de proteccions.: CAT-01
- Plànol 04.00. Unitats i recursos paisatgístics de l'estudi de paisatge..
ATÉS que l'article 53.6 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, en la nova redacció que li dóna la Llei
1/2019, de 5 de febrer, estableix que:
«Si com a conseqüència d'informes i al·legacions, es pretén introduir canvis substancials
en la versió preliminar del pla, abans d'adoptar-los es publicarà un anunci d'informació
pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'administració
promotora, acompanyat dels informes i al·legacions que sustenten la modificació
proposada. En aquest període de 20 dies, s'hi admetran, per al seu examen i
consideració, noves al·legacions referides als canvis proposats; es podran inadmetre els
que reiteren arguments i redunden en aspectes prèviament informats.»
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Urbanisme, el Ple de l'Ajuntament, per
majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 3 PP, 3 Compromís i 1 Ciudadanos, amb
l'abstenció de 2 Sí se Puede, acorda:

PRIMER. Sotmetre a un nou tràmit d'exposició al públic la proposta corregida de la versió
preliminar del pla per un període de 20 dies, en el qual s'hi admetran, per al seu examen i
consideració, noves al·legacions referides als canvis proposats, significant que es podran
inadmetre els que reiteren arguments i redunden en aspectes prèviament informats.
SEGON. Ordenar, a l'efecte d'això, la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'Ajuntament de Quart de Poblet
acompanyant-la dels informes i al·legacions que sustenten la modificació proposada.
2. SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PER A
CONSTITUIR EL CONSORCI CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA.
Vist l'escrit de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, número de
registre d'entrada 3553, de data 27 de març de 2019, en el qual es convida aquest
Ajuntament a formar-ne part com a membre del Consorci de l'Horta de València.
Que a l'escrit s'hi adjunta l'esborrany del Conveni de col·laboració entre la Generalitat
Valenciana, la Diputació del València i l'Ajuntament de València, com també la proposta
d'Estatuts del Consorci del Consell de L'Horta de València.
Que l'aportació econòmica dels ajuntaments al Consorci la defineix l'article 25 dels
Estatuts on s'assenyala: que cada municipi que s'hi adherisca participarà amb el
percentatge que tinga d'horta respecte al total d'horta en l'àmbit de la Llei 5/2018 de
L'Horta de València.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Urbanisme, el Ple de l'Ajuntament, per
majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 3 Compromís, 2 Sí se Puede i 1 Ciudadanos, i
l'abstenció de 3 PP, acorda:
PRIMER. Sol·licitar l'ingrés de l'Ajuntament de Quart de Poblet en el Consorci Consell de
L'Horta de València i acceptar el contingut dels estatuts del Consorci i de les obligacions
que se'n deriven de formar-ne part.
SEGON. Designar el senyor Juan Medina Cobo DNI 52678612X, com a regidor de
Planificació Urbanística i Sostenibilitat com a representant de l'Ajuntament de Quart de
Poblet en el Consorci Consell de L'Horta de València.
TERCER. Trametre certificat d'aquest acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Sotssecretaria de la Generalitat Valenciana,
perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

3. ACTUALITZACIÓ INVENTARI
Atés que s'han produït alteracions en relació a noves altes en l'Inventari de Béns i Drets
de la corporació, que es refereixen a l'epígraf 1r, ―Béns immobles‖, dels subepígrafs, 1.
Construccions, 2. Solars, 3. Parcs i Jardins, 4. Finques Rústiques, que consten en
l'expedient, cal fer-ne la rectificació o actualització, tal com consta en l'article 33 del
Reglament de Béns de les Entitats Locals.

De conformitat amb l'article 34, del Reglament esmentat: «El Ple de la corporació local
serà l'òrgan competent per a acordar l'aprovació de l'inventari ja format, la seua rectificació
i comprovació».
Vista la proposta subscrita pel senyor regidor d'Hisenda i el senyor secretari, i emés
dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels vint senyors regidors i senyores regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, acorda:
Aprovar l'actualització de l'Inventari General de Béns i Drets d'aquest Ajuntament, referit a
la data de hui, que, de conformitat amb la documentació aportada a l'expedient, en
resulten els augments següents:
– Epígraf 1. sub. 1. Construccions, consta un total de 63.569.975,12€, i un augment de
3.397.931,20€.
– Epígraf 1. sub. 2. Solars, consta un total de 59.745.755,10€, i un augment de
8.289,50€.
– Epígraf 1. sub. 3. Parcs i Jardins, consta un total de 2.441.554,43€, i un augment de
268.063,72€.
– Epígraf 1. sub. 4. Finques Rústiques, consta un total de 4.558.742,54€, i un augment
de 145.491,26€.
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
CARTA LOCAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
El Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en la sessió que tingué lloc el dia vint-i-nou de
gener de dos mil dènou, aprovà inicialment l'ordenança de Participació Ciutadana, Carta
Local de Participació Ciutadana de Quart de Poblet.
Vist que la proposta d'ordenança va ser sotmesa al tràmit previst en l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, mitjançant un anunci publicat
en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 29, de data 11-II-2019.
Vist que, durant el termini d'informació, el senyor Xavier Torres Medina, en qualitat de
portaveu del Grup Municipal Compromís, va presentar un escrit d'al·legacions on
sol·licitava que es tingueren en compte les aportacions següents:
«1/Article 12,
- La ciutadania podrà demanar-ne la participació en el Consell de Participació i en
qualsevol dels consells sectorials, per al tractament de temes propis de l'àmbit del Consell
corresponent, sempre que ho sol·licite amb antelació suficient perquè s'hi puga afegir en
l'ordre del dia. Aquesta participació serà amb veu però sense vot.
2/Article 12, punt -10
-En cas d'empat, es deixarà l'assumpte damunt la taula fins a la pròxima convocatòria i es
podran aportar noves argumentacions.
3/ Referent al punt 13.3 afegir: les actes dels diferents Consells Sectorials, després de ser
aprovades, es publicaran en la web municipal.»
Els Serveis Tècnics n'han emés un informe en el qual hom proposa:

1. Desestimar l'al·legació relativa a l'article 12 punt 10 ( «En cas d'empat, es deixarà
l'assumpte damunt de la taula fins a la pròxima convocatòria i es podran aportar noves
argumentacions»), pel fet que, normativament, la regla general de funcionament dels
òrgans col·legiats introdueix el vot de qualitat en aquelles qüestions en les quals finalment
no hi haja acord per majoria, per tal que no quede un assumpte sense acord. (article
19.2.d) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre , de règim jurídic del sector públic /article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local / article 41 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals).
2. Desestimar l'al·legació relativa a l'art.13.3 («afegir: les actes dels diferents Consells
Sectorials, després de ser aprovades, seran publicades en la web municipal»), ja que
aquesta aportació es considera innecessària perquè ja existeix, en compliment de les
obligacions de Transparència. No és, per tant, matèria que requerisca incorporar-se en
aquesta Ordenança.
3. Estimar l'al·legació relativa a l'article 12, («La ciutadania podrà demanar-ne la
participació en el Consell de Participació i en qualsevol dels consells sectorials, per al
tractament de temes propis de l'àmbit del Consell corresponent, sempre que ho sol·licite
amb antelació suficient perquè s'hi puga afegir en l'ordre del dia. Aquesta participació serà
amb veu però sense vot.»)
Vist el dictamen favorable que ha emés la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals,
el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 2 PP, 3 Compromís
i 1 Ciudadanos, amb l'abstenció de 2 Sí se Puede, acorda:
U. Aprovar definitivament l'ordenança de Participació Ciutadana, Carta Local de
Participació Ciutadana de Quart de Poblet.
DOS. Estimar, en part, l'al·legació que ha presentat el Grup Municipal Compromís, de
conformitat amb el que s'ha exposat i, en conseqüència, modificar l'article. 12
Funcionament del Consell Local de Participació Ciutadana, que incorpora el punt 7, que
queda redactat com segueix:
ARTICLE 12. Funcionament del Consell Local de Participació Ciutadana
1. De conformitat amb els reglaments respectius, cada Consell Sectorial Municipal, d'entre
les associacions que conformen el Consell esmentat, triarà les persones que el
representen, titulars i suplents, davant el CLPC.
2. Per a constituir el CLPC, els consells sectorials a què es refereix l'article 13, hauran de
tramitar els respectius acords d'integració en el referit Consell, en la Regidoria de
Participació Ciutadana, a fi que aquesta incloga, en la primera reunió del CLPC que tinga
lloc, un punt de l'ordre del dia dedicat a la incorporació de noves persones representants
en el CLPC.
3. Després d'aprovar-ne la nova composició, la persona que exercisca la Presidència,
podrà convocar-la.
4. Perquè el CLPC puga prendre vàlidament acords, caldrà que, en la reunió convocada a
aquest efecte, estiguen presents la meitat més una de les persones integrants, en primera
convocatòria i, amb qualsevol que en siga el nombre, en segona, sempre que
assistisquen, almenys, la presidència, la secretaria i dues vocalies.

5. El CLPC establirà la periodicitat de les reunions, que tindran lloc, almenys, tres vegades
a l'any, amb caràcter ordinari. El Consell es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan
així ho determine la Presidència o ho sol·liciten un terç del nombre total d'integrants.
6. Qualsevol integrant del Consell podrà proposar punts de l'ordre del dia fins a huit dies
abans de la celebració del CLPC.
7. Qualsevol veïna o veí de Quart de Poblet podrà sol·licitar-ne la participació en el
Consell de Quart de Poblet i en qualsevol Consell Sectorial, per al tractament de temes
propis de l'àmbit d'actuació del consell corresponent. Per a això haurà de sol·licitar-ho
amb antelació suficient per a poder ser recollit en l'ordre del dia, indicant, mitjançant
instància conformada per registre d'entrada, el motiu i la temàtica a tractar. Aquesta
participació serà amb veu però sense vot.
8. Les convocatòries, amb els ordres del dia corresponents, es faran arribar a les
persones integrants amb una setmana d'antelació a la celebració del Consell.
9. Durant aquest període, coneguts per la totalitat d'integrants del CLPC els temes que
s'han de tractar, encara podran ser convocades les persones assessores referides en el
penúltim paràgraf de l'article 11.
10. Els acords del CLPC s'adoptaran per majoria simple de les persones presents amb
dret a vot en la reunió. Hi haurà majoria simple quan els vots afirmatius siguen més que
els negatius.
11. Les persones integrants del CLPC tindran dret a veu i vot. En cas d'empat en les
votacions, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
12. Els informes, comunicacions, consultes o propostes del Consell han de ser tramitades
en l'òrgan corresponent.
13. El CLPC podrà elevar al Ple municipal aquelles propostes que siguen de la seua
competència, per a la seua aprovació, si escau.
14. Es perdrà la condició d'integrant del CLPC per tres faltes d'assistència consecutives no
justificades. Igualment ocorrerà en el cas que les faltes d'assistència, encara que siguen
justificades, tinguen com a conseqüència la no assistència a les reunions realitzades en el
Consell durant un any.
15. Es perdrà, igualment, la condició d'integrant quan l'entitat o associació deixe de
complir les condicions que s'exigeixen en aquesta Carta de Participació Ciutadana per a
formar part en el CLPC.
16. El CLPC es regirà pel que disposa aquesta Carta i pel reglament propi.
TRES. Ordenar la publicació de l'ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de
València, tot complint l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.

5. TARIFA PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU I NORMATIVA BÀSICA D'ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS PER A L'EXERCICI DE 2019.

Vista la proposta que formula el regidor d'Esports sobre les tarifes de serveis de la
Piscina Municipal d'Estiu, temporada 2019, així com la relació de serveis i normes d'ús,
com també l'informe que ha emés el senyor interventor.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals i
vista la proposta que presenta el regidor d'Esports, en data 16 d'abril d'enguany, de
modificació de les tarifes dels preus de la Piscina Municipal d'Estiu, temporada 2019,
que inclou la gratuïtat per als xiquets de 0-3 anys:
El Ple de l'Ajuntament, per majoria de vots a favor, 11 PSOE, 2 PP, 3 Compromís i 1
Ciudadanos, amb l'abstenció de 2, Sí se Puede, acorda:
U. Aprovar les tarifes de preus dels serveis de la Piscina Municipal d'Estiu de Quart de
Poblet, temporada 2019, així com les normes d'ús per a enguany.

TARIFES
TARIFES DE
PERPREU
BANYPISCINA
LLIURE MUNICIPAL
ESTIU 2019 D'ESTIU DE QUART DE
POBLET. TEMPORADA 2018/2019.
TARIFES PER BANY LLIURE ESTIU 2019
Ingrés
Tipus d'ús

Laborable

PREU FINAL
Festiu

Laborable

Festiu

Xiquets (1-12 anys)

1,22€

1,52 €

2,00 €

2,50 €

Adults (+ 13 anys)
Campament d'estiu partic. Ajuntament de Quart
autoritzat (*)

1,825€

2,435 €

3,00 €

4,00 €

0,76 €

-

1,25 €

Abonament 10 banys xiquets (1-12 anys)

€

10,955 €

18,00 €

Abonament de 10 banys (+13 anys)

17,29€

28,40€

Abonament temporada familiar

61,30 €

100,70 €

Tarifa nocturna (a partir de 1 a 12 anys inclosos)

1,22 €

2,00 €

1,825€

3,00 €

Tarifa nocturna (a partir de 13 anys inclosos)

*sense iva

-

€

* iva inclòs 21%

(*) Preu per xiquet/setmana

TARIFES D'ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU
2019

Ingrés 15 sessions
Tipus d'ús Cursos de Natació

1r Torn

PREESCOLARS (3-5)
XIQUETS (6-14)

2n Torn

36,25 €

36,25 €

30,40 €

30,40 €

*sense iva

ABONAMENT AQQUART ACTIVITATS ESPORTIVES

1r Torn

2n Torn

59,55 €

59,55 €

49,94 €

49,94 €

* iva inclòs 21%

Ingrés mensual

Tipus d'ús abonament activitats esportives

PREU FINAL

12,115 €
*sense iva

PREU FINAL MENSUAL
19,90 €
* iva inclòs 21 %

Els titulars de Carnet Jove tindran un descompte del 10% en l'Abonament Aqquart Activitats
Esportives.

INFORMACIÓ GENERAL
PERÍODE D'OBERTURA: 31 de maig a 1 de setembre de 2019
HORARI PISCINA D'ESTIU
De dilluns a diumenge de 11.00 a 20.00 hores.
Informació: Telèfon 963231992 de 10.30 a 13.00 hores
Correu electrònic: aqquart@gestionsaludydeporte.es

* TARIFES DE BANY LLIURE:
EDATS
XIQUETS (3-12)
ADULTS (+ 13)
JUBILATS I PENSIONISTES DE
QUART DE POBLET en possessió
de targeta pensionista o daurada

LABORABLE
2,00 €
3,00 €

FESTIU
2,50€
4,00€

GRATIS

GRATIS

Laborable: de dilluns a divendres / Festiu: dissabte, diumenge i festius


Els xiquets de fins a 3 any tindran accés a la instal·lació amb caràcter gratuït, els xiquets a
partir de 3anys (inclusivament) fins a 12 anys inclusivament pagaran la tarifa de xiquets per a
accedir a la instal·lació.



A partir de 13 anys (inclosos) s'accedirà a la instal·lació amb el pagament de la tarifa d'adult.



L'accés per a jubilats i pensionistes posseïdors de targeta pensionista o targeta daurada de
Quart de Poblet és gratuït, prèvia presentació de la documentació que així ho acredite.



Els usuaris amb abonament individual, familiar o semestral en vigor de la piscina coberta
municipal de Quart de Poblet tindran accés gratuït a la piscina d'estiu a partir del tancament de
la primera, prèvia presentació de la documentació que així ho acredite.



Els campaments d'estiu amb participació de l'Ajuntament de Quart de Poblet autoritzats pel
Servei Municipal d'Esports pagaran 1,25 euros/xiquet/setmana.

* TARIFES NOCTURNA (de 22.00 h a 01.00 h):
EDATS
NOCTURNA
XIQUETS (3-12)
2,00 €
ADULTS (+ 13)
3,00 €
JUBILATS I PENSIONISTES DE
QUART DE POBLET en possessió
GRATIS
de targeta pensionista o daurada
L'accés per a tarifa nocturna correspon a l'horari de 22.00 a 01.00 hores de l'endemà; en total tres
hores d'obertura de la instal·lació. Els dies d'obertura nocturna seran els divendres del mes de juliol.
L'hora d'eixida de l'aigua serà de 15 minuts abans de tancar la instal·lació. L'abonament de temporada
no permet l'accés a la piscina en horari de tarifa nocturna.
En horari de tarifa nocturna els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'una persona adulta major
de 18 anys que se'n faça responsable.

* TARIFES D'ABONAMENTS:
ABONAMENT DE 10 BANYS XIQUETS
(3-12)
ABONAMENT DE 10 BANYS ADULTS
(+13)
ABONAMENT DE TEMPORADA FAMILIAR



PRECIO
18,00€
28,40€
100,70€

L'abonament de temporada familiar inclou tots els dies d'obertura al públic, des del 31 de maig
fins a l'1 de setembre, tant laborables com festius.
Nombre total de places d'abonament de temporada familiar: 250



Els usuaris de la piscina d'estiu amb abonament de temporada o abonaments de 10 banys
podran disfrutar-los durant el mes de setembre de l'any en curs en la piscina coberta.



L'abonament de la piscina d'estiu no dóna dret d''accés preferent ni garanteix l'entrada a la
instal·lació quan a causa de l'aforament complet no s'hi permeta l'accés a més usuaris. És un
element més d'accés a la instal·lació amb les mateixes condicions que l'entrada o l'abonament
de 10 banys, però amb una reducció important sobre el preu del servei.



L'assignació de les places d'Abonament de Temporada familiar Temporada d'Estiu
2019 per a residents de Quart de Poblet i de la Mancomunitat Intermunicipal Barri del
Crist, Aldaia-Quart de Poblet es farà per sorteig, que durà a terme l'Ajuntament de Quart de
Poblet.
Per a participar en el sorteig d'assignació d'Abonaments de Temporada se sol·licitarà mitjançant
Instància General EL DIA 20 DE MAIG DE 2019 de 10.00 A 15.00 hores i de 17.00 A
19.00 hores en la taquilla de la Piscina Municipal d'Estiu de Quart de Poblet.

Documentació que cal presentar:
Instància General de l'Ajuntament de Quart de Poblet per unitat familiar, emplenada i
signada, on se sol·licite el nombre de places per família relacionant cadascun dels membres de
la unitat familiar que formaran part de l'abonament familiar.
Certificat/volant d'empadronament que acredite l'actual residència a Quart de Poblet o
a la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de Poblet.
Acreditació d'unitat familiar mitjançant fotocòpia del llibre de família.
Per al sorteig s'assignarà exclusivament un número per unitat familiar, el lliurament del
número es farà al titular de l'abonament o persona que el represente.
En cas de representació serà necessària Autorització original de la representació per escrit
juntament amb la fotocòpia del NIF del titular i acreditació amb el NIF del representant.
S'elaborarà una llista amb totes les sol·licituds rebudes ordenades pel número assignat a
cada família amb el nombre de places sol·licitades per cadascuna, prèvia comprovació amb la
documentació adjunta, aquesta llista es publicarà en la pàgina web oficial de l'Ajuntament de
Quart de Poblet.
El sorteig es farà el dia 24 de maig de 2019, a les 12.00 hores en la Sala d'Actes de
l'Ajuntament de Quart de Poblet.
El dia del sorteig es traurà a l'atzar un número del total dels números assignats de la llista,
a partir del número que isca es comptaran correlativament les 250 places, en cas que una
unitat familiar es quedarà incompleta s'arredonirà per excés.
En cas d'arribar al final de les places en la llista es continuarà comptant a partir del número
u fins a l'assignació del total de les 250 places.
La llista de famílies triades per sorteig serà publicada en la pàgina WEB de l'Ajuntament,
fixant el dia i l'hora de formalització de la compra de l'abonament en la taquilla de la Piscina
Municipal d'Estiu de Quart de Poblet.
FORMALITZACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE L'ABONAMENT DE TEMPORADA:
La inscripció es realitzarà sota estricte ordre de torn assignat.
Dies: 28, 29 i 30 de Maig.
Horari d'inscripció: de 16.00 a 21.00 hores.
Cal aportar còpia de la instància general presentada per a participar en el sorteig i
acreditar-ne la titularitat i el número en el sorteig.
En cas de no assistir en la data i l'hora assenyalada en la cita prèvia de formalització de
l'adquisició de l'abonament de temporada, s'entendrà que es renuncia a la plaça la qual
s'assignarà al número de família següent agraciada en el sorteig.

* OFERTA CURSOS DE NATACIÓ:
TORNS DE CURSOS DE NATACIÓ:
1r TORN: del 24 de juny al 12 de juliol.
2n TORN: del 15 de juliol al 2 d'agost.
PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions es faran en la taquilla de la piscina municipal d'estiu de dilluns a divendres a partir del
04 de juny en l'horari següent:
De 12.00 a 14.00 hores.
De 17.00 a 20.00 hores.
NATACIÓ PREESCOLAR (de 3 a 5 anys)
Dies: dilluns a divendres
Horari: 10.00 a 10.45 hores
20.15 a 21.00 hores
Preu: 59,54 euros
Inscripció mínima: 5
NATACIÓ XIQUETS ( de 6 a 14 anys )
Dies: dilluns a divendres
Horari: 10.00 a 10.45 hores
20.15 a 21.00 hores

Preu: 49,94 euros
Inscripció mínima per grup: 5

* OFERTA ABONAMENT AQQUART ACTIVITATS ESPORTIVES:
Vigència de l'abonament: 01 de juliol a 31 de juliol de 2019 // 01 d'agost a 31 d'agost de
2019.
Dies d'Activitat: de dilluns a divendres
Servei destinat a usuaris de més de 14 anys.
L'abonament permetrà l'accés a les activitats esportives dirigides oferides el mes de juliol o
agost. Els abonaments tenen caràcter personal i intransferible, l'acreditació de la titularitat
es farà davant el personal de la instal·lació.
S'estableix un volum mínim setmanal de sessions dirigides de 7 hores, que es distribuiran
en:
• Sessions activitats aquàtiques 45 minuts
• Sessions activitats en sec 60 minuts
• Sessions activitats exprés aquàtiques i sec 30 minuts
Horari: matins de 9.45 a 10.45 / vesprades de 20.15 a 21.15
L'accés als espais esportius delimitats quedarà supeditat al compliment del límit d'aforament
d'aquests espais esportius. En cada activitat s'establirà un aforament màxim d'assistents que
serà controlat pel monitor.
Preu: 19,90 euros / mes
Descompte aplicable a l'Abonament Aqquart Activitats Esportives:
• Els titulars del Carnet Jove gaudiran d'un descompte del 10% sobre el preu, prèvia
acreditació d'aquesta titularitat.
INSCRIPCIÓ MÍNIMA EN CURSOS DE NATACIÓ:
S'estableix un nombre mínim d'usuaris inscrits per a mantindre l'oferta del grup, en cas que
no s'hi arribe caldrà:
– Contactar amb el client oferint-li alternativa en grup d'activitat ja format, de manera
preferent.
– En cas que el client ho desitge se li retornarà l'import pagat.

NORMATIVA BÀSICA D'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ
— CALDRÀ COMPLIR LES INSTRUCCIONS DEL PERSONAL DE LA INSTAL·LACIÓ EN TOT
MOMENT.
— ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE LES DUTXES ABANS DE LA IMMERSIÓ EN QUALSEVOL DELS
VASOS DE LA PISCINA, EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA HIGIENICOSANITÀRIA. AMB
L'OBJECTIU D'ELIMINAR GÈRMENS I PARTÍCULES (CREMES, PÈLS, Etc.) I PREVINDRE LA
POSSIBILITAT D'UN CANVI TÈRMIC MOLT ACUSAT PER IMMERSIÓ BRUSCA. NO ÉS
ADEQUAT PER A NINGÚ I ESPECIALMENT PER ALS MENORS I LES PERSONES D'EDAT
AVANÇADA QUE ENTREN DE COLP EN L'AIGUA LA PRIMERA VEGADA QUE ES BANYEN
DESPRÉS D'HAVER MENJAT, D'HAVER PRES EL SOL DE FORMA PROLONGADA O D'HAVER
FET UN EXERCICI FÍSIC INTENS, ATÉS QUE AIXÒ POT PRODUIR UN CANVI TÈRMIC QUE
PROVOQUE ACCIDENTS NO DESITJABLES.
— ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT L'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DE QUALSEVOL PERSONA
QUE PATISCA UNA MALALTIA INFECCIOSA O CONTAGIOSA.
— NO ES PERMET L'ENTRADA EN LA ZONA DE BANY AMB ROBA I CALÇAT DE CARRER. A
L'EFECTE D'AIXÒ LA INSTAL·LACIÓ DISPOSA DE VESTIDORS DIFERENCIATS EN ELS
QUALS S'HAN DE CANVIAR ABANS D'ENTRAR EN EL RECINTE DE PLATGES, GESPA O
AIGUA.
— NO ESTÀ PERMÉS L'ACCÉS A MENORS DE 12 ANYS SI NO VAN ACOMPANYATS PER UNA
PERSONA ADULTA MAJOR DE 18 ANYS QUE SE'N FAÇA RESPONSABLE.
— EN HORARI DE TARIFA NOCTURNA ELS MENORS DE 16 ANYS ACCEDIRAN A LA
INSTAL·LACIÓ ACOMPANYATS PER UNA PERSONA ADULTA MAJOR DE 18 ANYS QUE SE'N
FAÇA RESPONSABLE.
— ELS ADULTS AMB MENORS SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT NO HAN DE DEIXAR-LOS EN
CAP MOMENT SOLS DURANT EL BANY O A LA VORA DE LES PISCINES, ENCARA QUE

PORTEN ELEMENTS DE FLOTACIÓ. ELS RECORDEM QUE 2,5 CM DE PROFUNDITAT SÓN
SUFICIENTS PER A COBRIR EL NAS I LA BOCA D'UN XIQUET SI CAU CAP PER AVALL.
— CAL PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓ A LES PERSONES AMB PROBLEMES MÈDICS, I
ESPECIALMENT, QUAN ES TRACTE DE MALALTIES AMB SÍNDROMES CONVULSIVES.
AQUEST GRUP ÉS DE RISC MOLT ELEVAT A CAUSA DEL POSSIBLE DESENCADENAMENT
D'UNA CRISI DURANT LA SEUA ESTADA EN UNA PISCINA. CAL EXTREMAR LES
PRECAUCIONS QUAN ES TRACTE DE MENORS.
— DE DILLUNS A DIVENDRES ES FITARAN I DELIMITARAN DIFERENTS ZONES D'ÚS:
RECREACIÓ, NATACIÓ I CURSETS, AQUESTES HAURAN DE SER RESPECTADES PER LES
PERSONES USUÀRIES A FI DE FACILITAR UNA MILLOR UTILITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ.
— NO ESTÀ PERMESA L'ENTRADA DE FLOTADORS, MATALAPS, PILOTES, ALETES NI ULLERES
DE BUSSEIG A LA INSTAL·LACIÓ. EN PARTICULAR NO ES PERMETEN ELS FLOTADORS
INFLABLES NI DE TIPUS “ANEGUET” O CÉRCOL QUE ES COL·LOQUEN EN LA CINTURA
DELS XIQUETS, ÉS POSSIBLE QUE BOLQUEN I EL XIQUET NO ES PUGA REDREÇAR.
— L'HORA D'EIXIDA DE L'AIGUA SERÀ MITJA HORA ABANS DE TANCAR LA INSTAL·LACIÓ.
— PER A EVITAR CAURE O ESVARAR-SE NO ES PODRÀ CÓRRER NI ESPENTAR-SE PEL
RECINTE DE LES PISCINES. CAL PROCURAR QUE ELS MENORS SOTA LA SEUA
RESPONSABILITAT NO JUGUEN A ESPENTAR-SE PER LA VORA DE LA PISCINA, SALTAR
UN PER DAMUNT DE L'ALTRE, AFONAR-SE, TIRAR-SE DE COLP, ETC.
— NO ESTÀ PERMÉS MENJAR O FUMAR EN LES ZONES DE GESPA, PLATGES O VASOS O
FORA DE LES ÀREES DESTINADES A TAL FI. ÚNICAMENT ESTÀ PERMÉS MENJAR EN LA
ZONA DE PÍCNIC DEGUDAMENT HABILITADA PER A AIXÒ. NOMÉS ES PERMETRAN
COBERTS I UTENSILIS DE PLÀSTIC O PAPER.
— NO ESTAN PERMESOS ELS OBJECTES DE VIDRE NI ALTRES MATERIALS TALLANTS EN TOT
EL RECINTE, TANT EN ZONES DE BANY, PLATGES O VESTIDORS (inclosa la zona de
pícnic). NO ES PERMET L'ACCÉS DINS L'AIGUA AMB ULLERES DE VISIÓ O DE SOL PER
TAL DE PREVINDRE ACCIDENTS AL MATEIX USUARI, AIXÍ COM A LA RESTA DE
BANYISTES PER COLPS A LES ULLERES, PÈRDUA I/O CAIGUDA Al FONS DE LA PISCINA
DE LES ULLERES O PART D'ELLES (LENTS, PATILLES, ETC).
— NO ES PERMET ANAR DESCALÇ EN LA ZONA DE PÍCNIC O FORA DEL RECINTE DE LES
PISCINES.
— ENTRADES, ABONAMENTS DE BANYS I ABONAMENTS: LES ENTRADES D'ACCÉS
S'EXPEDIRAN EN EL MOMENT D'ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ I SERAN VÀLIDES
EXCLUSIVAMENT PER AL TEMPS EN QUÈ LA PERSONA S'HI ESTIGA A L'INTERIOR DE LES
ZONES DE BANY. CAL GUARDAR-LES FINS QUE S'ABANDONE LA INSTAL·LACIÓ, I S'HAN
DE PRESENTAR ALS EMPLEATS DE LA INSTAL·LACIÓ SEMPRE QUE AQUESTS HO
SOL·LICITEN. EN CAS D'EIXIR DE LA ZONA DE BANY A LA ZONA DE PICNIC EXTERNA,
ESPLANADA AL COSTAT DE LA CAFETERIA I/O A LA MATEIXA CAFETERIA DE LA
INSTAL·LACIÓ QUE ES TROBA DINS DEL COMPLEX, ES COMUNICARÀ AQUEST FET EN
L'ATENCIÓ Al PÚBLIC, QUE POSARÀ UN SEGELL ALS ELEMENTS D'ACCÉS.
— ESTÀ TERMINANTMENT PROHIBIT L'ENTRADA D'ANIMALS Al RECINTE DE LA PISCINA,
LLEVAT DELS GOSSOS GUIA PER A INVIDENTS.
— PROHIBIT FUMAR.
— NO ES POT ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ AMB CADIRES, HAMAQUES NI PARA-SOLS..
— PER SEGURETAT, L'ÚS DEL TOBOGAN ESTÀ RESTRINGIT ALS MENORS DE 8 ANYS,
L'ALTURA MÀXIMA DELS QUALS NO PASSE D'1.20 m. L'ALTURA MÍNIMA DELS MENORS
PER A ACCEDIR Al TOBOGAN ÉS D'1,00 m.
— L'AFORAMENT MÀXIM DE LA INSTAL·LACIÓ ÉS DE 443 PERSONES, UNA VEGADA COBERT
AQUEST AFORAMENT EL PERSONAL D'ATENCIÓ Al PÚBLIC DE LA INSTAL·LACIÓ
PERMETRÀ L'ACCÉS D'USUSARIS EN EL MATEIXA QUANTITAT DELS QUE ABANDONEN LA
INSTAL·LACIÓ.
— L'INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE LA INSTAL·LACIÓ IMPLICARÀ L'APLICACIÓ DEL
DRET D'ADMISSIÓ QUE ESTABLEIX L'ART..33 DE LA LLEI 14/2010 D'ESPECTACLES
PÚBLICS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

DOS. Fer trasllat d'aquest acord a l'empresa concessionària del servei.
Debat

Sra. Rosa Garcia (Compromís)
Nosotros, muy agradecidos, porque desde el 2016 llevamos intentando mejorar los precios más
y, sobre todo, para los niños. Estamos muy contentos.
Aún quedan algunas propuestas encima de la mesa, pero como esta era de las más
importantes para nosotros, pues vamos a votar a favor en esta ocasión y seguiremos
trabajando para seguir mejorando en lo que podamos.
Entonces, pues muchas gracias por habernos incorporado las propuestas.

6. MODIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA NETEJA D'EDIFICIS I
NETEJA VIÀRIA DE L'EMPESA PÚBLICA DE SERVEIS DE QUART DE POBLET,
SLU I PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DELS TREBALL REALITZATS.
Vista la proposta que presenta el conseller delegat de l'empresa pública GESQUART
SL, en la qual es fa constar:
En el pressupost per a l'exercici de 2018 de l'empresa pública GESQUART SL,
apareixen pressupostades, entre altres, els encàrrecs de gestió següents:
a) Encàrrec de gestió de neteja viària per import de 428.454,26 €, dels quals es
destinen a despeses de personal 337.544,56 €.
No obstant això, la despesa previsible en personal és de 389.995,40 € motivat per la
circumstància que hi ha 14 persones amb contractes temporals, d'una totalitat de 19
treballadors, que cobreixen vacances i que a més reporten liquidacions per les
finalitzacions de contracte (inclouen indemnització, part proporcional de vacances no
gaudides i de pagues extraordinàries), la qual cosa fa una diferència a favor de
l'empresa pública de 52.450,84 €.
D'altra banda, s'estan prestant serveis extraordinaris per festius i reforços i es preveu
que durant l'exercici es continuen realitzant; l'estimació d'aquests treballs puja a
30.000 €.
b) Encàrrec de gestió de neteja d'edificis per import de 452.862,79 €, dels quals es
destinen a despeses de personal 409.239,10 €.
No obstant això, la despesa previsible en personal és de 437.447,42 € motivat per la
circumstància que hi ha 7 persones amb contractes temporals, d'una totalitat de 28
treballadors, que cobreixen vacances i que a més reporten liquidacions per les
finalitzacions de contracte (inclouen indemnització, part proporcional de vacances no
gaudides i de pagues extraordinàries), la qual cosa fa una diferència a favor de
l'empresa pública de 28.208,32 €.
D'altra banda, s'estan prestant serveis extraordinaris per festius i reforços i es preveu
que durant l'exercici es continuen realitzant; l'estimació d'aquests treballs puja a
30.000 €.
En tots dos encàrrecs de gestió s'observa que el càlcul dels costos ordinaris de
personal es va fer en relació amb 12 mesos, incloses les pagues extraordinàries, quan
s'hauria d'haver multiplicat per 13 mesos; amb això quedaven incloses les
substitucions del mes de vacances i dies d'assumptes propis per conveni. Aquest error

aritmètic provoca que es faça necessari
modificar l'encàrrec de gestió dels dos serveis (neteja viària i d'edificis) amb l'objectiu
d'adaptar-lo a la situació real de les despeses de personal.
Vist que l'encàrrec de gestió de neteja d'edificis es regeix pel Conveni Col·lectiu de
Treball del Sector d'Edificis i Locals, i que l'article núm.4 estableix que, per a l'exercici
2019, es produirà una pujada salarial de l'1,15% dels conceptes retributius.
De conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques assenyala que «les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o
a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes».
Vist l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la Societat Pública Municipal,
Empresa Pública de Serveis de Gestió de Quart de Poblet, SL, en la sessió que tingué
lloc el dia vint-i-tres de novembre de dos mil díhuit.
Emés un informe pel Sr. Interventor, amb el dictamen previ favorable de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels
vint regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa l'alcaldessa, acorda:
Primer. Modificar l'encàrrec de gestió de neteja viària de l'exercici 2018, incloent-hi la
rectificació del càlcul de salaris considerant els costos de substitucions de vacances
que és de 52.450,84 €, així com la inclusió de costos extraordinaris en els quals
s'incorre per reforços de diversos festius i que s'estima en 30.000 €.
Segon. Modificar l'encàrrec de gestió de neteja d'edificis de l'exercici 2018, incloent-hi
la rectificació del càlcul de salaris considerant els costos de substitucions de vacances
que és de 28.208,32 €, així com la inclusió de costos extraordinaris en els quals
s'incorre per reforços de diversos festius i que s'estima en 30.000 €.
Tercer. Actualitzar els imports per error aritmètic i els serveis prestats i no rebuts a
través de la liquidació corresponent en els imports del punt primer i segon d'aquesta
proposta.
Quart. Modificar l'encàrrec de gestió de neteja viària a partir de l'exercici 2019,
rectificant l'error aritmètic o de càlcul incloent-hi les despeses de personal per
substitucions de vacances i dies lliures per conveni, així com els costos per
finalitzacions de contractes que és de 52.450,84 €. A més dels costos estimats per
serveis de reforç per 30.000 €
Cinqué. Modificar l'encàrrec de gestió de neteja d'edificis a partir de l'exercici 2019,
rectificant l'error aritmètic o de càlcul incloent-hi les despeses de personal per
substitucions de vacances i dies d'assumptes propis per conveni, així com els costos
per finalitzacions de contractes, al mateix temps que s'inclou l'actualització salarial per
conveni col·lectiu de l'1,15% que és de 28.532,71 €, a més dels costos estimats per
serveis de reforç per 30.000 €.
7. INFORME ANUAL D'INTERVENCIÓ DE TOTES LES RESOLUCIONS
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS
EFECTUADES EN L'EXERCICI DE 2018.

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 Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 d'abril, en la redacció que fa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local s'indica a la Comissió Informativa
d'Hisenda i Recursos Generals el següent:
I
De les objeccions i observacions que es presenta la Intervenció, sobre un volum de
despesa que en l'exercici 2018 en obligacions liquidades va assolir la xifra de
27.088.281,78 euros, suposen un percentatge ínfim de la despesa referida, i sobre el
volum d'expedients de despesa que en són milers, el seu percentatge esdevé residual
en una entitat com aquesta.
II
Els que es refereixen a subministrament de telefonia fixa i mòbil, es tracta d'una
despesa menor amb la mercantil Telefónica. En algunes objeccions la Intervenció
assenyala que superen l'import anual al qual es refereix l'article 118 de la Llei de
contractes del sector públic, tot i que, per part dels gestors de la despesa, s'entén que
l'objecte del contracte no és el mateix. Hi ha també objeccions sobre expedients de
despesa que la Intervenció considera que no són despeses menors i que han de ser
objecte d'expedient de contractació ordinària, però ja s'estava duent a terme
l'expedient de contractació pel procediment corresponent, i mentrestant havia de
complir-se el servei entenent els gestors de la despesa que per l'import, eren
contractes menors. D'altra banda, referent al transport de persones majors al
cementeri en dates concretes, tot i que no s'ha materialitzat en l'encàrrec
corresponent, la corporació vol dur a terme tot el servei del cementeri a través de
l'empresa municipal.
Quant a les objeccions del Capítol 1, la majoria responen al fet que per part del
Departament de Personal no s'aporten les resolucions que aproven determinades
despeses, però no és que no existisquen, sinó que no es remeten a Intervenció en el
moment de la seua fiscalització.
D'aquesta forma s'entén que l'actuació de l'Alcaldia, ha sigut conseqüent amb la
realitat de la situació, i en tot cas, s'insta els departaments a complir amb els
requeriments de la Intervenció per a no menyscabar el funcionament dels serveis, i,
es pot constatar que no hi ha hagut perjudici per als interessos generals, i les
obligacions contretes ho han sigut per prestacions efectivament realitzades.
8. DONAR COMPTE DE L'ACCEPTACIÓ DE MILLORES, CONTRACTE, GESTIÓ
DEL SERVEI MUNICIPAL CENTRE DE TIPOLOGIA MIXTA, EMPRESA
ADJUDICATÀRIA, GESMED.
S'informa al Ple de les actes d'acceptació de millores, que l'empresa GESMED ofereix
en el contracte de gestió del servei municipal Centre de Tipologia Mixta, amb el
desglossament següent:

Millores en equipament

CERTIFICACIONS
QUANTITAT INICIAL CERTIFICATS SALDO
25.000,00

24.890,74

1ª

109,26 16.838,61

2ª
2.093,30

3ª
5.958,83

Millores en domòtica
QUANTITAT INICIAL CERTIFICATS
25.000,00
2.558,06

CERTIFICACIONS
SALDO
1ª
22.441,94
2.558,06

2ª

3ª

2ª

3ª

CERTIFICACIONS
SALDO
1ª
2ª
44.080,02 14.628,62
25.410,00

3ª

Millores en comunicació
CERTIFICACIONS
QUANTITAT INICIAL CERTIFICAT
40.000,00
13.298,49

SALDO
26.701,51

1ª
12.507,09

791,40

Fons 2018
QUANTITAT INICIAL CERTIFICAT
84.118,64
40.038,62

SALDO PENDENT, 93.332,73 €

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les catorze hores del dia dèsset d'abril
de dos mil dènou, l'alcaldessa alça la sessió i dels acords adoptats s'estén aquesta
acta de què jo, el secretari, certifique.

