ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE D’AJUNTAMENT DEL DIA 25
D’OCTUBRE 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
quaranta-cinc minuts (20.45 h) del dia vint-icinc d’octubre de dos mil setze, es
reuneixen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i senyors regidors i regidores
anotats al marge, assistits pel senyor
secretari i amb la presència del senyor
interventor per tal de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria, d’acord
amb l’ordre del dia rebut.
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 Espinos Armero
Grupo Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón

1. ACTA ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament que
correspon al dia vint-i-set de setembre de 2016 i s’acorda que es transcriga al Llibre
Oficial d’Actes.
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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 núm. 2.496, de data 20/07/16, al núm. 2.811, de data 20/10/16, de l’exercici
de 2016, que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que han estat a llur
disposició.

3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PO2/16, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2016, DE CONCESSIÓ DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS AMB CÀRREC A ROMANENT
DE TRESORERA PER A DESPESES GENERALS, QUE ES DESTINA A
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.
Vista la memòria de l’Alcaldia de modificació del Pressupost General de 2016 davant
la necessitat de consignar en el pressupost despeses específiques i determinades per
a les quals el crèdit és insuficient.
S’ha confeccionat l’expedient de modificació de crèdits núm. 2, en el Pressupost
General de 2016, i les modificacions que es proposen i que es consideren
necessàries, són:
SUPLEMENT DE CRÈDITS que es proposen amb càrrec a ROMANENTS DE
TRESORERIA.
– AUGMENTS
– SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

CONCEPTE

Foment ciutats sostenibles i
competitives

1531-619.00

TOTAL

IMPORT

772.135,90
772.135,90

– CRÈDITS EXTRAORDINARIS

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

171-600.02

CONCEPTE

IMPORT

Parcs i jardins. Skate

468.183,49

TOTAL

468.183,49
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– ROMANENTS DE TRESORERIA GENERAL . . . . . . .1.240.319,39 €
IMPORT MODIFICACIÓ NÚM. P 02/16 ____________

1.240.319,39 €

El senyor interventor n’ha emés un informe i de conformitat amb el que estableix
l’article177 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, i l’abstenció de
PP 4, Compromís 3, Sí se Puede 2, i Ciudadanos 1, acorda:
U. Aprovar inicialment l’expedient número P02/16 de modificació pressupostària, per
un import total de 1.240.319,39 euros, per mitjà de la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, en l’estat de despesa del Pressupost General en
vigor, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
DOS. Exposar al públic, amb un anunci previ en el BOP per quinze dies l’expedient,
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el
Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no se n’hi presenten.
TRES. Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat després de
l’aprovació definitiva.
INTERVENCIONS
Sr. Medina. (PSOE)
Traemos una modificación de créditos con un remanente que vamos a
destinar a dos inversiones importantes … y una partida que son 750 … es que voy
de memoria … creo que son 750 … 772 pues va destinado a la reurbanización de la
calle de Trafalgar con Villalba de Lugo … que es un proyecto que además viene
avalado a través de un convenio con la Generalitat Valenciana y con el
Ministerio, una solución que adquirimos para la rehabilitación de viviendas y
además la regeneración urbana … una parte de este dinero para completar lo que es
el proyecto, unos 230.000 y estos 700 complementa para rehabilitar … hacer una
reurbanización de estas calles que es parte del eje viario y que como sabéis es
muy importante y donde lo que se va a facilitar, sobre todos es … no sólo el
discurrir del tráfico y demás sino dentro del plan de movilidad y facilitar pues
desarrollar pues la movilidad urbana y sostenible.
Y luego tenemos otro proyecto que es para completar lo que es el parque
recreativo deportivo, que se está haciendo al lado del Cementerio parroquial, en
la rotonda de la Gran Manzana. Es un proyecto que estaba basado en dos fases y
una segunda fase va a ser la de … bueno … son tres fases concretamente … y en una
segunda fase va a ser la puesta en marcha … la creación de un parque de skate y
bicicletas BMX creo que se llama, que tanto vale para patinar como para
bicicletas, como para los skate, y es un parque que bueno va a complementar lo
que es este parque que, como veis … va a ser … está situado en una zona
privilegiada y en una zona también que habría que complementar en la zona centro
de Quart y que va a ser bastante singular este parque polideportivo …
Sra. Presidenta.
Gracias Juan, se trata en definitiva de cumplir los compromisos del
equipo de gobierno en la primera fase, como muy bien ha dicho, se trata de la
reurbanización de las calles entre el principio de Vilalbla de Lugo, digamos a la
altura del Centro de Salud y lo que es la escultura de la fuente, y como ha dicho
Juan, ahí por la buena gestión que se ha hecho desde el Ayuntamiento hay unos
250000 euros que provienen del Ministerio, de la subvención que nos dio la
Consellería y que provienen del Ministerio y el resto es lo que vamos a poner en
esa primera reurbanización de los compromisos que hemos adquirido con el proyecto
EDUSI que, como uds saben y luego en todo caso en comunicaciones volveremos a
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hablar de él, ha sido concedido a este Ayuntamiento y luego los 450.000 de la
pista de skate, decir también que forma parte de los proyectos que se han hecho a
través de proyectos participativos a través de este Ayuntamiento, que saben que
en muchas ocasiones los hacemos así, y la mayoría de ellas, y precisamente fue
una petición del Consejo Municipal de la Infancia que se hiciera este tipo de
actividad, como hemos hecho con las pistas libres para juego, las canchas que hay
al lado de Refracta y tantas y tantas otras cosas otras que han sugerido el
consejo municipal de la infancia, la pista de … ocio urbano, para que lo diga
bien es , Parque de Ocio Urbano, porque no solo es skate … sino más cosas, pero
que forma parte de las peticiones que ha hecho el Consejo Municipal de la
Infancia y que se van a llevar adelante en esa colaboración que siempre creo que
es buena y que tenemos y que es una muestra del compromiso del Ayuntamiento de
Quart con la infancia en Quart y con la participación ciudadana en particular.
Y creo, además, que hay más
comunicaciones en esa tema también.

buenas

noticias

que

luego

daremos

en

4. MODIFICACIÓ I APROVACIÓ D'ORDENANCES REGULADORES.
Se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, la
proposta que presenta el regidor d'Hisenda sobre l’aprovació, la modificació parcial o,
si fa el cas, derogació de les ordenances reguladores que a continuació es detallen:
1. Ordenances reguladores que s’han d’aprovar:
1.1. Ordenança municipal de parcs, jardins i zones verdes
1.2. Ordenança especial reguladora de la sol·licitud, tràmit i expedició de les targetes
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
1.3. Ordenança reguladora de les instal·lacions i activitats publicitàries.
1.4. Ordenança de protecció del medi ambient relativa al clavegueram i abocaments a
la xarxa municipal.
2. Ordenances reguladores objecte de modificació parcial:
1.1 Ordenança reguladora de guals i reserves d'aparcament per a càrrega i
descàrrega al municipi de Quart de Poblet.
1.2. Ordenança municipal de protecció i tinença d'animals de companyia, inclosa la
tinença d'animals potencialment perillosos.
1.3. Ordenança reguladora del domini públic local amb taules, cadires, para-sols,
tendals i tancament de terrasses.
Secretaria ha emés un informe jurídic sobre el procediment que cal observar en la
seua aprovació (art. 49 completat pel 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local).
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor 11 PSOE i 2 Sí se Puede, el
vot en contra del PP 4, i l’abstenció de Compromís 3 i Ciudadanos 1, acorda:
U. Aprovar, inicialment, les ordenances reguladores següents:
1. Ordenança municipal de parcs, jardins i zones verdes.
2. Ordenança especial reguladora de la sol·licitud, tràmit i expedició de les targetes
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
3. Ordenança reguladora de les instal·lacions i activitats publicitàries.
4. Ordenança de protecció del medi ambient relativa al clavegueram i abocaments a la
xarxa municipal.
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DOS.
Aprovar, inicialment, les modificacions de les ordenances reguladores
següents:
1. Ordenança reguladora de guals i reserves d'aparcament per a càrrega i
descàrrega al municipi de Quart de Poblet
Modificació articles 24 i 29, que queden redactats amb el següent tenor literal:
Article 24é. Senyalització
Estarà constituïda per dos tipus de senyalització:
a) Vertical
b) Horitzontal
La senyalització serà col·locada i retirada, si és el cas, pels serveis municipals.
La senyalització vertical estarà necessàriament adossada a la façana, col·locada
sobre la porta d'accés, llevat que les característiques de l'edificació no ho permeten;
en aquest cas se situarà en qualsevol altre lloc de manera que inequívocament
s'identifique la porta d'entrada i eixida. Per raons excepcionals, com l'existència
d'edificis reculats o altres circumstàncies especials, es podrà senyalitzar amb un
duplicat per a facilitar l'accés a la vorera. La senyalització vertical serà del model
homologat per aquest Ajuntament i contindrà a més del número corresponent, la
direcció de la finca on es trobe el local per al que ha sigut autoritzada.
La senyalització horitzontal consistirà en una franja groga de 15 cm d'ample i de
longitud corresponent a la de la porta i la zona que es corresponga de calçada segons
la normativa vigent al respecte d'això. Aquest tipus de senyalització només
s'autoritzarà a instància de part, i la seua concessió es farà constar en l'autorització
corresponent.
El titular de l'autorització estarà obligat a mantindre la senyalització tant la vertical com
l’horitzontal en les degudes condicions de conservació i visibilitat, excepte pel que fa a
la senyalització complementària de caràcter vertical que s'indica en l'article següent,
que correspondrà a la competència municipal.
Article 29é. Revocació de l'autorització de gual.
Les autoritzacions de gual de caràcter voluntari podran ser revocades d'ofici per
l'òrgan que les va dictar, amb un informe previ de la Policia Local, en els casos
següents:
a) Per ser destinats a finalitats diferents per a les quals van ser atorgades.
b) Per haver desaparegut les causes o circumstàncies que van donar lloc a
l’atorgament.
c) Per no abonar la taxa anual corresponent.
d) Per causes motivades relatives al trànsit, circumstàncies de la via pública o altres.

e) Pel mal ús de l'autorització concedida.
2. Ordenança municipal de protecció i tinença d'animals de companyia, inclosa
la tinença d'animals potencialment perillosos.

– Modificació parcial, apartat 3, article 5, que queda redactat com
segueix:
3. La tinença d'animals en el nucli urbà, nuclis d’habitatges o en zones classificades
pel planejament general com de sòl urbà residencial, considerats no domèstics, de
ramaderia o de corral, quadra o estable, encara que el nombre no siga superior a un, i
la finalitat no siga mercantil, sinó merament lúdica o d'oci, i sempre que es presenten
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queixes o denúncies expresses pels veïns limítrofs per la falta d'observança de les
degudes mesures higienicosanitàries, de salubritat o ornament públic, i de protecció
mediambiental, quedarà prohibida.
En el cas que els propietaris dels animals a què fa referència el paràgraf anterior
incompliren les mesures que es decretaren a l'efecte de la seua evacuació i depòsit en
establiments adequats, l'Ajuntament podrà dictar ordre d'execució subsidiària per a
l'efectivitat del compliment del que disposa aquesta ordenança.
– Supressió paràgraf c) i d) que encapçala els articles 9 i 10
– Modificació article 10, apartat 3, que queda redactat així:
3. La llicència administrativa per posseir animals perillosos tindrà una vigència de 5
anys, i cal sol·licitar-ne la renovació abans que transcórrega aquest període. Seran
necessaris els mateixos requisits que per a concedir-la.
– Modificació epígraf article 12, que queda redactat així:
Article 12. Obligacions en matèria de seguretat ciutadana i higienicosanitàries dels
animals potencialment perillosos.
– Modificació parcial article 12, que suprimeix l’últim paràgraf i queda redactat
així:
b) La presència i circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament als
gossos, ha de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència, amb el
compliment de les normes següents:
– Els animals han d'estar en tot moment proveïts de la seua corresponent identificació
i xapa censal.
– Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de 2 metres de longitud
i no extensible, així com un boç homologat i adequat per a la seua raça, de manera
que impedisca l'obertura de mandíbula per a mossegar.
- En cap cas podran ser conduïts per menors d'edat.
- S'ha d'evitar que els animals s'aproximen a les persones a distància inferior a 1
metre, llevat de consentiment exprés d'aquelles, i en tot cas, als menors de 18 anys si
aquests no van acompanyats d'una persona adulta.
- S'evitarà qualsevol incitació als animals per a envestir les persones o altres animals.
– Modificació parcial article 14, apartats 5 i 6, que queda amb el següent tenor
literal:
5. Queda prohibit l'accés de gossos i altres animals de companyia en aquelles
areneres, zones de jocs infantils, zones d'aparells biosaludables o en aquelles zones
que delimite expressament l'Ajuntament.
6. Els gossos i altres animals de companyia podran accedir als jardins públics,
sempre que complisquen amb els punts de l'1 al 5 d’aquest article.
– Modificació parcial article 15, que queda amb el següent tenor literal:
Els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que autoritze o delimite
l'Ajuntament, acompanyats dels seus amos o responsables, sempre que no siguen
agressius amb les persones ni amb els animals.

6

Cal assenyalar que en els últims anys s'han dut a terme diverses zones d'esbargiment
en el municipi, incloses en l'annex IV:
1) Carrer del Tribunal de les Aigües
2) Picnic La Pinadeta
3) Carrer de Trafalgar
4) Parc Riu Túria, baixada del riu
5) Parc Riu Túria , per plaça dels Pinzón
6) Plaça de S. Rafael
7) Carrer de Peset Aleixandre
8) Carrer de Jaume Balmes
9) Parc per a gossos del carrer del Roll de les Eres
– Modificació parcial apartat 1, article 52, que queda redactat com segueix:
1. L'Ajuntament de Quart podrà retirar els animals objecte de protecció, sempre que hi
haja indicis d'infracció d’aquestes disposicions, amb caràcter preventiu, fins a la
resolució del corresponent expedient sancionador, de resultes de la qual l'animal
podrà ser tornat al propietari, amb el pagament previ de les despeses ocasionades o
passar a disposició de l'Administració.
– Addició a annex II, apartat A), “Races”:
“….Akita Inu”

3. Ordenança reguladora del domini públic local amb taules, cadires,
para-sols, tendals i tancament de terrasses.
– Modificació parcial article 1, que queda redactat com segueix:
Aquesta ordenança té com a objecte regular el règim jurídic a què s’ha de sotmetre
l'aprofitament de terrenys de domini públic de titularitat municipal amb taules, cadires,
para-sols i/o tendals ancorats a façana. No es permetrà la instal·lació de carpes,
marquesines o altres elements de naturalesa semblant, com a conseqüència dels
objectius que recull el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, i Accessibilitat promogut
per aquest Ajuntament.

– Modificació parcial article 3 que afig el paràgraf tercer:
L'ocupació que s'autoritze serà delimitada en els seus quatre vèrtexs per l'Ajuntament
mitjançant senyalització amb pintura en color verd.

– Modificació article 5 , que queda amb el següent tenor literal:
“Article 5.Condicions generals.
a) Subjectes beneficiaris.
Podran ser subjectes d'autorització per a l'ocupació del domini públic municipal amb
elements del mobiliari descrits en l'article 1r d'aquestes normes, i destinats únicament
a l'exercici d'activitat sotmés a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles,
establiments públics i activitats recreatives, les persones físiques o jurídiques titulars
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de llicència municipal d'obertura i posada en funcionament d'establiments hostalers en
immobles o locals, sempre que el local comercial, suporte l'exercici de l'activitat que es
pretén exercir en la via publica, compte en el seu interior amb zona habilitada per a la
prestació del servei amb taules i cadires; i sempre que la normativa estatal,
autonòmica o local no s'hi opose.
L'Ajuntament valorarà motivadament, als efectes de l'atorgament o denegació de
l'autorització demanial, el comportament infractor del sol·licitant així com les queixes
veïnals raonades, demanant informe al Servei d'Activitats.
b) Temporal:

– Les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic municipal s'entenen concedides
en tot cas a precari, sense que puguen atorgar-se per un termini superior a un any o
vuit mesos; podran igualment prorratejar-se per mesos, en el primer cas comprendran
el període de gener a desembre i en el segon de març a octubre.
Tant les anuals com en les de temporada l'horari serà de 8 a 01:30 hores, amb mitja
hora per al desmuntatge de la terrassa. La retirada de tots els elements de la via
pública, es durà a terme en el moment del tancament del local; aquest horari serà de
compliment obligatori per a tot tipus d'establiment, independentment de l'horari
autoritzat en l'interior dels locals en què s'exerceix l'activitat. L'inici de l'horari en
carrers de vianants serà una vegada finalitzat l'horari establit per a la càrrega i
descàrrega amb vehicles comercials.
De manera excepcional, i a petició degudament justificada per l'interessat, l'Ajuntament
podrà autoritzar l'apilament d’aquests elements en l'espai autoritzat d'ocupació de la
via pública. La dita autorització requerirà la presentació dels documents que el
departament corresponent considere oportuns i necessaris per al seu estudi.
c) Espacial:
1r. En voreres de les vies públiques amb calçada per a la circulació rodada sense
limitació horària al pas de vehicles amb caràcter general davall les condicions
següents:
Totes les delimitacions de les terrasses han de quedar senyalitzades amb pintura de
color verd únicament en els seus quatre vèrtexs. Aquesta senyalització la durà a terme
la Policia Local, quan siga autoritzada l'ocupació de la via pública.
En el cas que la terrassa ocupe espai de la calçada, ha de quedar delimitat amb
tanques de fusta amb una altura entre 0,80 m i 1,00 m i una longitud entre 1 m i 2 m. i
ha de quedar subjecte mitjançant el sistema d'ancoratge a elements que donen
estabilitat a les tanques (suport-peanya) (veure ANNEX II de l'Ordenança). Queda
totalment prohibit el sistema mitjançant ancoratge a la calçada.
Únicament s'autoritzarà la instal·lació de tarimes, quan quede degudament justificada
la seua col·locació per motius de millorar l'accessibilitat a l’espai. El titular de l'activitat
serà responsable del manteniment i neteja de l'espai ocupat, així mateix ha de quedar
garantida l'evacuació de l'aigua pluvial en la via pública.
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Amb caràcter general no s'autoritza la col·locació de taules, cadires i altres elements
prevists en aquesta ordenança en voreres de menys de 3 metres d'amplària lliure al
trànsit de vianants, i tindran prioritat els elements autoritzats per l'Ajuntament.
En voreres amb amplària lliure inferior a 3 metres, es podrà utilitzar la calçada, sempre
que la via ho permeta, en la part d'aquesta destinada a l'estacionament de vehicles,
En voreres amb amplària lliure entre 3 i 4,50 metres es podrà autoritzar una fila.
En voreres amb amplària lliure superior a 4,50 metres, se’n podran autoritzar 2 files
sempre que no moleste la circulació de vianants i que es deixen, com a mínim, 2
metres d'ample lliure.
En voreres especials i en carrers i places de centres històrics s'efectuara en cada cas
un estudi singular, amb les directrius que crega oportunes el departament municipal
corresponent. Aquest àmbit d'actuació afectarà, entre altres, el Nucli Antic, zones de
vianants, Av. de Sant Onofre, carrer d’Azorín, carrer del Pare Jesús Fernández, carrer
del Reverend Pare José Palacios, carrer del Primer de Maig, i aquelles altres que puga
determinar posteriorment l'Ajuntament per motius degudament justificats.
L'espai ocupat amb el mobiliari que conforma l'ocupació del domini públic local mai no
podrà obstaculitzar vies d'evacuació.
2n. En zones de vianants, requerirà en cada cas un estudi especial atenent l'amplària i
altres característiques del carrer i funcionalitat dels vianants. Cal entendre per carrers
de vianants a l'efecte d'aquesta ordenança aquells en què la totalitat de la via estiga
reservada de forma permanent a l'ús de vianants excepte en l'horari permés per a
càrrega/descàrrega i per al pas de vehicles de servei públic o de residents.
3r. No es podrà autoritzar la superfície que excedisca de la seua línia de façana sense
el consentiment previ del titular dels locals contigus que li servisca de mitgera.
4r. Les taules es col·locaran com a norma general davant de la façana de l'establiment
o adossades al rastell i separades d'aquest 50 cm. No obstant això, se’n podrà
autoritzar la instal·lació alternativament en rastell o façana quan ho sol·licite l'interessat
i hi haja raons especials que ho aconsellen (modificacions en el trànsit de vianants i
d’altres).
5e. En aquelles en què hi haja carril bici, se’n podrà autoritzar la instal·lació sempre
que la superfície de la vorera, en la qual no estiga inclosa la del carril, reunisca les
condicions de l'apartat c) d'aquest article. Es col·locaran adossades a aquest, sense
ocupar-lo, i separades del rastell 50 cm.
d) dels locals:
Per a l'atorgament, quan siga procedent, d’autoritzacions d'ocupacions de via publica a
titulars d'activitat amb ambientació musical sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la Llei
14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics i Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell,
pel qual aprova el Reglament de desplegament de la Llei esmentada, s'hi exigirà que
aquests locals complisquen amb els requisits següents:
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1. Instal·lació de vestíbul d'entrada, amb doble porta de moll de retorn, a posició
tancada, que garantisca, en tot moment, l'aïllament acústic necessari en façana,
inclosos els instants d'entrada i eixida.
En cas de manifesta impossibilitat d'instal·lar aquest vestíbul, la titularitat de l'activitat
hi ha d’invocar expressament aquesta circumstància, amb motiu d’aquesta i
acreditació tècnica, serà valorada pels serveis tècnics municipals, que podran exigir la
instal·lació de mesures alternatives que garantisquen l'aïllament esmentat i, en tot cas,
la instal·lació de portes d'entrada al local de l'activitat, amb moll de retorn, a posició
tancada, que garantisca en tot moment, l'aïllament a façana, inclosos els instants
d'entrada i eixida.
2. Prohibició d'obrir buits a façana i de mantindre els ja existents, en tot cas tancats.
e) Particularitats per a la instal·lació de terrassa en espais lliures privats.
A l'efecte d'aquesta Ordenança s'entén per espais lliures privats els que es troben dins
de l'alineació oficial definida en les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació
Urbana de Quart de Poblet. La instal·lació de terrasses en espais lliures privats se
sotmetrà, a més de a les assenyalades en aquesta Ordenança, a les determinacions
següents:
El sol·licitant hi ha d'acreditar la propietat o títol jurídic que habilite per a la utilització
privativa d'aquest espai.
Les terrasses que puguen ser instal·lades en la superfície lliure privada d'edificis
residencials han de quedar recollides a les zero hores en el període estacional,
excepte divendres, dissabtes i vespres de festiu, en què es podrà mantindre mitja hora
més.
Aquesta condició d'índole mediambiental ha de ser inclosa en la llicència com a causa
de resolució d’aquesta.
Quan no hi haja solució de continuïtat entre la superfície privada i la vorera, es podran
sumar els amples d'ambdós a l'efecte de determinar la capacitat de l'espai per a acollir
la terrassa i la seua ocupació màxima. En aquests casos la terrassa s’ha de situar
adossada a la façana de l'edifici sense envair la vorera quan l'ocupació puga esgotarse en l'espai privat.
En cap cas la seua instal·lació ha de dificultar l'evacuació dels edificis o locals on
s'instal·le.
En cap cas la instal·lació de la terrassa es podrà dur a terme sobre superfícies
enjardinades.
Queda prohibida la instal·lació de qualsevol tipus de quiosc o taula auxiliar en la
superfície lliure de parcel·la. En tots els casos les taules se serviran des de l'interior de
l'establiment.
La instal·lació de terrasses a l'interior de centres comercials no ha de disminuir les
condicions d'evacuació d’aquests per davall dels mínims reglamentaris. El sol·licitant
ha de presentar un estudi justificatiu d'evacuació en què es contemplen les dimensions
i mobiliari de la seua terrassa i la seua incidència sobre la del conjunt del centre.
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Aquest estudi podrà ser substituït per un general presentat per la direcció del centre
que continga l'espai ocupat per totes les terrasses que es pretenguen.
Serà preceptiu l'informe favorable de l'òrgan competent en matèria de prevenció
d'incendis i evacuació per a la concessió de les llicències de cada una de les terrasses
previstes en aquest.
L'espai de la terrassa ha de quedar delimitat per baranes fixes d'una altura mínima de
huitanta centímetres, amb un espai horitzontal màxim de cinquanta centímetres, que
impedisquen que el mobiliari obstaculitze la via d'evacuació.
f) Limitació de nivells de transmissió sonora
El funcionament de les instal·lacions assenyalades no podrà transmetre al medi
ambient interior i exterior dels habitatges i altres usos residencials o hospitalaris nivells
de soroll superiors als màxims establits en l'Ordenança municipal contra l'emissió de
sorolls.
g). Assegurança de responsabilitat civil.
La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i incendis de què ha de disposar el
titular de l'establiment n’ha d'estendre la cobertura als possibles riscs d’aquesta
naturalesa que puguen derivar-se del funcionament de la terrassa.
h) L'autorització queda condicionada al fet que en les vivendes o locals contigus o
pròxims no es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en
l'Ordenança municipal contra l'emissió de sorolls, i aquella podria ser revocada si
s'incomplia aquesta condició.
Així mateix, es podran establir limitacions a l'atorgament de llicències i/o horari en
punts amb declaració de zona acústicament saturada, limitació i abast que es
concretara en l'acord plenari que s'adopte a l’efecte d’això de conformitat amb
l'Ordenança municipal contra l'emissió de sorolls.
– Modificació parcial article 6 , que afig un últim paràgraf:
S'autoritza la instal·lació d'una estufa per cada dues unitats de mesura (la unitat
equival a una taula i quatre cadires). Les estufes disposaran de l'homologació CE.

– Modificació article 7, que queda redactat com segueix:
«Article 7. Procediment per a la seua obtenció:
Els titulars amb llicència d'obertura prèvia i posada en funcionament de l'establiment
podran formular sol·licitud per qualsevol dels mitjans prevists en la legislació vigent,
autorització que se sol·licitarà en els mesos d'octubre a novembre per a l'any natural
següent, a excepció dels establiments de nova obertura que ho podran sol·licitar,
després de l'obtenció de la llicència oportuna, per a la resta de l'any natural pendent.
La sol·licitud d'autorització es presentara acompanyada dels documents següents:
– Llicència d'Activitat o de funcionament al seu nom.
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– Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar, fotografia d’aquests,
memòria descriptiva de les seues característiques (materials, color, acabats), i dades
relatives a la publicitat que porten, en cas que no estiga ja homologat, o indicant
expressament el model al qual s'acull cada un dels elements si estigueren ja aprovats
per la corporació.
– Plànol per duplicat a escala en paper format A4 que arreplegue:
- Línia de fatxada de l'establiment i, si fa el cas, dels locals veïns.
- Vorera i calçada.
- Elements existents en la via pública, com ara arbres, semàfors, papereres, fanals,
armaris d'instal·lació del servei públic, senyals de trànsit, contenidors de fem, bancs, i
qualssevol altres que permeten conéixer l'espai lliure existent per a compatibilitzar la
resta d'usos permesos en la via publica amb la instal·lació pretesa.
- Espai que ocuparà el conjunt de taules i cadires que pretén en posició de prestació
del servei a l'usuari.
- Document d'ingrés previ d'autoliquidació de la taxa corresponent, així com
acreditació del departament de recaptació que no es tenen deutes pendents
Per a tramitar l'expedient es demanaran els informes que es consideren necessaris
per a resoldre el procediment, així com als departaments corresponents de l'existència
o no, d'expedient de disciplina urbanística, sancionadors, vigència de l'activitat, etc.
En els supòsits que es pretenga instal·lar tendals en la terrassa:
A més de la documentació abans esmentada:
1. Certificat tècnic signat per tècnic competent en què es garantisca la seguretat i
estabilitat de la instal·lació, basant-se en el dimensionat estructural realitzat
considerant en el seu càlcul les distintes hipòtesis de resistència al vent, pes propi,
ancoratges, etc.
2. Plànols de planta, secció i detalls que definisquen el tendal en tots els seus
components, forma, dimensions, color, material, publicitat, etc.
En tot cas, el sol·licitant, ha d'aportar Declaració Responsable d'estar al corrent en els
pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap
naturalesa que es troben en període executiu, amb el compromís de mantindre
aquesta condició durant tot el període d'ocupació autoritzat.
Transmissibilitat.
Les llicències que s'atorguen seran transmissibles conjuntament amb les dels
establiments. L'antic i el nou titular han de comunicar expressament aquesta
circumstància a l'Ajuntament.»
– Modificació article 8 , que queda redactat com segueix:
«Les autoritzacions s'atorgaran:
- A precari i sense que puga excedir d’1 any o de 8 mesos, o pel període inferior
corresponent en els supòsits d'inici o extinció de l'autorització.
- Exceptuant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
- Exclusivament per a la instal·lació de taules, cadires, para-sols i tendals i, si fa el cas,
baranes que delimiten l'espai autoritzat.
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- Per superfície màxima a ocupar i determinació geomètrica de la ubicació de les
instal·lacions.
- Havent atorgat l'autorització, les dades relatives a aquesta s'incorporaran al padró
fiscal corresponent a l'efecte de la seua renovació automàtica en anys successius.»
– Modificació article 9, que queda redactat en els termes següents:
Obligacions del titular:
- Col·locar a l'exterior de la porta de l'establiment adossada a la façana i degudament
protegida l'autorització atorgada i el plànol diligenciat per l'Ajuntament de la zona
permesa per a l’ocupació que ha d'aportar l'interessat.
- Retirar de la via publica les taules, cadires i para-sols diàriament durant l'horari en
què no estiga permés l'exercici de l'activitat, i no es podrà en cap cas utilitzar la via
publica com a lloc d'emmagatzematge dels elements autoritzats ni d'aquells productes,
materials o residus propis de l'activitat, llevat que per motius excepcionals siga
autoritzat expressament per l'Ajuntament, i de conformitat amb el que s'ha enunciat en
l'art. 5.b)
- Mantindre en condicions de salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai
ocupat.

- Desplegar l'activitat en els termes de la normativa d'espectacles, establiments públics
i activitats recreatives i amb subjecció a aquestes normes, amb l'excepció respecte de
l'horari a què es refereix l'article 5.b) d'aquesta ordenança.
- Quan finalitze el període d'autorització de l'ocupació, siga quina en siga la causa de
l’extinció, l'interessat ha de, en l'improrrogable termini de les 48 hores següents,
procedir a la retirada de tots els elements existents, i ha de quedar expedit i en
perfecte estat el domini públic ocupat.

- Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d'urgència té la necessitat de
circular per la zona de vianants i les taules ho dificulten o ho impedeixen, el titular
d'aquestes les ha de retirar ràpidament a fi de facilitar la maniobra del vehicle

- Complir i fer complir que les operacions de retirada diària de taules i cadires es
duguen a terme de manera que no provoquen sorolls, per tal com queda prohibit
l'arrossegament d’aquestes.
- No instal·lar aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara equips de
música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics, karaokes,
etc.) així com no emetre cap so a la via pública per cap mitjà.

– Modificació parcial article 11, apartat 6, que queda redactat com segueix:
6. Si hi ha problemes en relació amb l'autorització per queixes raonades dels veïns o a
petició motivada dels serveis municipals, o altres circumstàncies d'interés general,
l'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar la dita autorització.
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En cap cas serà causa d'indemnització a favor del titular autoritzat i l'extinció operarà
automàticament en tot cas en els supòsits prevists en els apartats 2, 3, 4 i 5
precedents.

– Modificació article 16, que queda redactat com segueix:
Incompliment de les condicions mediambientals.
Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, l'incompliment de les
condicions d'índole ambiental previstes en la llicència atorgada determinarà l'aplicació
de les mesures disciplinàries previstes en la legislació autonòmica per a la protecció
del medi ambient. S’ordenarà la suspensió immediata de l'activitat i es procedirà a la
seua retirada o precintat en cas d'incompliment.

– Supressió disposició addicional.
– Addició disposició transitòria, en els termes següents:
Les persones físiques o jurídiques titulars d'autoritzacions d'ocupació de domini públic
local per mitjà de “carpes” disposaran d'un termini màxim de CINC ANYS, per a
adaptar-se a la nova normativa. El seu incompliment farà que l'Ajuntament inicie el
procediment oportú per a recuperar el domini públic de conformitat amb la legislació
vigent.

– Modificació parcial annex:
Es modifica l'apartat X, que queda redactat com segueix:
X. Para-sols de pal de fusta o metàl·lic, amb acabats llisos en plàstic llavable o tela de
lona, en tons blanc, crema gris o granat, sense ancoratges sobre el paviment, i amb
base de suficient pes per a evitar-ne la caiguda.
– S'afig l'apartat XI, que queda redactat així:
XI. Tendals amb estructura metàl·lica, ancorats directament a façana i sense suports
units al paviment, amb acabats llisos en plàstic llavable o tela de lona, de color blanc,
crema , grisos o granat, que s’han d’arreplegar en el moment en què siga arreplegat el
mobiliari de la terrassa i, en tot cas, fora de l'horari de funcionament d’aquesta.
– Addició annex II (model tanques).
TRES. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats pel termini de trenta
(30) dies, l'ordenança aprovada, per a 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.
QUATRE. El Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, als
quinze (15) dies de la seua publicació.
INTERVENCIONS
Sr. Soler (Ciudadanos)
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Sí. Buenas noches. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Quart de
Poblet, reconocemos el trabajo desarrollado por el equipo técnico del
Ayuntamiento, por la redacción de las nuevas ordenanzas municipales de parques,
jardines y zonas verdes, así como las solicitudes, trámites y expedición de las
tarjetas de estacionamiento para personas de movilidad reducida, de instalaciones
y actividad publicitaria, y a la vez de protección del medio ambiente relativo al
alcantarillado y vertido a la red municipal.
No obstante creemos que sería conveniente proporcionar tanto a la nuevas
ordenanzas como a las modificaciones de las mismas, un plazo superior al que
actualmente se le viene dando en el tiempo dado que es complicado estudiar
minuciosamente dichas ordenanzas en un periodo tan corto del mismo.
Dicho esto rogamos tengan esta sugerencia en cuenta para los próximos
ejercicios. Teniendo en cuenta esto ultimo y dado que en su momento la Comisión
comentamos ciertas modificaciones que propusimos como puedan ser las tarjetas de
estacionamiento de horarios limitados en la ordenanza reguladora de los vados o
en el descontento con ciertas medidas de la ordenanza reguladora del dominio
público local con mesas, sillas, sombrillas, toldos y vallado de terrazas en el
que se obliga a los locales a desprenderse de unas carpas que, aunque bien es
cierto, y así se dijo y nos parece correcto que tienen cinco cinco años para
subsanar dicho problema … en su momento supuso un desembolso económico que se
convierte a la vez en un mal gasto de dinero a los propietarios de los mismos y
que dado que la coyuntura económica por la que continuamos pasando no es la más
idónea y la que permite que muchos de estos propietarios tendrán que hacer … pues
… de nuevo modificaciones en sus terrazas y un desembolso bastante importante …
por lo cual, desde este grupo municipal vamos a optar por la abstención de los
mismos.
Sr. Gavilán. (Sí se puede)
Gracias. Mmm… bueno … como entiendo que en este punto se votarán todas
las ordenanzas reguladoras ehh… en bloque … voy a comentar un poco, brevemente,
las que creemos oportunas y creemos que son positivas, como que son el primer
bloque ehh… que ha comentado el Secretario, que son todas las ordenanzas
reguladoras para la aprobación bien sea por que sean ordenanzas que regulan
materias nuevas que antes no estaban reguladas o que se actualizan para atenerse
a la normativa actual, ya sea nacional o autonómica.
Por otra parte hay un segundo bloque que son las de modificación parcial,
o sea que con el primer bloque entendemos que votaríamos a favor a las cuatro,
porque consideramos … oportunas las cuatro … ehh… y por el segundo bloque habrían
dos tipos de ordenanzas que nosotros consideramos que … por una lado iría la
ordenanza primera de vasos y reservas de aparcamiento y por otro la ordenanza
municipal de protección de animales… de tenencia de animales potencialmente
peligrosos … que entendemos que ahí votaríamos a favor porque entendemos que la
modificación que existe en la ordenanza reguladora es simplemente … sea… es …
simplemente para mejorar la comprensión … y … actualizar la normativa que en
algunos de esos casos no se cumplía o que al cambiar la normativa a nivel
nacional se tiene que modificar a nivel municipal.
Y … y por otro lado entendemos que la tercera … de este bloque que es
respecto a… a la ordenanza reguladora de … de… dominio público local con mesas,
sillas, toldos vallados etc…
o sea vallado de terrazas … eh… en esta … eh …
votaríamos abstención … con esta nos abstendríamos porque como ha comentado Javi,
es verdad que se deja cinco años para la recuperación de la inversión en lo que
se refiere al anclaje con vallas … al anclaje con carpas de … de los … de los
comercios … sobre todo para los comercios … bares y demás … entendemos que con
cinco años que señala la ordenanza podría ser suficiente para recuperar la
inversión esos comercios que han hecho ya la inversión de poner la carpa … pero …
vamos a votar abstención en este punto y en consecuencia vamos a votar abstención
en todo el punto al votarse en bloque porque entendemos que … que no sabemos a
que o sea … punto … qué resultado puede tener esta medida para los comercios que
utilizan estas carpas, teniendo en cuenta el efecto que este puede tener … que
puede tener … ehh… que puede tener en lo tener carpas para algunos comercios en
épocas de invierno en las que sobre todo utilizan las carpas para su explotación,
y no sabemos hasta qué punto para algún tipo de comercio … que se dedica a la
hostelería va a poder subsistir en invierno con el dinero que le entre
puntualmente por el comercio, simplemente esto … esto es … muchas gracias.
Sr. Torres. (Compromís).
Sí será Rosa qui intervinga …
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Sra. García
Sí. Bona nit.
A vore. En estes ordenances, en principi, solament parlaré de dos; de les
altres, primer ... , el reconeixement del treball que s’ha fet i parlaré de dos
perquè entenem que les altres estan correctes i les votarem a favor, però tenim
dos ... que la nostra ... que el nostre vot serà en contra ¿no?, i a primera és
l’ordenança de la tinença d’animals de companyia perquè volem, i ja hem demanat
una comissió participativa amb el tema de les associacions que estan treballant
en este àmbit, volem que hi haja una participació perquè es redacte bé esta
ordenança i que s’incloguen els temes que no estan i que, crec,
que deurien
d’estar.
L’altra és el tema de les carpes. També votarem en contra per el tema de
que ... perquè entenem i pensem, i per això el vot en contra, que estem a favor
del que hem comentat del tema dels cinc anys i tot això … i també demanem el tema
de la participació i que s’haguera consultat també el tema de l’Associació de
Comerciants en el Consell Econòmic i Social; no ha passat pel Consell, som
conscients que no ha passat … i la informació a la Associació de Comerciants
tampoc i entenem que és una ordenança que ha d’estar també validada per les
associacions i que d’alguna manera afecta molt als comerços del municipi i per
això en estes dos votarem en contra i en les altres a favor. Gràcies
Sr. Sanmartín (P.P.)
Bona nit. Bueno… pues
estamos debatiendo … como todos los años … el
Pleno donde entran ordenanzas que … que es una cosa que directamente va a afectar
a los presupuestos del Ayuntamiento porque son los ingresos que el Ayuntamiento
va a obtener eh… por los pagos que nosotros vamos a hacer por los servicios que
nos prestan y por todas las cosas …
Entonces, … nosotros en las ordenanzas reguladoras, … las nuevas están
todas muy bien … las hemos visto … hacía falta hacerlas e incluso alguna más que,
probablemente no esté todavía regulada … pero la ordenanza del dominio público de
local de mesas y sillas … sombrillas, … aquí nosotros sabemos que en repetidas
ocasiones hemos escuchado el malestar de los bares, de los hosteleros, al igual
que en diferentes comisiones que hemos tenido donde todos los grupos políticos
hemos preguntado como estaba la situación del tema de la ordenanza de las carpas
… y a la vista de la modificación de la ordenanza que se contempla la no
posibilidad del montaje de las carpas en este municipio … y la retirada de
aquellas que ya están instaladas … entonces creemos que con los cinco años que se
han dado para retirar las carpas a todos los establecimientos que han montado y
hecho esa inversión mmm… no sabemos si habrán tenido suficientemente para la
inversión que hayan tenido que realizar … porque son costosas y los comercios
pues están todos como están.
Con lo cual, pedimos que para otras ordenanzas que se aplique la L.R.B. y
que se respete también … esto también a parte de lo de la carpa que creemos que
se tenía que haber regulado con anterioridad para que no se hubiera cometido el
poder haber permitido montar carpas y ahora tener que quitar carpas …
Y en otra cosa también, en el tema de las terrazas que haya un control
sobre el espacio que puedan ocupar para que haya una convivencia entre vecinos y
los propietarios de los bares y los usuarios que hay muchas quejas en ese aspecto
¿vale? … con lo cual nosotros en estas ordenanzas nos vamos a abstener
Sr. Nofuentes.
Sí. Buenas noches. Efectivamente compartimos que, tal vez, uno de los
Plenos importantes que se producen en el año en nuestro municipio es este, junto
con el de los presupuestos, hay unos digamos .. plenos que cobran importancia
porque, efectivamente, son en este caso … donde vamos a aprobar las reglas que
nos damos a los vecinos de Quart desde el punto de vista fiscal y desde el punto
de vista de la regulación.
Y hay un punto común que yo creo que define este impulso que se le da a
estas ordenanzas y, lógicamente, partimos de la base de reconocer ese gran
esfuerzo que se ha hecho, puesto que hoy traemos unas ordenanzas que supone un
impulso desde el punto de vista nuestro para lo que es el municipio … el modelo
de municipio que, a través de estas ordenanzas tanto reguladoras como fiscales
pretendemos y venimos defendiendo.
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Es verdad que en estos años, incluso en los años de crisis, hemos ido
defendiendo un modelo de municipio en el cual pretendíamos que nuestra ciudadanía
no se quedase al margen de las ayudas o necesidades de poder garantizar la
educación, sanidad, prestaciones sociales y como no, también, manteniendo la
participación ciudadana. Y yo creo, nosotros, que ha llegado el momento de dar un
impulso y pensar también qué tipo de ciudad queremos dejar a nuestros futuras
generación y yo creo que hay una amenaza, y no en cuanto a nuestro municipio sino
una amenaza general que es el medioambiente, y si algo caracteriza a todas y cada
una de estas ordenanzas reguladoras, si algo caracteriza prácticamente también a
las ordenanzas fiscales que aquí traemos hoy, es ese elemento común, la apuesta
decidida por contribuir a crear un municipio mucho más sostenible, ecológico y
mucho más comprometido con el medio ambiente, y por tanto comprometido con lo que
queremos dejar a nuestras futuras generaciones, comprometido en la medida que
podemos también desde el punto de vista de nuestro municipio.
Y por tanto, y lo han descrito, y yo me alegro que en términos generales
compartan la mayoría de las ordenanzas reguladoras, hay una … un impulso que se
le da a través de la ordenanza de regulación de protección del medio ambiente
que va dirigida exclusivamente a lo que es el polígono industrial en el que
marcamos unos objetivos claros que son el crear unas normas básicas de vertido,
regular las condiciones del vertido, generar mecanismo de optimización de esos
vertidos … en definitiva que el polígono también se incorpore a la apuesta por la
sostenibilidad y la apuesta por la reducción y optimización del agua a través
también del tratamiento del vertido … y cómo no, que al final, también el canon
que tenemos que pagar por el tratamiento de los vertidos pueda verse también
reducido y por tanto también la reutilización del agua en mejores condiciones.
Habéis comentado que, efectivamente, se hace una ordenanza que mejora el
uso de nuestros parques y jardines, que pretende además, que sea un uso más
racional, más colaborativo, más sostenible, como también lo que hace referencia a
lo que es la tenencia de los animales de compañía que, compartimos, siempre es
mejorable cualquier ordenanza y que tenemos un año para ir mejorándolas; porque
estas ordenanzas se cuelgan en la página web del Ayuntamiento igual que están las
que venían y las que siguen siendo vigentes hasta ahora, y cada uno de nosotros
lo que podemos hacer es comprometernos, en referencia a la intervención del Sr.
Soler, a que trabajar durante todo el año cuales queramos de todas las
aportaciones de mejora que queramos llevar, de parques y jardines, a la de
tenencia de animales … a cualquier de las ordenanzas que existen, que son
mejorables y que no son documentos nuevos que traemos aquí, en términos
generales, hoy sí que hay algunas nuevas, pero que en términos generales durante
todo el año podemos hacer un proceso organizativo, individual, el cual vayamos
trabajando
y
haciendo
aportaciones
para
incorporarla,
que
estaríamos
absolutamente de acuerdo.
Yo creo que mejoramos mucho la ordenanza reguladora de la tenencia de
animales de compañía; se mejora y se adecúa la ordenanza a lo que es la
adaptación a la no5rmativa europea, de tarjetas de estacionamiento de personas
con discapacidad, así como la ordenanza que, en mi opinión era necesaria, hacer
la regulación de lo que son las actividades publicitarias como también, desde
nuestro punto de vista la optimización de lo que es la ordenanza de vados.
Por tanto, en esta primera intervención yo creo que agradezco el tono,
las puntualizaciones que habéis hecho. Creo que lo expuesto no son razones
suficientes para la abstención en algunos casos, porque yo creo que
mayoritariamente el gran aporte que hay de compromiso con eso que he dicho al
principio de la sostenibilidad, con l innovación que hay también, con la
aportación social, que tienen estas ordenanzas, y por tanto es un impulso que va
a ser, en nuestra opinión, un punto y aparte en lo que se refiere a la apuesta
decidida por estos objetivos que decía al principio y que, creo, que con esos
matices que se incorporan prácticamente todos para que durante el año que viene
poderlo trabajar, la participación, la mejora en lo que tanto aquí como en la
Comisión se planteó en su momento y que son siempre algo vivo y que podemos
compartir.
Yo creo que era necesario, estamos absolutamente convencidos, una
ordenanza reguladora del uso de las terrazas y de las capas, y creo que
compartiremos que la estética que produce una cierta anarquía en nuestro
municipio no es recomendable para nadie, no sólo la estética, sino la seguridad
con respecto a terceros desde el punto de vista de los críos, de las viviendas
próximas, por lo tanto, bajo nuestro punto de vista era necesario regular eso.
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La regulación podemos compartirla o no, el color que se han decidió, se
podrá compartir o no la necesidad de que sean espacios que se puedan recoger y
que por tanto la vía pública quede lo más limpia por la noche, posible, pero es
verdad que esta ordenanza homogeneíza todo lo que es la regulación, lo que se
refiere a entorno de terraza, regula aquellos toldos que se puedan incorporar a
esos espacios que puedan tener los restaurantes o bares fuera, y al final nos
parece absolutamente razonable que cinco años es un periodo … cinco años tendrá
el que lo ha puesto hoy, el que lo pusiera el año pasado o el otro estamos
hablando de cinco años, seis, siete o más y nunca olvidemos una cosa, que cuando
se pide una licencia, una autorización para una terraza, se pide para un año, se
tiene que renovar anualmente, y por tanto se asumen determinados riesgos que yo
creo que son conscientes de ello.
En cualquier caso, creo que era una ordenanza necesaria, compartimos que
va a ser una ordenanza que de una visibilidad, una visión al pueblo, que
contribuya que la estética de nuestro municipio sea más acorde con lo que todos
buscamos y que cualquier matiz, yo creo puede ser subsanable y también,
lógicamente, participativo. Yo apelo, dado que he visto intervenciones de una
digamos, radical oposición a los contenidos de estas ordenanzas a que, bueno,
poniendo en valor todo lo que he dicho desde el punto de vista medioambiental, a
que podamos aprobar una ordenanza que puedan ser por todo el Pleno aprobada, que
sería una buena señal.
Sra. Presidenta.
¿quereis una segunda intervención? … ¿alguien? … Sergio …
Sr. Gavilán
Lo primero es que desde nuestro grupo también reconocemos el trabajo que
se ha hecho con estas ordenanzas, que no lo hemos
comentado antes, que
igualmente lo reconocemos.
Y no me voy a repetir, pero simplemente mantenemos la posición
de
abstención, simplemente por lo que he comentado ahí … hay ordenanzas que
votaríamos a favor pero al votarse en bloque creemos que lo más lógico es votar
abstención por no estar completamente de acuerdo en todo. Si hay algo cpon lo que
no estamos de acuerdo … pues nada abstención para todo y ya está. Ya está.

5. MODIFICACIÓ I APROVACIÓ
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

D'ORDENANCES

FISCALS

I

ALTRES

Vista la proposta del regidor delegat d'Hisenda sobre l’aprovació de les modificacions
de les ordenança fiscals reguladores dels imposts i taxes per a l'exercici de 2017.
Emés un informe per Secretaria i Intervenció, i amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Recurs Generals, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
de vots a favor 11 PSOE i 2 Sí se Puede, el vot en contra del PP 4 i l’abstenció de
Compromís 3, i Ciudadanos 1, acorda:
U. Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals, per a
l'exercici de 2017, que a continuació es detallen:
1. Ordenança reguladora de l'impost de béns immobles.
Modificació article 6é, que queda redactat amb el tenor literal següent:
Article 6é. Altres Bonificacions.
1. Bonificació famílies nombroses:
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1.a) Els subjectes passius de l'impost que tinguen la condició de titulars de família
nombrosa gaudiran de bonificació de la quota íntegra de l'impost quan concórreguen
les circumstàncies següents
a) Que el bé immoble constituïsca la vivenda habitual del subjecte passiu.
b) Que la renda total de la unitat familiar a què pertany el subjecte passiu dividida pel
nombre de membres d’aquesta no supere l'IPREM (Indicador Públic de Renda de
Preus Múltiples).
Les bonificacions aplicables seran les següents:
Per a famílies de:
3 fills
4 fills
5 fills
6 fills o més

60 %
70 %
80 %
90 %

A l’efecte del càlcul de la renda per capita i del percentatge de bonificació, quan un
dels fills tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, al nombre de
membres de la unitat familiar se li n’afegirà un més.
A aquests efectes, s'entendrà per vivenda habitual familiar aquella en què estiguen
empadronats el subjecte passiu que tinga la condició de titular de família nombrosa i la
resta de membres d’aquesta.
Si n’hi ha més d'un subjecte passiu com a titular de la vivenda habitual, tots ells han
d'estar inclosos en el mateix títol de família nombrosa que justifique la bonificació. S'hi
exceptuen els supòsits de nul·litat, separació o divorci en què només es requerirà que
es trobe inclòs en el títol de família nombrosa el cònjuge que per declaració judicial
ferma tinga atribuït l'ús de la vivenda familiar.
La variació de domicili que constituïsca la vivenda habitual familiar exigeix la
presentació de nova sol·licitud de bonificació. Si no es presenta en termini la nova
sol·licitud, determinarà la pèrdua del benefici fiscal respecte de l'immoble que
constituïsca la nova vivenda habitual familiar.
1.b) La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu, qui adjuntarà a la
sol·licitud la documentació següent:
 Escrit de sol·licitud de la bonificació en què s'identifique el bé immoble
 Fotocòpia del document acreditatiu de la titularitat del bé immoble
 Certificat de família nombrosa
 Certificat del Padró Municipal
 Fotocòpia de l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones
físiques, llevat dels supòsits en què el subjecte passiu no estiga obligat a
presentar tal declaració d'acord amb la normativa reguladora de l’impost
esmentat. En aquest cas s’ha de presentar certificat de l'empresa o organisme
que acredite l'obtenció d'ingressos.
 Fotocòpia del grau de discapacitat, si és el cas.
En tot cas, la bonificació s'extingirà d'ofici l'any immediatament següent a aquell en
què el subjecte passiu cesse en la seua condició de titular de família nombrosa o deixe
de concórrer algun dels requisits esmentats, llevat que s'acredite haver sol·licitat la
renovació del títol de família nombrosa en l'últim exercici d'aplicació de la bonificació
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(abans del 31 de desembre). En aquest cas s'aplicarà i prorrogarà la dita concessió, i
l’interessat ha d'aportar, en tot cas, l'acreditació de la renovació d’aquest títol.
2. Bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia
solar:
1. Tindran dret a una bonificació del 10 per cent en la quota íntegra de l'impost, les
edificacions l'ús cadastral de les quals siga predominantment residencial en les que
s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent
del sol, durant els tres períodes impositius següents al de finalització de la seua
instal·lació.
2. Per a tindre dret a aquesta bonificació serà necessari que els sistemes
d'aprofitament tèrmic instal·lats disposen d'una superfície mínima de captació solar útil
o àrea d'obertura de 4 m2 per cada 100m2 de superfície construïda, o, en els sistemes
d'aprofitament elèctric una potència mínima de 5 kw cada 100 m2 de superfície
construïda.
L'atorgament d'aquesta bonificació estarà condicionat al fet que el compliment dels
anteriors requisits quede acreditat mitjançant l'aportació del projecte tècnic o memòria
tècnica, certificat del muntatge, si és el cas, i certificat d'instal·lació degudament
diligenciats per l'organisme autoritzat. Així mateix, cal aportar la llicència municipal o
declaració responsable que empare la realització de les obres.
No es concedirà aquesta bonificació quan la instal·lació d'aquests sistemes
d'aprofitament de l'energia solar siga obligatòria segons la normativa específica en la
matèria.
3. Aquesta bonificació, que tindrà caràcter rogat, produirà efecte des del període
impositiu següent a aquell en què se sol·licite, sempre que prèviament reunisca les
condicions i s'acredite davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits exigits per al
seu atorgament. Es podrà sol·licitar en qualsevol moment anterior a la terminació del
període de duració d’aquesta a què es refereix l'apartat primer del present article.
2. Ordenança reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
– Modificació parcial article 3, apartat 2, relatiu a bonificacions, que queda redactat
com a continuació es detalla:
2. Bonificacions
A l’empara del que preveu l’art. 88.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’aplicarà la bonificació
següent:
2.1. Una bonificació del 50% de la quota corresponent per als que inicien l’exercici de
qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal, durant els cinc anys
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desplegament
d’aquesta.
L’aplicació de la bonificació requerirà que l’activitat econòmica no s’haja exercit
anteriorment sota una altra titularitat. S’entendrà que l’activitat s’ha exercit
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anteriorment sota una altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o
aportació de branques d’activitat.
El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la
finalització de l’exempció prevista en la lletra b) de l’apartat 1 de l’art. 82.1 RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada pel coeficient establit en l’article 86 i modificada, si és el cas, pel coeficient
establit en l’article 87 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Hisendes Locals.
En cas que siga aplicable la bonificació a què al·ludeix l’article 88.1.a) d la llei
esmentada, la bonificació regulada en aquesta ordenança s’aplicarà sobre la quota
que resulte d’aplicar la bonificació prevista en la llei.
La bonificació és de caràcter rogat i cal sol·licitar-la a l’Ajuntament abans del primer de
gener de l’any en què s’ha d’aplicar.
2.2. Una bonificació del 50% de la quota corresponent als subjectes passius que
tributen per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a partir
d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració,
durant el període impositiu següent a la data d’implantació de les instal·lacions per a
l’aprofitament d’energies renovables.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies
renovables les incloses i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies
Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que
permeten la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
L'atorgament d'aquesta bonificació estarà condicionat al compliment dels anteriors
requisits quede acreditat mitjançant l'aportació del projecte tècnic o memòria tècnica,
del certificat del muntatge, si és el cas, i del certificat d'instal·lació degudament
diligenciats per l'organisme autoritzat. Així mateix, cal aportar la llicència municipal o
declaració responsable que empare la realització de les obres.
No procedirà concedir la bonificació quan la instal·lació per als sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siga obligatòria d’acord amb la normativa
específica en la matèria.
La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu abans que finalitze l’exercici en
què s’haja conclòs la instal·lació i s’ha d’acreditar el compliment dels requisits
expressats.

3. Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Modificació parcial article 7é apartat 3, que queda redactat com segueix:
3.- En les transmissions inter vivos a títol onerós, si l'adquirent, per acord entre les
parts, es compromet a assumir les conseqüències tributàries de l'operació gravada per
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l'impost, el transmetent subjecte passiu no s'exonera de les seues obligacions
tributàries, per la qual cosa aquests pactes o convenis entre les parts, no produeixen
efectes davant l'Administració.
Modificació art. 20é, que queda redactat com segueix:
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament,
declaració segons el model que aquest determine i ha de contenir els elements de la
relació tributària imprescindibles per a practicar la liquidació procedent.
2. Aquesta declaració ha de ser presentada en els següents terminis, a comptar a
partir de la data en què es produïsca la meritació de l'impost:
a) Quan es tracte d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies (30) hàbils.
b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos (6)
prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu.
3. A la declaració, s'hi acompanyaran els documents en què consten els actes o
contractes que originen la imposició.
Modificació art. 21é, en els termes següents:
Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb
indicació del termini d'ingrés i expressió dels recursos procedents.
Modificació parcial art. 22é, en els termes següents:
Quan el subjecte passiu considere que la transmissió o, si és el cas, la constitució de
drets reals de gaudi verificada s’ha de declarar exempta, prescrita o no subjecta,
presentarà declaració davant de l'Administració Tributària municipal dins dels terminis
assenyalats en l'article 20, que haurà de complir els requisits i acompanyar la
documentació ressenyada en l'article 20.3, a més de la pertinent que fonamente la
pretensió. Si l'Administració municipal considera improcedent allò que s'ha al·legat,
farà liquidació que notificarà a l'interessat.
Supressió punt 2 article 23é, que queda redactat com segueix:
1. Amb independència del que disposen els articles precedents, estan igualment
obligats a comunicar a l'Ajuntament que s’ha dut a terme el fet imposable en els
mateixos terminis que el subjecte passiu:
a) En els supòsits prevists en l'article 7.1 a) d'aquesta Ordenança, sempre que
s'haja produït per negoci jurídic inter vivos, el donant o la persona que
constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
b) En els supòsits prevists en l'article 7.1 b), l'adquirent o la persona a favor de
la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
Modificació arts. 25 i 26, amb el tenor literal següent:
Article 25é
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La inspecció i recaptació de l'impost es durà a terme d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària, i les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament.
Article 26é
En tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la
determinació de les sancions que per aquestes corresponguen en cada cas, s'aplicarà
el règim regulat en la Llei General Tributària, disposicions que la complementen i la
despleguen.
Supressió art. 27é.
4. Ordenança reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
Modificació parcial de l'article 4.5.B. , que queda redactat com segueix:
B. Bonificacions en funció de la classe de carburant utilitzat, de les característiques del
motor i la seua incidència en el medi ambient:
A l'empara de l'article 95.6.b), gaudiran d'una bonificació els vehicles següents:
– Vehicles de qualsevol tipus (excepte remolcs) en funció de la classe de carburant
utilitzat i les característiques del motor, segons la seua incidència en el medi ambient,
gaudiran d'una bonificació del 75% en la quota de l'impost quan reunisquen qualsevol
de les condicions següents:
a) Que es tracte de vehicles elèctrics
b) Que es tracte de vehicles que utilitzen exclusivament combustibles no contaminants
com GLP (gas liquat), gas natural, biocarburants (biodièsel, bioetanol, biogàs) o
hidrogen.
– La resta de vehicles de qualsevol tipus, no inclosos en l'apartat anterior, amb
emissions de fins a 120g/km de CO2, gaudiran d'una bonificació del 30%.
Modificació parcial de l'art. 2.2, tercer paràgraf, de manera que on diu:
«En el cas que la sol·licitud es formule passats els terminis indicats, l'exempció, si és
el cas, produirà efectes en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació.»
Hi ha de dir:
«Amb caràcter general, la concessió de l'exempció no tindrà caràcter retroactiu, per la
qual cosa produirà efectes en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació.
Únicament podrà aplicar-se amb efecte retroactiu en els casos en què la liquidació
corresponent no siga ferma, i sempre que en el moment de la meritació concórreguen
els requisits necessaris per a la seua concessió.»
Modificació parcial de l'art. 4.5, últim paràgraf, de manera que on diu:
«En el cas que la sol·licitud es formule passats els terminis indicats, la bonificació, si
és el cas, produirà efectes en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació.»
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Hi ha de dir:
«No obstant el que disposen els apartats anteriors, les bonificacions previstes en
aquest article que siguen sol·licitades abans que la corresponent liquidació siga ferma
tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud,
sempre que en el moment de la meritació concórreguen els requisits necessaris per a
la seua concessió.»
Modificació parcial de l'annex I, primer paràgraf, de manera que on diu:
«
SR./SRA.
...............................................................................
amb
DNI
....………..………, en qualitat de TITULAR del vehicle matrícula……………………….,
per mitjà de la present DECLARE sota la meua pròpia responsabilitat que el referit
vehicle es destina a ús exclusiu del titular. »
Hi ha de dir:
«SR./SRA.
...............................................................................
amb
DNI
....………..………, en qualitat de TITULAR del vehicle matrícula……………………….,
per mitjà de la present DECLARE sota la meua pròpia responsabilitat que el referit
vehicle es destina a ús exclusiu del titular i que no gaudeix de la mateixa exempció en
un altre vehicle fora d'aquesta localitat.»
5. Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Modificació parcial article 4t, relatiu a exempcions i bonificacions, apartats tercer, quart
i cinqué, en els termes que a continuació s'exposen:
TERCER. Podran gaudir d’una bonificació del 30% sobre la quota les construccions,
instal·lacions o obres en què s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar per a autoconsum. No obstant això, per al cas de
construccions d’ús residencial, el percentatge de bonificació serà del 50%.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a
producció de calor incloguen col·lectors que disposen de l’homologació corresponent
de l’Administració competent.
No es concedirà aquesta bonificació quan la implantació d’aquests sistemes siga
obligatòria segons la normativa específica en la matèria.
Aquesta bonificació afectarà exclusivament a la part de quota corresponent a les
construccions, instal·lacions o obres destinades estrictament a aquesta finalitat.
Per a gaudir de la bonificació s'ha d'aportar per l'interessat un desglossament del
pressupost en què es determine raonadament el cost que suposa la construcció,
instal·lació o obra a què es refereix aquest supòsit.
QUART. Es podrà gaudir d'una bonificació del 50 per cent en la quota, a l'empara del
que preveu l'article 103.2.d) del RDL 2/2004, de 5 de març, quan s'acredite, mitjançant
la corresponent qualificació definitiva atorgada per l'òrgan competent en la matèria,
que la destinació de l'immoble és la construcció d’habitatges sotmesos a algun règim
de protecció pública.
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La bonificació només afectarà la part de quota corresponent a habitatges protegits
quan es tracte de promocions mixtes en què s'incloguen habitatges protegits i
habitatges de renda lliure.
La bonificació s'aplicarà a la quota que resulte d'aplicar, si és el cas, les bonificacions
a què es refereixen els apartats anteriors.
CINQUÉ. Es podrà gaudir d'una bonificació del 90 per cent en la quota, a l'empara del
que preveu l'article 103.2 e) del RDL 2/2004, de 5 de març, a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que afavorisquen les condicions d'accés i
habitabilitat dels discapacitats.
Perquè aquesta bonificació puga aplicar-se, la construcció, instal·lació o obra ha de
tindre com a finalitat específica la millora de les condicions d'accés i habitabilitat de
les persones amb discapacitat i estar subjecta al compliment de la normativa
continguda en el Codi Tècnic d'Edificació (Document Bàsic de Seguretat, Utilització i
Accessibilitat), així com la normativa d'accessibilitat vigent autonòmica.
La bonificació s'aplicarà a la quota que resulte d'aplicar, si és el cas, les bonificacions
a què es refereixen els apartats anteriors.
17. Ordenança reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les
voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Modificació article 4 in fine, relatiu a la quota tributària, que addiciona el paràgraf
següent:
– Senyalització vertical i horitzontal pels serveis municipals de l'aprofitament autoritzat,
tant en l'inici com en el cessament de la utilització privativa (pintura calçada i
col·locació placa)……………..………………… 40 €
21. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de cases de
banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Modificació parcial article 3.2. En els apartats següents:
APARTAT A) PISCINA MUNICIPAL COBERTA:
A.1) CURSETS TRIMESTRALS (mínim 20 sessions), de manera que on diu:
Gimnàstica aquàtica persones majors (titulars targeta ciutadana de Quart OR o
pensionista)
…..
Natació persones majors ciutadans de Quart de Poblet que complisquen els requisits i
siguen titulars de targeta ciutadana Or o pensionista
Hi ha de dir:
Gimnàstica aquàtica persones majors (empadronats a Quart de Poblet que
complisquen els requisits i siguen titulars targeta ciutadana de Quart OR o
pensionista)
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Natació persones majors ciutadans de Quart de Poblet empadronats a Quart de Poblet
que complisquen els requisits i siguen titulars de targeta ciutadana Or o pensionista.
A.3) CURSETS NATACIÓ ANUALS (30 sessions) (Un dia a la setmana), de
manera que on diu:
3a Edat majors 65 anys, Jubilados-Pens.
(titulars targeta ciutadana or o pensionista de Quart)
Hi ha de dir:
3a Edat majors 65 anys, Jubilats-Pens.
(empadronats a Quart de Poblet que complisquen els requisits i siguen titulars targeta
ciutadana or o pensionista de Quart)
A.5) ACCESSOS PUNTUALS BANY LLIURE (1 hora o fracció d'hora), de manera
que on diu:
Entrada
Abonament 10 banys (vàlid durant la temporada)
Abonament 20 banys (vàlid durant la temporada)

3,00 €
20,00 €
38,00 €

Hi ha de dir:
Entrada
Abonament 10 banys (vàlid durant la temporada)

3,00 €
20,00 €

A.6) ABONAMENTS ANUALS COMPLEX PAVELLÓ PISCINES, de manera que on
diu:
Abonat OR ciutadans de Quart de Poblet que complisquen els requisits i siguen titulars
de targeta ciutadana Or o pensionista_ (vàlid 12 mesos)
Hi ha de dir:
Abonat OR ciutadans de Quart de Poblet empadronats a Quart de Poblet que
complisquen els requisits i siguen titulars de targeta ciutadana Or o pensionista_
(vàlid 12 mesos)
A.7) CURSETS DE NATACIÓ INTENSIUS PISCINES COBERTES CLIMATITZADES.
(16 a 18 sessions), de manera que on diu:
Ciutadans de Quart de Poblet que complisquen els requisits i siguen titulars de targeta
ciutadana Or o pensionista
Hi ha de dir:
3a Edat (+ 65 anys) Ciutadans de Quart de Poblet empadronats a Quart de Poblet que
complisquen els requisits i siguen titulars de targeta ciutadana Or o pensionista.
APARTAT F) BALNEARI (1 hora o fracció d'hora), de manera que on diu:
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Abonament OR (ciutadans de Quart de Poblet que complisquen els requisits i siguen
titulars de la targeta ciutadana Or o pensionista):
Abonament OR temporada: (ciutadans de Quart de Poblet que complisquen els
requisits i siguen titulars de la targeta ciutadana Or o pensionista):
Ha de dir:
Abonament OR (ciutadans de Quart de Poblet empadronats a Quart de Poblet que
complisquen els requisits i siguen titulars de la targeta ciutadana Or o pensionista):
Abonament OR temporada: (ciutadans de Quart de Poblet empadronats a Quart de
Poblet que complisquen els requisits i siguen titulars de la targeta ciutadana Or o
pensionista):

Modificació article 4, relatiu a la meritació, que queda redactat com segueix:
1. Les taxes que regula aquesta ordenança relatives a la utilització privativa o
aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals, es meriten de l'ús de
la instal·lació municipal o espai esportiu, o amb l'inici de la prestació del servei o
activitat de què es tracte.
En tot cas s'exigirà el depòsit previ de l'import total i, si és el cas, parcial, de la taxa en
el moment de la sol·licitud d'ús o reserva de la instal·lació, espai esportiu, o servei de
què es tracte.
L'impagament o la devolució de la taxa per qualsevol causa, excepte error de
l'administració, impedirà l'ús del servei, activitat o instal·lació objecte d’aquesta
ordenança, i, en tot cas, la baixa automàtica en els cursets i/o abonaments previstos
en l'art. 3 d’aquesta norma, i decaurà en la condició d'usuari de les instal·lacions o
serveis.
2. Meritada la Taxa i nascuda l'obligació de contribuir, aquesta no es veurà afectada
pel desistiment del sol·licitant o la no utilització del servei, activitat o instal·lació; i no
procedirà la devolució d'ingressos realitzats, excepte en els supòsits expressament
regulats en aquesta ordenança.
3. Respecte de la devolució de la taxa pagada caldrà atenir-se als supòsits següents:
- Amb caràcter general no procedirà la devolució de les taxes pagades.
-Excepcionalment, la devolució pertocarà si aquesta es fonamenta i troba la seua
justificació en algun dels supòsits següents:
a) Malaltia o incapacitat temporal degudament justificada que impossibilite la
realització de l'activitat a què corresponga la taxa.
b) Realització d'obres en les instal·lacions que impedisquen l'ús o realització de
l'activitat, així com altres motius aliens a l'usuari.
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-La sol·licitud de baixa o anul·lació es formalitzarà per mitjà d'un escrit normalitzat i en
el registre general de l'Ajuntament, oficina d'Atenció ciutadana.
- Si es justificara la baixa degudament d'acord amb les causes assenyalades en
l'apartat anterior, es procedirà a la devolució de la taxa per mesos complets o sessions
pendents des de la data en què es presente la sol·licitud. En aquest cas l'usuari perdrà
la plaça.
4. Respecte als abonaments Complex Pavelló-Piscines Cobertes Climatitzades
individuals, en la seua modalitat familiars de 2-3 membres i 4 i més membres,
considerant l'elevat import d'aquests serveis, es pot fer el pagament d’aquests en dos
períodes, amb la sol·licitud prèvia dels interessats. En aquest cas cal fer el pagament
en metàl·lic del 60% del seu import a la reserva del servei o instal·lació; l'import restant
(40%) es pagarà mitjançant domiciliació bancària dins del tercer mes següent a la data
del pagament inicial.
Modificació parcial article 5, relatiu a exempcions i bonificacions, que queda
redactat com segueix:
1. En totes les activitats dirigides, 25% de bonificació del preu per a titulars de Carnet
Jove empadronats a Quart de Poblet; als no empadronats se’ls aplicarà el 15% de
bonificació (s'ha de sol·licitar en fer la inscripció o pagament de la taxa i acreditar la
condició mitjançant document acreditatiu corresponent. No és acumulatiu a altres
bonificacions).
2. En les activitats de piscines cobertes climatitzades de natació amb monitors, es
bonificarà les famílies el preu quan s'inscriguen més d'una persona de la mateixa
unitat familiar (sempre que convisquen en el mateix domicili i així ho acrediten) segons
la taula següent:
Primer membre de la unitat familiar: pagarà el 100% del preu de l'activitat. En cas de
pertànyer a una família nombrosa i tindre reconeguda aquesta condició al primer
membre s'aplicarà una reducció del 10% del preu de l'activitat.
Segon membre de la unitat familiar: pagarà el 80% del preu de l'activitat.
Tercer membre de la unitat familiar: pagarà el 70% del preu de l'activitat.
Quart membre de la unitat familiar: pagarà el 60% del preu de l'activitat.
Cinqué membre de la unitat familiar: pagarà el 50% del preu de l'activitat.
Sisé membre i següents de la unitat familiar: pagarà el 40% del preu de l'activitat.
3. Per unitat familiar s'entendrà la formada pel pare i la mare o tutors legals, els fills i
filles que convisquen en el domicili familiar, així com els ascendents dels pares que
justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors.
4. La utilització de les instal·lacions es durà a terme segons el que disposen les
normes de prestació i utilització dels distints serveis.
L'Ajuntament podrà subscriure els convenis que considere oportuns amb persones
físiques o jurídiques especificant els horaris i imports a aplicar.
5. Es podran aplicar bonificacions parcials o exempcions totals a persones físiques de
rellevància esportiva i a entitats esportives locals amb fins no lucratius; correspondrà a
l'òrgan competent determinar en cada cas concret l'exempció.
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6. L'aplicació de qualsevol bonificació s'ha de sol·licitar per la persona interessada en
el moment de fer la inscripció i en el cas de les bonificacions familiars també en la
renovació i sempre prèviament al pagament de la taxa. S'acreditarà la condició que
dóna lloc a la dita bonificació mitjançant document oficial corresponent i no serà
acumulatiu a altres bonificacions.
DOS. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant trenta dies (30)
aquestes ordenances, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que consideren oportunes. En tot cas l'anunci d'exposició
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
TRES. Finalitzat el període d'exposició pública, si no s’hi han presentat reclamacions,
l'acord provisional, adquirirà caràcter definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
QUATRE. L'acord definitiu i el text íntegre de les ordenances fiscals es publicaran en
el Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCIONES
Sr. Soler.
Sí. Buenas noches a todos.
Desde el grupo de Ciudadanos creemos que hemos de reconocer todas
aquellas bonificaciones que se han realizado para todos los vehículos eléctricos,
híbridos etc. Que ayudan a que el medio ambiente sea mucho más favorable, y como
bien decía el Sr. Nofuentes para que las nuevas generaciones puedan tener una
población como la nuestra mucho más limpia.
Lo que sí quería hacer constar es que, quizás, desde nuestro punto de
vista podría haberse hecho un mayor esfuerzo como aquellos que en este caso en lo
que vienen, como es el caso de los eléctricos ya que de alguna manera son los que
van a mejorar mucho más el CO2 del ambiente, ya que los otros, de alguna manera,
siempre, al ser hibrido tenemos las dos opciones.
Entonces en el resto de cosas, por ejemplo en el tema de los vados,l como
bien ha comentado el Sr. Secretario, pensamos también, que en los 40€ en los
cuales se ha comentado … pienso … me imagino que será por la colocación de la
placa, pintado del mismo y por la retirada en su momento cuando dicho vado pues
ya no soliciten, y eso era lo que quería consultar con uds. Que se me pasó en su
momento en la comisión, también es cierto.
Sra. Presidenta.
Lo ha explicado el Sr. Secretario …
Sr. Gavilán
Sí. Gracias.
Bueno, en este punto, sobre las ordenanzas fiscales pues comentar
simplemente que se … las modificaciones que
existen se centran en lo que ha
comentado el Sr. Bartolomé en la intervención anterior, que se centra en el
aprovechamiento término y eléctrico, y que por otra parte la función de la clase
de carburante que utilicen los vehículos pues para mejorar el medio ambiente … lo
que nosotros … hicimos aparte de preguntar otras dudas que teníamos, fue matizar
el punto de la ordenanza de regulamiento de impuesto de vehículos de tracción
mecánica … que trata de controlar la emisión de CO2, … creemos que debería
primarse de distinta manera beneficiándose más a los vehículos eléctricos que a
los que utilizan combustibles de emisión menor de CO” ya que es cierto que estos
segundo reducen la contaminación respecto a los combustibles refinados del
petróleo, por lo que en un ámbito local mejorarían los niveles de contaminación …
pero que del mismo modo son agresivos con el medio ambiente en el lugar de
producción y en el transporte y que en muchos de los casos citados no se
distancian a las formas de producir y transportar el petróleo y que entendemos
que son igualmente contaminantes.
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Eso es una de … una … enmienda, adición que comentamos en la … en la …
comisión y que la traemos hoy aquí al Pleno para que se tenga … sea tenida en
cuenta; esa por un lado. Y por otro lado comentar sobre la ordenanza reguladora
de tasas por prestaciones de servicios, en piscinas, instalaciones deportivas
etc… creemos oportuna que se agreguen personas con discapacidad y sin recursos
económicos que necesiten el acceso a la piscina o determinadas actividades para
su recuperación o mejora y estos puedan tener algún tipo de bonificación.
Esas son las dos … los dos puntos que nosotros añadiríamos
a las
ordenanzas fiscales que se han añadido … o sea que se han expuesto, y … y
esperamos la respuesta …
Senyora García
A vore…
jo de ... de ... nosaltres de les fiscals, quant a l’IBI, hi
estem d’acord, ja que l’any passat ja vam introduir el tema de les bonificacions
per a millores d’eficiència elèctrica; aleshores, un any més tard s’ha incorporat
i hi estem d’acord.
I tinc dos dubtes, tenim dos dubtes, en dos ordenances en què nosaltres
hem presentat una ... unes propostes i no sé si s’han considerat o no... perquè
no en tenim la informació.
La primera era la de l’increment del valor ... en el tema de la
bonificació ¿si? ... una era en
l’increment
del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, era incloure el tema de la bonificació quan aquest terreny ve
d’una herència, perquè entenem que quan una família rep una herència és possible
que no tinga diners per a assumir l’impost i per això volíem que s’afegira esta
bonificació; i l’altra és una nova dins de la taxa per obertura d’establiments
per a activitats subjectes a llicència ambiental, recreativa o comunicació
ambiental. Ací demanàrem que en l’article sis punt quatre d’aquesta normativa es
puga afegir també una bonificació, també del 70%, per a aquelles persones que
puguen acreditar ser aturades de llarga duració, més de cinc anys a l’atur... o
siga que no sé si estan estes dos.

Sra. Presidenta
Ahora le contestaran ud acabe la intervención …
Sra. García
… i de les altres estem a favor o siga …

no més eren estes apreciacions

…
Sr. Sanmartín.
Una vez transcurrida la Comisión de Hacienda, donde se nos aclararon
algunas dudas, siempre bajo el criterio del gobierno municipal, nuestro grupo … y
siguiendo con la línea que nos caracteriza durante estos últimos años vamos a
discrepar de la congelación de impuestos que nos hace el Ayuntamiento.
Nosotros convencidos
de que es lo más favorable para nuestros vecinos
nos reiteramos en la reducción del gravamen en el IBI del 0’61 al 0’59, en las
viviendas de uso residencial, siendo esta bajada de potestad absoluta del
Ayuntamiento. Así como que solicitamos también la bajada de un 5% en el IVTM ya
que con el mismo vehículo los vecinos de Quart pagan más que los pueblos de
alrededor.
Los impuestos de vehículos y el IBI forman
parte del grueso de la
recaudación municipal con las medidas que proponemos se beneficiarían muchas
familias. Siendo
que nuestro ayuntamiento, que según dicen uds gestionan tan
bien, y al darse un equilibrio presupuestario en positivo, no congelen los
tributos, bájenlos, y ya verán como todos nuestros vecinos se lo van a agradecer
enormemente.
Como pueden comprobar nos vemos obligados a votar en contra de esta
propuesta porque tenemos visiones totalmente diferentes a las de uds., y me
gustaría acabar mi intervención reiterando en lo dicho anteriormente, en que se
aplique a todas las ordenanzas municipales la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local, respecto de infracciones y sanciones, haciéndose cumplir por el bien de
los ciudadanos y de todos los vecinos. Gracias.
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Sr. Nofuentes.
También muchas gracias por el talante y por las aportaciones que vamos a
plantear. Yo creo que también lo habéis comentado, yo creo que, efectivamente,
estas ordenanzas fiscales, amén de lo que define nuestro modelo de equilibrio
tributario y que no en vano ejerce influencia sobre también la situación
económica que nosotros refrescamos de vez en cuando porque son los datos que
tenemos ahí… es verdad que es el modelo que está permitiendo que el presupuesto
del año 2016 y del que pretendemos elaborar el 2017 podamos hacer política.Y,
este modelo está basado, como bien vengo repitiendo como casi todos los años en
estas fechas, que pague más el que más tiene para que tenga más el que mas lo
necesite.
Pero
entrando
en
aspectos
concretos
que
creo
que
pueden
ser
clarificadores y bueno, intentar persuadirlos para que puedan votar a favor de
los mismos. Es verdad que plantearon en el tema de los vehículos la posibilidad
de que se discriminase … se diferenciase la bonificación que se aplica a los que
son de carácter puramente eléctrico a los que puedan ser aquellos de combustible,
no contaminantes, pero que no son eléctricos el problema e esto es que nosotros
planteamos la bonificación máximo para ambos de los casos. Es decir que lo que
tendríamos que plantear es una penalización con respecto a la propuesta, que yo
creo que tampoco es que sea recomendable, insisto, una penalización, es decir,
que aquellos vecinos de Quart que apuesten por un vehículo poco contaminante, que
no sea eléctrico, y no perdamos la perspectiva que aún el eléctrico no está al
alcance de todos, incluso de aquellos
de los que querrían comprarse el
eléctrico.
Por tanto, algunos se quedarían en una fórmula intermedia que es el no
contaminante, pero híbrido. Ese está también al 75%, es decir, al máximo de la
bonificación que permite la Ley, por tanto, nosotros, para hacerle caso a uds
tendríamos que penalizar con respecto a la propuesta a los que no son eléctricos.
Yo creo que esa no es la función en este caso de la apuesta de estimular que los
vecinos de Quart puedan inclinarse hacia la compra de vehículos o eléctricos o
aquellos que en su defecto que se aproximen más a la reducción
de emisiones
contaminantes, y por tanto yo creo que aún estando de acuerdo, lo bueno, lo
posible sería que pudiésemos modificar más, si se puede, … lo de sí se puede no
lo digo por nada eh? (risas) aquellos que son eléctricos, pero insisto le hemos
puesto el máximo a los dos, colmo una puesta en marcha y como una visibilización
clara de que queremos reforzar aquellas
acciones que van encaminadas, como
decía, a la reducción de emisiones de CO2.
Es verdad, Rosa, además planteasteis una moción, o al menos nos hicisteis
llegar una propuesta de … yo en la comisión de hacienda dije que sí, de hecho la
propuesta era que se plantease un estudio, porque es verdad que es necesario, tal
vez, hacer ese estudio. Pero también es verdad, y lo dejé caer en la Comisión que
es que la exención a todos aquellos porque sean personas que hereden, para que lo
entienda toda la gente, no está exento de una reflexión profunda … y bonificación
.. me da igual … es decir … yo no defenderé que porque yo herede un patrimonio
importante, pongamos, cinco pisos, diez pisos, los que sean puede ser por una
herencia, fallecimiento de mis padres o quien sea, tenga que tener una
bonificación del mismo si en realidad estoy obteniendo un patrimonio importante.
Tampoco sería razonable que si yo tengo un patrimonio importante y heredo
una vivienda esté exento de ese pago, por tanto, la regulación tendría que ir
encaminada a lo que en nuestra opinión siempre debe de ser esto. Es decir, en
función de la situación que esté quien va a heredar y en función de lo que
herede, eso es lo que nosotros entendemos, pero en cualquier caso, y al margen de
esta reflexión ya que nos conduce al debate nosotros dijimos que de acuerdo, lo
que pasa es que lógicamente dijimos de poner en marcha una mesa técnica que es lo
que uds proponen para que eso podamos regularlo.
De acuerdo en que se ponga esa mesa técnica, adelante, de acuerdo en que
se trabaje y luego que cada uno vierta ahí lo que crea que es razonable para la
regulación del mismo.
Sí, plantea otro aspecto que, lógicamente habría que ver la legalidad y
la aplicación del mismo que era la reducción del 70% que ud plantea, yo no dije
que no, ni digo que no … lo que hay que valorar es la legalidad de la posible
aplicación, y
si esa legalidad existe nosotros no estamos en absoluto en
desacuerdo en poder analizarla e incorporarla.., por lo tanto las dos cosas son
analizables, y nosotros estamos dispuestos a estudiarlo, pero lógicamente pero no
podría ser lña legalidad y sobre todo la definición de la reglamentación
que
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decíamos de las exenciones de las plus valías en el caso anterior. Por tanto, sí
al estudio, pero no para este Pleno.
Luego … bueno, lógicamente, con respecto a la posición del PP nosotros
defendemos, como hemos dicho un modelo de equilibrio tributario que permita sobre
todo tener una presión fiscal suave, como en nuestra opinión se está ejerciendo,
porque venimos ya en torno a los diez años congelando la mayoría de los impuesto
y aquellos que se han visto modificados, en términos generales, o por una
decisión externa o por como es el caso del IBI por una petición que hicimos este
Pleno de revisión del IBI que por cierto, y les recuerdo, que el planteamiento
que hicimos el año pasado, que dijimos
que contribuiría
la reducción y … a
todos los que estamos aquí presentes, si
hemos visto nuestros recibos ha
contribuido a la reducción cada uno en un grado diferente. Por tanto, en términos
generales ha contribuido a la reducción como dijimos aquí en el Pleno pasado.
Nosotros vamos a seguir defendiendo un modelo de equilibrio que permite
que también la infinidad de programas que presentaremos el mes que viene en el
presupuesto puedan llevarse a cabo, y lo importante en nuestra opinión es que ese
dinero que aportan los vecinos es que se destine a necesidades y programas
contribuya a que nuestro municipio sea lo que entendemos que es, un municipio
ejemplar, y un municipio que, incluso, como he dicho al principio de esta noches,
en situaciones de crisis hemos sido capaces de dar respuesta a los más
necesitados por un lado y garantizar también las necesidades de las generaciones
en materia de educación, deportivas que nosotros de vez en cuando solemos
recordar.
Sr. Soler.
Sí, era en relación a lo que estaba comentando el Sr. Nofuentes, que en
absoluto, vamos, pienso yo, que mis comentarios al respecto y pienso que los de
mis compañeros era para penalizar al ciudadano, al contrario, nuestras
intenciones siempre son las de intentar pues llevar a cabo por si es lo que …
cuanto menos paguen … en ciertos impuestos mejor y para que ello conlleve para
que cuando haya que llevar a cabo una resolución de comprarse un vehículo piensen
que se va a ser un vehículo que va a ser pues un eléctrico o un híbrido … pues
que sea mucho mejor, entonces cuanto mayor sea la bonificación, como muy bien nos
ha aclarado ud., que tiene un límite o sea mejor … pero no … o sea a nosotros …
nunca se nos ocurriría pensar
que es para penalizar, únicamente hacerle ese
comentario.
Sra. Gavilán.
Sí. Gracias. Varios puntos por un lado me gustaría que me comentases el
punto primero que señala o el segundo que he señalado sobre la regulación de la
tasa por prestación del servicio de piscinas e instalaciones deportivas, lo que
he estado comentando sobre personas con discapacidad …, la posición que tendría
el equipo de gobierno.
El segundo punto aquí lo que estamos ehh … mmm… evaluando es … digamos …
todo el documento, con lo cual entendemos que las bonificaciones que se hacen
para el medio ambiente son positivas, pero a la misma vez que yo estaba
defendiendo el punto de que se debería primar el vehículo eléctrico, por un juego
de palabras que has hecho has transformado mis palabras en que lo … lo … penalizo
… no yo lo que intento … yo lo que … como comenté en la … en la Comisión … lo
que comenté es de que por nuestra parte nuestra postura sería primar por encima
del … por encima del vehículo eléctrico pues todo lo que he dicho antes … no lo
voy a repetir … simplemente eso.

Y … y … ya está … el resto de la … de la ordenanza las modificaciones que
tienen son … son puntuales … y son … entendemos, de continuidad de lo anterior.
Bien … yo ya he acabo …
Sra. Presidenta.
No sé si yo lo he entendido mal … pero tú habías dicho que los dos
vehículos tienen la máxima bonificación … vale .. vale … pero lo que es verdad es
que si tu le bajas a uno penalizas … si tiene la máxima ya no puede tener más, yo
creo que está claro vamos … igual no se ha entendido bien. Vale. No … no … sobre
todo era por si la que no lo había entendido era yo … yo creo que he entendido
que no se puede poner más bonificación ¿es así? Vale.
Entonces tendríamos que
ponerles menos bonificación por lo tanto no es que penalices … si que penalizas
respecto al otro … pero si se da el máximo si que es un poco penalizar … vale.
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Sr. Sanmartín.
Nada. Nosotros seguimos en lo mismo … reiteramos lo que hemos
dicho y
creemos y pensamos que … la baja del IBI se podía bajar un poquito y lo del
vehículo también. Nada más.
Sr. Nofuentes.
Sí. Brevemente, para acabar.
Porque es verdad que también el talante es cordial, no me cabe ninguna
duda, Sr. Soler, que siempre las intervenciones son en aras a contribuir a que
nuestro municipio sea mejor cada día.
Y le insisto en una cosa … que si tiene alguna fórmula de la que además …
al margen de la que está aquí propuesta que podamos beneficiar más al eléctrico
me la dice y podemos incorporarla, lo que he intentado decirle y que ha quedado
medianamente claro es que las dos bloques están al máximo posible, solo podemos,
a partir de ahí, reducir, y reducir para separar es perjudicar a uno, y por
tanto, que mejor posición que frente a no poder
mejorar ya más el eléctrico
porque está al máximo posible, bueno si además hay otro que no se lo merece tanto
pero … que también podemos beneficiarlo a ese nivel … eso es miel sobre hojuelas
que diría el refrán… y por tanto parece razonable que está en la línea que ud
defiende de apoyar aquellos vehículo
que van encaminados hacia ello y en este
caso al máximo.
Y bueno, en general con el PP lógicamente, pues venimos teniendo
posiciones diferentes, lógicamente, de cómo se tienen que ver lo que son los
impuestos y las tasas … perdón se me ha olvidado una cosa … Existen, digamos
facilidades para personas con discapacidad o capacidades diferentes a los accesos
a … que ahora no recuerdo cuales, pero … te digo una cosa estamos absolutamente
abiertos a que si hay posibilidad de incorporar nuevos elementos que faciliten el
acceso a las personas
con discapacidad, que hoy en la actualidad puedan no
tenerlo, sin ninguna duda que estamos abiertos a estudiarlo … el acceso tiene que
estar… desde nuestro punto de vista, garantizado a todos, o bien por unas
razones, o bien por compensaciones o bien por subvenciones, pero ese tipo de cosa
tienen que estudiarse y yo creo que en eso coincidimos siempre y la historia está
ahí, y los programas que tenemos.
Decía, y en resumen, yo creo que son unas ordenanzas, tanto las
reguladoras como las fiscales que son, y definen, nuestro modelo de entender lo
que es el modelo tributario que es ejercer la mínima presión posible sobre todo
en la ciudadanía, en los vecinos para posibilitar las acciones complementarias,
porque no perdamos de vista que este marco regulatorio no deja de contemplar
exenciones y bonificaciones sobre todo al segmento de la población que es el más
débil, no sólo ponemos en valor aquellos
que es la apuesta, como decía al
principio del eje que ha guidado el trabajo de estas ordenanzas que es la
contribución al medio ambiente, a la sostenibilidad y que en paralelo iremos
viendo los próximos presupuestos y los próximos programas como se va trabajando
en ese sentido.
El mes pasado vieron uds como aprobamos el Plan Estratégico de Movilidad
Inteligente, además, que lleva una serie de medidas importantes encaminadas
también a ello, al que luego haremos referencia a lo que probablemente es el
proyecto de intervención urbana sostenible, que también está encaminado y
contemplado, por lo tanto lo que estamos diseñando, como ven, y todos somos
partícipes de ello es un modelo de municipio en el cual una apuesta decidida… no
sólo por las ideas sino también por el compromiso con el medio ambiente, y esto
es una apuesta decidida también… las bonificaciones en el tratamiento que sigue
siendo directamente relacionado, dirigido a las
personas más necesitadas, por
tanto nosotros defendemos y apelamos a vuestra casi coincidencia mayoritaria con
la regulación de estas ordenanzas a que lo aprobemos por unanimidad aunque puede
ser que no sea así.

6. APROVACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI XARXA JOVES.NET.
Vist l’acord que ha adoptat el Ple del Consorci Xarxa Joves.Net, en la sessió que
tingué lloc el dia vint-i-sis de gener de dos mil setze sobre aprovació de la proposta
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d’adaptacio dels estatuts del Consorci a la Llei 27/2013, de Racioinalització i
Sostenibilitat de les Entitats Locals.
Vist el text proposat d’estatuts i de conformitat amb l’article 38 dels estatuts reguladors
i 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 senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda:
U. Aprovar el text proposat de modificació dels estatuts del Consorci Xarxa Joves.Net,
per tal d’adaptar-los a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Entitats Locals.
DOS. Comunicar aquest acord al Consorci.
7.
SOL·LICITUD
COMPATIBILITAT
LABORAL
PRESENTADA PER Mª LUISA PARDO VÉLIZ.

SEGONA

ACTIVITAT,

En relació a la sol·licitud de compatibilitat que ha presentat María Luisa Pardo Véliz,
agent d'igualtat amb caràcter de funcionària interina per projecte des del 3 d'octubre de
2016; interinatge que presta a temps parcial 50% d'acord amb les bases reguladores
del procés de selecció d'un agent d'igualtat amb dedicació al compliment de la
subvenció de la Diputació Provincial de València per a implantar mesures per al
compliment d'igualtat entre dones i hòmens, segons el que disposa la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març del 2016.
Havent manifestat la interessada que els llocs que ha de compatibilitzar amb
l'interinatge en aquest Ajuntament, ambdós compatibles quant a horaris perquè no se
solapen, són els següents:
– Agent d'Igualtat en l'esfera privada, amb contracte de 13 hores setmanals en Eulen
Sociosanitaris Centre Dona 24 hores, amb data finalització el 22 d'octubre de 2016.
– Professora associada a la Universitat de València, 8 hores a la setmana (pendent
d'iniciar).
Emés un informe favorable pel director de RRHH, i 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 senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda:
U. Autoritzar la compatibilitat a la senyora Mª Luisa Pardo Véliz, per a exercir els llocs
de treball descrits.
DOS. Comunicar aquest acord a la interessada.
8. DONAR COMPTE TARIFES D'AIGUA I CLAVEGUERAM.
Queda assabentat el Ple de la resolució de la Direcció General de Comerç i Consum,
de data 21 de juliol de 2016, que autoritza la tarifa per al servei de subministrament
domiciliari d'aigua.
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9. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE QUART DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I RELACIÓ DE FACTURES
INCORPORADES PER LA INTERVENCIÓ, SEGONS L'ARTICLE CINQUÉ, PUNT 4
DE LA LLEI ESMENTADA.
De conformitat amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, la Comissió Informativa queda assabentada de l'informe
trimestral de Tresoreria sobre compliment dels terminis prevists en la Llei, amb relació
al pagament de les obligacions d'aquest Ajuntament, corresponent al tercer trimestre
de l'exercici de 2016.
El Ple, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria, corresponent al tercer
trimestre de l'exercici de 2016, de la relació de factures o documents justificatius
incorporats per Intervenció, segons que disposa l'article 5.4 de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, i del període mitjà de pagament global a proveïdors, que s'estableix en
27,51 dies.
DOS. Trametre l'esmentat informe als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i als de les comunitats autònomes, en compliment de l'article 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
TRES. Publicar a la pàgina Web o al tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'informe agregat
de la relació de factures i documents que s'han presentat agrupant-los segons el seu
estat de tramitació.
10. PROPOSTES
10.1. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL CODI DE BON GOVERN I
TRANSPARÈNCIA.
El Portaveu del Grup Municipal Socialista presenta proposta relativa al Codi de Bon
Govern i Transparència, que literalment transcrita diu així:
«La llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i
Participació de la Comunitat Valenciana, estableix en el títol II una sèrie de principis
d'actuació que han de regir la tasca de les persones que ocupen alts càrrecs de la
Generalitat i del personal assimilat.
Les nocions d'ètica pública i bon govern estan presents de diferents maneres des del
pensament polític clàssic i es relacionen amb la qualitat institucional i la rendició de
comptes. D'aquesta manera, l'establiment de mecanismes eficaços de control del
poder i d'ètica pública s'evidencien com a elements clau per a la prevenció de la
corrupció i la generació de vincles de confiança entre la ciutadania i les institucions.
Aquests codis es conceben com a instruments més orientats a la prevenció i persuasió
que a la dissuasió dels seus destinataris.
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El codi de Bon Govern naix del dret a una bona administració reconegut en l'article 41
de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i en l'article 9 de l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i es basa en els principis inclosos tant en la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern com, principalment, en la Llei 2/2005, de 2 d'abril. No obstant això, en el text
es perceben també influències derivades de la normativa en matèria de transparència,
de bon govern, d'incompatibilitats i del règim jurídic aplicable a les persones que
ocupen els alts càrrecs. També entre aquestes referències, cal assenyalar la
normativa en matèria de funció pública, tenint en compte que la inclusió de principis
ètics i de conducta dirigits als empleats i empleades públiques és un fet consolidat,
tant en la normativa estatal com en l'autonòmica, i ha de servir de referència, també
per al sector públic.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple
els següents:

ACORDS
1. Que l'Ajuntament de Quart de Poblet i la seua corporació s'adherisquen al
contingut del Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana en la Llei 2/2015, de
2 d'abril, en tots els seus termes i que es comprometa a complir els principis i
obligacions que conté.
2. Que accepta el compromís d'aplicar i facilitar la divulgació del Codi de Bon
Govern procurant per a això la dotació dels mitjans necessaris.

3. Que s'estudie i impulse des de la Regidoria de Govern Obert una ordenança
municipal de transparència, accés a la informació i reutilització.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda
aprovar la proposta.
INTERVENCIONS
Sr. Soler.
Sí. Buenas noches. Desde nuestra agrupación y dadas las bases sobre las
que se cimenta el partido al que pertenecemos, siempre apostaremos por aquellas
mociones que propongan mejoras en la transparencia de la gestión, por tanto
apoyaremos la propuestas del Partido Socialista en todas las partes que se
exponen, no obstante instamos a la Alcaldía a estudiar las diferentes
alternativas que están surgiendo para apostar por la digitalización de la gestión
dotándola de todos aquellos medios electrónicos necesarios para mejorar la
organización y agilidad de los procesos administrativos. Gracias.
Sr. Gavilán.
Sí. Gracias. Como hemos estado comentando en la Junta de Portavoces la
verdad es que la moción en sí no tiene ninguna pega, por decirlo así, es una
apuesta por la trasparencia y el gobierno abierto, algo que nosotros creemos
fielmente, y lo que sí que voy es a hacer unas cuantas matizaciones.
Una es la que se refiere al acceso a la información, esto es algo muy
breve … simplemente comentar que lo que se refiere al acceso a la información
sólo comentar que hay dentro de la página web del Ayuntamiento en la parte de …
sobre todo de indicadores de trasparencia hay algunos fallos … digamos en los que
no están completadas la información … sí que aparece en otros sitios de la web …
pero sí que falta en algunos apartados por estar completados y otros apartados
que están … a nuestro entender desactualizados, con fechas de 2011, simplemente
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comentar esto y ya haremos llegar para que se pueda solucionar esta información
en la web que sabemos que está existente en otros sitios, simplemente para
mejorar la página web.
Por otro lado … hablando sobre los acuerdos, el primer y segundo acuerdo
que se contemplan eh … entendemos que es coherencia y el tercero es digamos es el
que es un poco más hemos estado hablando en la Junta de Portavoces y … y … en el
que realmente se alude a la creación de una ordenanza municipal de trasparencia
… ehh … … comentando lo que se ha dicho en la Junta, se pretende hacer esta
ordenanza municipal y se pretende hacer mediante … participación … nosotros
pretendemos participar en esa opción que se nos da para este tipo de … para esta
ordenanza y … con la idea sobre todo de que no se quede simplemente en llegar y
cumplir los indicadores de trasparencia que puede llegar a tener para cumplir
normativas o cumplir … ehh… clasificaciones que pueden llegar a hacer empresas en
las que te clasifican para las páginas web por puntuación y te dan el resultado
de 100 y te dicen que qué bueno eres, si no que nos gustaría dar un paso más …
que se diera un paso más y en la que, como hemos estado hablando …, la pretensión
que se tiene de que la información que esté en la página web no sólo esté
expuesta sino que esté claramente accesible, esté interpretada para que cualquier
vecino que quiera entrar y ver cualquier tipo de información no tenga que irse el
acta de la contratación … de la … el servicio de no se qué … y que esté más
accesible de ir uno por uno a buscar ehh… que licitador hay, que contrata hay, …
o cualquier otro tipo de información … esto .. como digo, si se nos da la
oportunidad participaremos de forma activa y … lo dicho … ya está …
Senyor Torres
Sí. Bona nit. Des de Compromís pues ... donar l’enhorabona a tot el que
siga adherir-se a codis de bones pràctiques, de bon govern, és benvingut. Moltes
de les coses que a través del Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana
s’estableixen no fa falta adherir-se per a fe-ho. Però està bé.
Nosaltres estem d’acord en el punt tres. Igual que els companys de Sí se
Puede, esperem que el compromís que ha fet arribar a la Junta de Govern el senyor
Medina siga una realitat; sabem que es comptarà amb la ciutadania … i així se’ns
ha explicat que hi haurà un procés participatiu per a elaborar esta ordenança i
nosaltres animarem a la gent perquè intervinga; i nosaltres estarem ahí també
perquè ens interessa molt tant quant a la trasparència i l’accés a la informació
i la reutilització en la casa, en l’Ajuntament, de la ciutadania i també dins. És
interessant, és important l’aplicació i/o regulació de dins de la Casa, de
l’accés a la informació dels grups municipals, i tot això ens pareix molt
interessant i estarem ahí per a treballar esta ordenança.
Sra. Mora.
Si. Nosotros compartimos la moción que nos ha presentado el PSOE, sí que
bueno, se ha pronunciado también la Junta de Portavoces, que lo que sí que
queremos es que en esa ordenanza si que exista esa participación y bueno, también
se nos ha comentado
por parte del portavoz del PSOE, de Juan Medina, esa
modernización de la Administración que está en puertas de continuar y que dará
también más participación y trasparencia, no sólo para los vecinos sino también
por las personas que forman parte de esta Corporación.
Por lo tanto sí que dentro del código de buen gobierno que ha presentado
la Generalitat, sí que hay un artículo … el 11 que podríamos discrepar en algún
sentido que es también la postura que ha tenido el P.P. en todas las
administraciones donde se ha presentado una moción similar a esta. Solo diremos
que pensamos que
la participación a todos los actos que puedan ser a nivel
institucional tiene que existir siempre la plena libertad de cada miembro de la
Corporación.,
Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción que nos han presentado.
Sr. Medina (PSOE)
Bueno, agradezco el apoyo general que va a tener la moción, que eso es
importante y que es una declaración de intenciones de cada uno de los grupos,
evidentemente, y de los componentes de los grupos municipales, puesto que lo que
traemos aquí a la propuesta pues me parece que es … pues bueno … pues realmente
es … éticamente es importante realizarlo, porque lo que estamos comentando es
adherirnos a un código de buen gobierno donde vamos a comprometernos en dar
ciertas informaciones desde nuestro ámbito público como personal y profesional,
como exige … recoge la propia ley de la Generalitat Valencia, aprobada en el
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2015, y que de alguna forma si que creo que es importante adherirnos, porque así
lo recoge la propia ley en el artº 27, donde dice que dicho código se aplicará a
las personas comprometidas en la ámbito de aplicación del título y podrá ser
adoptado por las entidades
locales mediante la adhesión a las entidades
previstas … pues nosotros lo que estamos haciendo es adherirnos como institución
y también como corporación cada uno de los miembros y personas que la componemos.
De alguna forma nos comprometemos a cumplir con la Ley que sea así desde
el ámbito personal e institucional y en los siguientes artículos, bueno
propuestas que venimos recoger que es la regulación de una ordenanza municipal de
transparencia y acceso a la información pues precisamente es eso … cuestiones que
estais
comentando, algunos problemillas, algunas cuestiones que hacen falta
solucionar, esta ordenanza la que viene a solucionar internamente y decir al
ciudadano y a nosotros como vamos a funcionar y como se va a dar la información,
qué derechos y deberes tiene cada uno y como nos vamos a organizar …
Lo digo porque quizás hayáis detectado algún error, pero lo que sí que es
importante es recordar que somos unos de los primeros municipios que hemos
apostado por esta línea de trabajo desde el gobierno abierto y desde la
transparencia y donde somos reconocidos pues año tras año, por no decir mes tras
mes, aparte de aquel premio que nos dio la organización internacional Democracia
Participativa que nos dio como mejor práctica en gobierno participativo.
Y cabe recordar que estos es así y que el mes que viene vamos a
participar en unas jornadas autonómicas y en otras internacionales con el tema
de gobierno abierto y trasparencia porque venimos siendo de cierta manera, pues
modelo, yo sé que aun así siempre se puede mejorar, esa es nuestra apuesta, y
precisamente lo que traemos aquí es eso, crear la articulación y esta mejora, y
por ello me alegro que os adhiráis y que podamos llevar adelante estas
propuestas.

10.2. GRUP MUNICIPAL SI ES POT SOBRE COL·LOCACIÓ CARTELLS I
SENYALITZACIÓ AMB NORMES D'ÚS PIPICANS.
El Grup Municipal Si Es Pot Quart de Poblet presenta al Ple la proposta següent, que
literalment transcrita diu així:
«Des del grup municipal Sí se Puede Quart de Poblet, creiem que és temps d'actuar
davant de la falta de civisme en les diferents zones de Quart de Poblet pel que fa als
excrements d'animals domèstics.
A pesar de la iniciativa del consistori a posar pipicans en diferents zones del poble per
a crear així un espai delimitat on les mascotes poden córrer davall un control i fer les
seues necessitats i estar vigent l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals de
Companyia on està tot previst i regulat, creiem que no s'està fent tot el que és
necessari per al seu compliment, ja que el problema continua persistint als carrers i a
més s'ha traslladat als pipicans que són uns autèntics camps de mines a més d'una
font d'infecció per als animals.
Des del grup municipal Sí se Puede Quart de Poblet busquem un ampli consens dels
diferents grups polítics per a posar solució a aquesta falta de civisme i conscienciar els
nostres veïns i veïnes amb mascotes quines són les regles bàsiques de convivència.
Volem traure de nou el tema a debat perquè les actuacions que entenem primordials i
fàcils de fer a curt termini, es comencen a realitzar al més prompte possible. I que la
part dels acords que es prolongaran més en el temps, fer participativa la preparació de
la campanya de sensibilització, comencen a donar-se.
ACORDS
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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 zona Pipicans (peu de carrer) ‘'Arreplegaho''. Tenint en compte les aportacions que els diferents consells ciutadans puguen fer,
en especial el Consell Ciutadà de la Infància, que ha mostrat una especial preocupació
per aquest problema.
4. Compliment de l'Ordenança Municipal per part de les autoritats locals (paisà o
uniformats): començar a sancionar segons allò que s'ha especificat en l'ordenança
municipal.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda
aprovar la proposta.
INTERVENCIONS.
Sra. Presidenta.
La segunda propuesta es del grupo municipal Sí se puede, sobre colocación
de cartelería y señalización con las normas de utilización de los pipi-can …
Sr. Soler.
Si. Buenas noches,. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos siempre
apoyaremos el cumplimiento de las ordenanzas y las normativas vigentes, es por
eso que no podemos estar más de acuerdo en poner en marcha esta moción y las
acciones que la misma requieren, en pro de un municipio lo más limpio y
sostenible posible.
Y como no podemos desear otra cosa desde el grupo municipal queríamos
enseñarle a esta Corporación un recogedor de excrementos ecológico que nada tiene
que ver con unas bolsas de plástico que tardan más de ciento cincuenta años en
desaparecer, por lo tanto este recogedor está hecho con un cartón reciclado,
desaparece en un periodo entre cuatro y seis meses y hay otros Ayuntamiento que
lo están aplicando, haciendo campaña, como son Masamagrell, Denia¡, Rafaelbuñol,
Museros o Albuixech, y que han iniciado una campaña que es “Yo sí lo hago”, para
concienciar y enviar un mensaje de responsabilidad social a los vecinos.
Además de su función ecológica y diseño patentado, sella el contenido y
se convierte en una caja con asas, para depositarlo posteriormente en el
contenedor de residuos orgánicos, mejora la experiencia al tacto y minimiza
visualmente la tarea de recoger el excremento. Esperamos que esta Corporación
tome nota de esta pieza ecológica y ayuda de alguna manera a la puesta en marcha
de esta moción presentada … haciendo posible, si da lugar, hacer llegar a los
vecinos esta pinza ecológica sin coste alguno. Voy a hacerles llegar … a los
grupos … es una pinza ecológica para que los vecinos, en un futuro, puedan ser un
poco más conscientes, cívicos, y podamos de alguna manera de darles esa
posibilidad y ya que el plástico pues es perjudicial para el medio ambiente …
pues intentar con el cartón … pues hacer esa campaña de concienciación …
Sr. Jaen (Sí se puede)
Buenas noches. Gracias Javier por la aportación.
Bueno gracias a los vecinos por acudir hoy aquí. Desde Sí se puede
queremos debatir aquí, en este Pleno, un problema que llevan demandando los
vecinos de Quart desde hace mucho tiempo. Un problema de falta de civismo por
parte de algunos vecinos. Este problema, como no, se trata de los excrementos de
los animales domésticos en la vía pública de nuestro municipio.
Me gustaría, para continuar, con este debate pues leer el artículo 1 y
el 2.1. de la Ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía, vigente en estos
momentos.
El artº. 1 es el objeto de esta ordenanza y dice así: “La presente
ordenanza tiene por objeto la protección y la regulación específica de la
tenencia de animales de compañía cuya posesión debe ser compatible con la
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higiene, la salud pública, la convivencia vecinal, y la seguridad de personas y
bienes, así como garantizar a los animales la debida protección y buen trato”.
El artº 2.1 es el ámbito de aplicación de esta ordenanza que dice;: “La
presente ordenanza será de obligado cumplimiento
en el término municipal de
Quart de Poblet, y afectará a toda persona física o jurídica que por su calidad o
propietario, vendedor, cuidador, adiestrador, domador,e tc se relacione con
animales así como con cualquier persona vinculada con estos de forma permanente,
ocasional o accidental”
Dicho esto, como acabo de leer, dicha ordenanza contempla el foco del
problema que hoy debatimos en el artº 1, la compatibilidad con la higiene, la
salud pública, y la convivencia vecinal y quien debe cumplir esta ordenanza, el
artº 2.1, que afectará a toda persona física o jurídica.
Desde el grupo municipal Sí se puede, creemos que es tiempo de actuar
ante la falta de civismo en las diferentes zonas de Quart, en lo referente a los
excrementos de animales domésticos, ya que pese a la iniciativa del equipo de
gobierno de poner pipi can en diferentes zonas del pueblo para que las mascotas
puedan correr bajo control y hacer sus necesidades y pese a estar vigente la
ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía que se ha modificado en
este pleno, donde se contempla el foco que hoy debatimos y su regulación, creemos
que no se está haciendo todo lo necesario para
su cumplimento ya que el
problema, después de muchos años, sigue persistiendo en las calles y además se ha
trasladado también a los pipi can, siendo estos unos auténticos campos de minas y
una fuente de infección para los animales.
Por
diferentes
concienciar
convivencia

eso, desde Sí se puede, buscamos un amplio consenso con los
grupos políticos para poner soluciones a esta falta de civismo y
a los vecinos con mascotas de cfuales son las reglas básicas de
y por esto solicitamos las enmiendas que ha leído el Sr. Secretario.

Además, me gustaría añadir que para garantizar el cumplimiento y
actualización de esta ordenanza con los diferentes grupos y el equipo técnico
para buscar entre todos una solución a este problema. Muchas gracias.
Senyor Torres
Nosaltres, tot el que siga ... que vaja encaminat a fomentar el civisme i
la convivència ... eh ... en el nostre poble nosaltres estarem allí recolzant-ho.
Felicitar els companys de Sí se Puede per l’interés que han demostrat i perquè
han tingut també, en un moment determinat, la valentia de deixar la moció; es va
parlar de deixar la moció aparcada per a millorar-la, aportar el tema d’implicar
el Consell de la Infància i enriquir-la. Per tant, felicitar-los en eixe camp.
Només dir que nosaltres anem a recolzar la moció perquè a nosaltres ens
preocupa tot el tema dels gossos, dels gats. De fet, hem presentat diverses
preguntes per registre d’entrada; estem interessats i ens interessa i ens costa,
a vegades, diners, però els gastem gustosos.
Al senyor Soler li diré que en juny..., perdone però férem una campanya a
títol particular i repartírem vora mil o un miler de caixetes de les que ha tret
vosté, que estan molt bé, no són barates, però pensem que siga cada grup
municipal, cada associació, l’equip de govern, cada iniciativa que vaja a
fomentar una convivència més cívica i millor en el poble, benvinguda siga...
Gràcies.
Sra. Presidenta.
Lo del reparto no es ninguna novedad para nadie, yo no sé … las pinzas,
las bolsitas que ¡hemos regalado, que hemos puesto … pero bueno que lo único que
va cambiando es el diseño pero la iniciativa y ojalá no tuviéramos que tener esas
iniciativas, que no hiciera falta, pero desgraciadamente hace falta aún.
Sra. Mora.
Sí. Vamos a ver. Nosotros lo hemos estado comentando y era un tema que
había que llevar ya al pleno, y la verdad, así lo hemos dicho también, no?, a mí
me parece muy bien que por Sí se puede o por parte del compañero de Ciudatadans
que habéis alusión a algunas actuación que están haciendo algunos municipios
incluso habéis dicho slogans, pienso que si quereis la participación que sea a
través del consell de la Infancia dejemos que sea el Consell de la Infancia el
que diga el slogan que quiere para hacer esa campaña de publicidad, porque me
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parece que en cierta manera estamos diciendo … recógelo … persona pero no me
acuerdo de lo que has dicho, pero tú también has dicho otro slongan, pero ya que
existe ese Consell de la Infancia que sean ellos los que por lo menos ya que
están trabajando tengan el slonga, porque de3 esa manera aun será mejor, porque
lo harán de ellos, porque si uno pone algo, como es un título de una campaña que
después
se la ven por el pueblo y son niños pues yo creo que
todavía les
llamará más la atención que si nosotros decidimos el slongan para esa campaña.
Y yo reitero y lo mismo que ha dicho mi compañero en su intervención y
en las ordenanzas, existe una ordenanza y lo que hay que hacer es que se cumpla y
también pues oyendo al Sr. Nofuentes en sus intervenciones de la ciudad
saludable, verde, pues es un problema de salud público y creo que de eso somos
todos conscientes que ocurre en este municipio y que aún en este momentos no se
ha atacado y habrá que hacerlo.
Por lo tanto vamos a apoyar esta moción y que de momento la ordenanza que
está en vigor que se aplique, y que se aplique lo que es la Ley Reguladora de
Bases y que en realidad esas personas que la están incumpliendo pues que se les
sancione como así está en la ordenanza publicada.
Sr. Medina.
Es una asunto que preocupa a la ciudadanía pero también va ligado a que
parece que hay un crecimiento que se pare3ce como que se ven más cacas … que
parece un poco que van ligadas las dos cosas.
Mirad, es un peligro verdadero en este pueblo, pero no es al único que le
pasa … es un problema que le está sucediendo a todas las poblaciones de
alrededor, a las grandes ciudades y es una cuestión que se ven diferentes en este
sentido y es algo que mi compañera Lucia y la Corporación evidentemente estamos
estudiando y viendo
las diferentes iniciativas, como puede ser el cartón, las
bolsitas o como ha dicho Carmen, es que nosotros, el municipio, como Quart de
Poblet, fue uno de los primeros municipios que empezamos repartiendo un pequeño
recogedor y que la caca la pudiera recoger, y unas bolsitas y uno de los primeros
municipios que pusimos la red de pipi can estratégicamente para que no sucediera,
es decir son modelo que nos han ido copiando y mejorando en algunos casos, pero
es algo que siempre no ha preocupado, las campañas ciudadanas son constantes,
habréis visto diferentes carteles en este sentido y trabajos que se han
desarrollado de sensibilización a través de los colegios .
Pero bueno … tenéis razón, no es suficiente, porque el problema sigue
existiendo, me parece que la moción que traéis al pleno, pues bien la vamos a
apoyar porque creo que nunca es suficiente y hay que seguir trabajando con el
apunte que ha aportado Amparo me parece importante ya que va a ser un proceso las
campañas trabajarlas con lo que es el Consejo de la Infancia, que surja ahí la
idea e incluso en el modelo que podamos utilizar… que ya he visto que hay dos
grupos políticos que estáis interesados en uno en concreto … ya me explicaréis …
Bueno, en esta cuestión hemos visto diferentes iniciativas, incluso que
trabajen no sólo en la forma de recoger las cacas, sino de implicarse,
sensibilizar y de motivar para que esto surja, cuestiones innovadoras que han
surgido y que probablemente en un proceso participativo, a través del consejo de
los niños pues surjan otras y muy nuevas, en ese sentido vamos a seguir apoyando,
por lo tanto vamos a apoyar la moción.
Sr.

Jaén.

Como ha hablado Amparo era simplemente que el lema “Recógelo” era un
simple ejemplo que ya se comentó en la Junta de Portavoces que por nosotros y
parte del consejo de Infancia encantados y bienvenidos sean.
Y simplemente añadir que la moción se dejó … se presentó hace casi dos
meses, se aplazó en el pleno anterior por lo que hablamos, que entendíamos que se
podía mejorar y hemos añadido las aportaciones que se comentaron en la Junta de
Portavoces, y bueno, simplemente creemos que con el consenso de todos los grupos
… que se trabaje, que no se quede en un cajón y no se deje en un armario, porque
yo recuerdo hace … en el pleno de hace … del año pasado … de febrero, perdona, en
el pleno de febrero del año pasado, de 2015, recuerdo que el Sr. Torres, de
Compromís, preguntó … a la Sra. Presidenta que le había llegado quejas sobre este
mismo problema y en ese Pleno yo me encontraba sentado en … con los vecinos … y …
pedí la palabra … en este concreto… para preguntarte por qué no se ponían unos
carteles en los pipi can ¿vale?, recuerdo que me contestaste que ya estaban
pedidos y que se iban a colocar esos carteles y a fecha de hoy … pues siguen sin
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estar colocados … entonces … que esto no … pase otro año y ocho meses y que no se
coloquen esos carteles … y … simplemente me alegro de que apoyéis esta moción y
que bueno … que espero que … eh … paso a pasito vayamos solucionando este
problema que a la ciudadanía pues la tiene … la tiene molesta.
Sra. Presidenta.
Gracias. A la ciudadanía la tiene molesta la otra ciudadanía que produce
la molestia … son esas cosas que tienes toda la razón. Bueno, pues a ver si somos
capaces de solucionarlo.
Sr. Medina.
Bueno, aclarar dos cuestiones, primero que no sería yo porque no estaba
de portavoz, si tú estabas sentado ahí yo no estaba aquí …
Sra. Presidenta.
No … no … ha dicho que era Bartolomé …
Sr. Medina.
Ah¡ vale … vale .. que me dió la palabra … de todas formas comentarte que
los carteles se han puesto pero … desaparecen, los quitan … y esto pasa con
algunos elementos que, desgraciadamente, pues el vandalismo … pero que sí, que se
volverán a poner, insistiremos en esto evidentemente. Y decirte además que no se
queda en el cajón, también fuimos pioneros, además, y retomando el tema, poniendo
multas a los ciudadanos que se les ha pillado con las cacas y además y tuvo una
repercusión mediática y aun así, sabiendo que el ciudadano podía tener
dificultades en un momento de crisis de abonar una multa de seiscientos euros
pues personas que realmente han estado haciendo labores sociales, trabajando en
el municipio para pagar esa multa, de alguna forma, con su trabajo, y demás.
Quiero decir que hemos sido innovadores en este sentido y es algo que hay un
compromiso y que esperemos que realmente pues la ciudadanía, pues sobre todo pues
que tienen sus mascotas vean que es un sentir general y que un poquito de
miramiento y que la mascota no tiene la culpa, que es una cuestión de educación y
de compromiso. Gracias.

10.3. GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE CIRCULACIÓ DE BICICLETES PER
QUART DE POBLET
La portaveu del Grup Municipal Popular presenta proposta sobre circulació de
bicicletes per Quart de Poblet, que literalment transcrita diu així:
«Actualment els ajuntaments aposten decididament per convertir la bicicleta en un
mitjà de desplaçament habitual per a les nostres ciutats, no serà menys el de Quart de
Poblet per tal d'aconseguir un model de mobilitat sostenible.
Per a això, esdevé ineludible l'ordenació municipal responent a determinats principis,
necessitats i circumstàncies: en primer lloc, que les vies urbanes garantisquen al
ciclista les condicions de comoditat, accessibilitat i seguretat raonables; en segon lloc,
però no menys important, que complete la normativa municipal quant a la utilització de
la bicicleta i la convivència ciutadana i la seua fricció amb altres formes de transport,
atés que es preveu un creixement del nombre de ciclistes i també paral·lelament de la
tipologia de les vies per on podran circular.
Es tracta de posar en pràctica el sentit comú, com també les normes generals sobre
prioritat de pas entre vehicle, intentant combinar i ordenar la utilització de vies, voreres
i pas de vianants; ordenant zones d'ús compartit de bicicletes i vianants.
En els últims mesos estem rebent nombroses consultes de veïns sobre quina és la
normativa actual de l'ús de la bicicleta en la població, ja que en alguns municipis s'han
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aprovat ordenances que han introduït regulacions del trànsit de bicicletes, des
d'horaris fins a zones i carrers permesos.
El veí manifesta queixes, nombroses queixes, sobre el comportament d'alguns ciclistes
que utilitzen les vorera per a circular, per això puc provocar accidents des de colps fins
a atropellaments, ja que no es respecta la seguretat viària.»
Vista l'esmena d'addició presentada pel Grup Municipal Sí se Puede, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda:
1. Trametre l'acord a la Mesa de Treball de Mobilitat Ciutadana perquè aquesta la
tinga en compte i, si és el cas i es considera oportú, regular aquestes qüestions a
través d'una ordenança general, fomentant l'ús de la bicicleta i altres vehicles de
mobilitat sostenible de caràcter semblant, fomentant-ne l'ús, com mitjans de transport,
nets, ecològic, sostenibles i saludables en el municipi, que pel seu clima i relleu fa que
siguen elements que afavoreixen el seu desenvolupament i que respon al panorama
actual de mobilitat de la nostra ciutat, tenint en compte les possibles friccions que
puguen produir-se entre els diversos usuaris de la via.
2. Sol·licitar a l'equip de govern que la Policia, com a ens competent en matèria de
Seguretat Viària (competències regulades en l'article 7 de la referida Llei) porte un
control exhaustiu de la circulació de bicicletes per aquest municipi, ja que a pesar de
les mesures que en l'actualitat s'estan prenent continuen havent-hi ciclistes que no
compleixen amb el Reglament general de circulació, botant-se semàfors en roig,
circular a gran velocitat i utilitzant els passos de vianants com a passos ràpids per a
les bicicletes.
3. Trametre a la Mesa de Treball de Mobilitat l'estudi del desplegament d'una
campanya de sensibilització en què els conductors i ciclistes entenguen la coexistència
d'ambdós en la circulació dins del nucli urbà (normes vials, distàncies de seguretat,
avançaments, etc); on s'explique els ciclistes i usuaris dels vehicles a bateria abans
esmentats, la necessitat de l'ús del casc com a mesura de protecció per a la seua
pròpia seguretat.
URGÈNCIES
La urgència es justifica en la necessitat procedir a iniciar l'activitat al més prompte
possible, obertura de la residència i centre de dia i centre de persones amb
discapacitat funcional, igualment justifica la urgència el termini de 5 dies de l'article
151.3 del TRLCSP.
De conformitat amb l'article 91.4 del ROF, se n’aprova la urgència, per unanimitat, i es
tracta l'assumpte següent:
INTERVENCIONS.
Sra. Presidenta.
Entiendo
unanimidad.

que

suficientemente

debatido

…

¿pasamos

a

votar…?

Por

La segunda propuesta es del grupo municipal Sí se puede, sobre colocación
de cartelería y señalización con las normas de utilización de los pipi-can …
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Sr. Soler.
Si. Buenas noches,. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos siempre
apoyaremos el cumplimiento de las ordenanzas y las normativas vigentes, es por
eso que no podemos estar más de acuerdo en poner en marcha esta moción y las
acciones que la misma requieren, en pro de un municipio lo más limpio y
sostenible posible.
Y como no podemos desear otra cosa desde el grupo municipal queríamos
enseñarle a esta Corporación un recogedor de excrementos ecológico que nada tiene
que ver con unas bolsas de plástico que tardan más de ciento cincuenta años en
desaparecer, por lo tanto este recogedor está hecho con un cartón reciclado,
desaparece en un periodo entre cuatro y seis meses y hay otros Ayuntamiento que
lo están aplicando, haciendo campaña, como son Masamagrell, Denia¡, Rafaelbuñol,
Museros o Albuixech, y que han iniciado una campaña que es “Yo sí lo hago”, para
concienciar y enviar un mensaje de responsabilidad social a los vecinos.
Además de su función ecológica y diseño patentado, sella el contenido y
se convierte en una caja con asas, para depositarlo posteriormente en el
contenedor de residuos orgánicos, mejora la experiencia al tacto y minimiza
visualmente la tarea de recoger el excremento. Esperamos que esta Corporación
tome nota de esta pieza ecológica y ayuda de alguna manera a la puesta en marcha
de esta moción presentada … haciendo posible, si da lugar, hacer llegar a los
vecinos esta pinza ecológica sin coste alguno. Voy a hacerles llegar … a los
grupos … es una pinza ecológica para que los vecinos, en un futuro, puedan ser un
poco más conscientes, cívicos, y podamos de alguna manera de darles esa
posibilidad y ya que el plástico pues es perjudicial para el medio ambiente …
pues intentar con el cartón … pues hacer esa campaña de concienciación …
Sr. Jaen (Sí se puede)
Buenas noches. Gracias Javier por la aportación.
Bueno gracias a los vecinos por acudir hoy aquí. Desde Sí se puede
queremos debatir aquí, en este Pleno, un problema que llevan demandando los
vecinos de Quart desde hace mucho tiempo. Un problema de falta de civismo por
parte de algunos vecinos. Este problema, como no, se trata de los excrementos de
los animales domésticos en la vía pública de nuestro municipio.
Me gustaría, para continuar, con este debate pues leer el artículo 1 y
el 2.1. de la Ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía, vigente en estos
momentos.
El artº. 1 es el objeto de esta ordenanza y dice así: “La presente
ordenanza tiene por objeto la protección y la regulación específica de la
tenencia de animales de compañía cuya posesión debe ser compatible con la
higiene, la salud pública, la convivencia vecinal, y la seguridad de personas y
bienes, así como garantizar a los animales la debida protección y buen trato”.
El artº 2.1 es el ámbito de aplicación de esta ordenanza que dice;: “La
presente ordenanza será de obligado cumplimiento
en el término municipal de
Quart de Poblet, y afectará a toda persona física o jurídica que por su calidad o
propietario, vendedor, cuidador, adiestrador, domador,e tc se relacione con
animales así como con cualquier persona vinculada con estos de forma permanente,
ocasional o accidental”
Dicho esto, como acabo de leer, dicha ordenanza contempla el foco del
problema que hoy debatimos en el artº 1, la compatibilidad con la higiene, la
salud pública, y la convivencia vecinal y quien debe cumplir esta ordenanza, el
artº 2.1, que afectará a toda persona física o jurídica.
Desde el grupo municipal Sí se puede, creemos que es tiempo de actuar
ante la falta de civismo en las diferentes zonas de Quart, en lo referente a los
excrementos de animales domésticos, ya que pese a la iniciativa del equipo de
gobierno de poner pipi can en diferentes zonas del pueblo para que las mascotas
puedan correr bajo control y hacer sus necesidades y pese a estar vigente la
ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía que se ha modificado en
este pleno, donde se contempla el foco que hoy debatimos y su regulación, creemos
que no se está haciendo todo lo necesario para
su cumplimento ya que el
problema, después de muchos años, sigue persistiendo en las calles y además se ha
trasladado también a los pipi can, siendo estos unos auténticos campos de minas y
una fuente de infección para los animales.
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Por
diferentes
concienciar
convivencia

eso, desde Sí se puede, buscamos un amplio consenso con los
grupos políticos para poner soluciones a esta falta de civismo y
a los vecinos con mascotas de cfuales son las reglas básicas de
y por esto solicitamos las enmiendas que ha leído el Sr. Secretario.

Además, me gustaría añadir que para garantizar el cumplimiento y
actualización de esta ordenanza con los diferentes grupos y el equipo técnico
para buscar entre todos una solución a este problema. Muchas gracias.
Senyor Torres
Nosaltres, tot el que siga ... que vaja encaminat a fomentar el civisme i
la convivència ... eh ... en el nostre poble nosaltres estarem allí recolzant-ho.
Felicitar els companys de Sí se Puede per l’interés que han demostrat i perquè
han tingut també, en un moment determinat, la valentia de deixar la moció; es va
parlar de deixar la moció aparcada per a millorar-la, aportar el tema d’implicar
el Consell de la Infància i enriquir-la. Per tant, felicitar-los en eixe camp.
Només dir que nosaltres anem a recolzar la moció perquè a nosaltres ens
preocupa tot el tema dels gossos, dels gats. De fet, hem presentat diverses
preguntes per registre d’entrada; estem interessats i ens interessa i ens costa,
a vegades, diners, però els gastem gustosos.
Al senyor Soler li diré que en juny..., perdone però férem una campanya a
títol particular i repartírem vora mil o un miler de caixetes de les que ha tret
vosté, que estan molt bé, no són barates, però pensem que siga cada grup
municipal, cada associació, l’equip de govern, cada iniciativa que vaja a
fomentar una convivència més cívica i millor en el poble, benvinguda siga...
Gràcies.
Sra. Presidenta.
Lo del reparto no es ninguna novedad para nadie, yo no sé … las pinzas,
las bolsitas que ¡hemos regalado, que hemos puesto … pero bueno que lo único que
va cambiando es el diseño pero la iniciativa y ojalá no tuviéramos que tener esas
iniciativas, que no hiciera falta, pero desgraciadamente hace falta aún.
Sra. Mora.
Sí. Vamos a ver. Nosotros lo hemos estado comentando y era un tema que
había que llevar ya al pleno, y la verdad, así lo hemos dicho también, no?, a mí
me parece muy bien que por Sí se puede o por parte del compañero de Ciudatadans
que habéis alusión a algunas actuación que están haciendo algunos municipios
incluso habéis dicho slogans, pienso que si quereis la participación que sea a
través del consell de la Infancia dejemos que sea el Consell de la Infancia el
que diga el slogan que quiere para hacer esa campaña de publicidad, porque me
parece que en cierta manera estamos diciendo … recógelo … persona pero no me
acuerdo de lo que has dicho, pero tú también has dicho otro slongan, pero ya que
existe ese Consell de la Infancia que sean ellos los que por lo menos ya que
están trabajando tengan el slonga, porque de3 esa manera aun será mejor, porque
lo harán de ellos, porque si uno pone algo, como es un título de una campaña que
después
se la ven por el pueblo y son niños pues yo creo que
todavía les
llamará más la atención que si nosotros decidimos el slongan para esa campaña.
Y yo reitero y lo mismo que ha dicho mi compañero en su intervención y
en las ordenanzas, existe una ordenanza y lo que hay que hacer es que se cumpla y
también pues oyendo al Sr. Nofuentes en sus intervenciones de la ciudad
saludable, verde, pues es un problema de salud público y creo que de eso somos
todos conscientes que ocurre en este municipio y que aún en este momentos no se
ha atacado y habrá que hacerlo.
Por lo tanto vamos a apoyar esta moción y que de momento la ordenanza que
está en vigor que se aplique, y que se aplique lo que es la Ley Reguladora de
Bases y que en realidad esas personas que la están incumpliendo pues que se les
sancione como así está en la ordenanza publicada.
Sr. Medina.
Es una asunto que preocupa a la ciudadanía pero también va ligado a que
parece que hay un crecimiento que se pare3ce como que se ven más cacas … que
parece un poco que van ligadas las dos cosas.
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Mirad, es un peligro verdadero en este pueblo, pero no es al único que le
pasa … es un problema que le está sucediendo a todas las poblaciones de
alrededor, a las grandes ciudades y es una cuestión que se ven diferentes en este
sentido y es algo que mi compañera Lucia y la Corporación evidentemente estamos
estudiando y viendo
las diferentes iniciativas, como puede ser el cartón, las
bolsitas o como ha dicho Carmen, es que nosotros, el municipio, como Quart de
Poblet, fue uno de los primeros municipios que empezamos repartiendo un pequeño
recogedor y que la caca la pudiera recoger, y unas bolsitas y uno de los primeros
municipios que pusimos la red de pipi can estratégicamente para que no sucediera,
es decir son modelo que nos han ido copiando y mejorando en algunos casos, pero
es algo que siempre no ha preocupado, las campañas ciudadanas son constantes,
habréis visto diferentes carteles en este sentido y trabajos que se han
desarrollado de sensibilización a través de los colegios .
Pero bueno … tenéis razón, no es suficiente, porque el problema sigue
existiendo, me parece que la moción que traéis al pleno, pues bien la vamos a
apoyar porque creo que nunca es suficiente y hay que seguir trabajando con el
apunte que ha aportado Amparo me parece importante ya que va a ser un proceso las
campañas trabajarlas con lo que es el Consejo de la Infancia, que surja ahí la
idea e incluso en el modelo que podamos utilizar… que ya he visto que hay dos
grupos políticos que estáis interesados en uno en concreto … ya me explicaréis …
Bueno, en esta cuestión hemos visto diferentes iniciativas, incluso que
trabajen no sólo en la forma de recoger las cacas, sino de implicarse,
sensibilizar y de motivar para que esto surja, cuestiones innovadoras que han
surgido y que probablemente en un proceso participativo, a través del consejo de
los niños pues surjan otras y muy nuevas, en ese sentido vamos a seguir apoyando,
por lo tanto vamos a apoyar la moción.
Sr.

Jaén.

Como ha hablado Amparo era simplemente que el lema “Recógelo” era un
simple ejemplo que ya se comentó en la Junta de Portavoces que por nosotros y
parte del consejo de Infancia encantados y bienvenidos sean.
Y simplemente añadir que la moción se dejó … se presentó hace casi dos
meses, se aplazó en el pleno anterior por lo que hablamos, que entendíamos que se
podía mejorar y hemos añadido las aportaciones que se comentaron en la Junta de
Portavoces, y bueno, simplemente creemos que con el consenso de todos los grupos
… que se trabaje, que no se quede en un cajón y no se deje en un armario, porque
yo recuerdo hace … en el pleno de hace … del año pasado … de febrero, perdona, en
el pleno de febrero del año pasado, de 2015, recuerdo que el Sr. Torres, de
Compromís, preguntó … a la Sra. Presidenta que le había llegado quejas sobre este
mismo problema y en ese Pleno yo me encontraba sentado en … con los vecinos … y …
pedí la palabra … en este concreto… para preguntarte por qué no se ponían unos
carteles en los pipi can ¿vale?, recuerdo que me contestaste que ya estaban
pedidos y que se iban a colocar esos carteles y a fecha de hoy … pues siguen sin
estar colocados … entonces … que esto no … pase otro año y ocho meses y que no se
coloquen esos carteles … y … simplemente me alegro de que apoyéis esta moción y
que bueno … que espero que … eh … paso a pasito vayamos solucionando este
problema que a la ciudadanía pues la tiene … la tiene molesta.
Sra. Presidenta.
Gracias. A la ciudadanía la tiene molesta la otra ciudadanía que produce
la molestia … son esas cosas que tienes toda la razón. Bueno, pues a ver si somos
capaces de solucionarlo.
Sr. Medina.
Bueno, aclarar dos cuestiones, primero que no sería yo porque no estaba
de portavoz, si tú estabas sentado ahí yo no estaba aquí …
Sra. Presidenta.
No … no … ha dicho que era Bartolomé …
Sr. Medina.
Ah¡ vale … vale .. que me dió la palabra … de todas formas comentarte que
los carteles se han puesto pero … desaparecen, los quitan … y esto pasa con
algunos elementos que, desgraciadamente, pues el vandalismo … pero que sí, que se
volverán a poner, insistiremos en esto evidentemente. Y decirte además que no se

46

queda en el cajón, también fuimos pioneros, además, y retomando el tema, poniendo
multas a los ciudadanos que se les ha pillado con las cacas y además y tuvo una
repercusión mediática y aun así, sabiendo que el ciudadano podía tener
dificultades en un momento de crisis de abonar una multa de seiscientos euros
pues personas que realmente han estado haciendo labores sociales, trabajando en
el municipio para pagar esa multa, de alguna forma, con su trabajo, y demás.
Quiero decir que hemos sido innovadores en este sentido y es algo que hay un
compromiso y que esperemos que realmente pues la ciudadanía, pues sobre todo pues
que tienen sus mascotas vean que es un sentir general y que un poquito de
miramiento y que la mascota no tiene la culpa, que es una cuestión de educación y
de compromiso. Gracias.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL CENTRE DE TIPOLOGIA MIXTA
INTEGRAT PER CENTRE DE DIA, RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I RESIDÈNCIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL FÍSICA EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

Havent-se tramitat expedient per a la contractació del centre residencial esmentat.
Vista la proposta del comité d'experts que fa seua la mesa de contractació de data 7
d'octubre de 2016, l'acta de la qual es recull íntegrament com a annex I.
Vist que posteriorment van ser ampliats els informes esmentats amb efectes aclaridors
per part del comité d'experts a requeriment de la mesa de contractació, arreplegant-se
de manera íntegra en l'acord primer de la mesa de contractació de data 21 d'octubre
de 2016, l'acta de la qual es recull com a annex II.
I que, en qualsevol cas, els indicats acords de la mesa de contractació serveixen com
a motivació d’aquest acord.
Que d'altra banda l'adjudicatària ha presentat la documentació que li ha requerit
aquesta administració, seguint allò que prescriu l'article 151.2 del TRLCSP.
De conformitat amb la disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda:
PRIMER. Acceptar i ratificar els aclariments i justificacions que ha dut a terme el
comité d'experts i que es recullen íntegrament en l'acta de la mesa de contractació de
21 d'octubre de 2016, punt primer de l'ordre del dia; i ratificar, per tant, la proposta
d'adjudicació realitzada per la mesa de contractació del 7 d'octubre de 2016.
SEGON. Corregir l'error material o aritmètic seguint el punt tercer de la part resolutiva
de la mesa de contractació de 21 d'octubre, concretament en la puntuació referida a
l'apartat A.6) (PROJECTE DE GESTIÓ) del sobre B en els termes següents: on diu:
Rey Ardid 5, hi ha de dir: 0 i on diu: Aralia 0, hi ha de dir: 5. Afecta la puntuació final
d'aquestes dues empreses i s'arreplega, ja corregit, en l'apartat següent.
TERCER. Adjudicar el contracte a la mercantil GESMED, perquè és l'oferta
econòmica més avantatjosa, seguint l'ordre de puntuació final de les empreses que
han concorregut a aquesta licitació.
Relació per ordre decreixent:
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GESMED………. 90.47
VALORIZA …….. 73.65
EL CASTILLO…. 67.41
REY ARDID…… 38.36
ARALIA………… 34.04
QUART. Donar per aclarit l'escrit presentat per la mercantil Valora amb data registre
d'entrada, 19-10-2016.
CINQUÉ. Publicar aquest acord en el perfil de contractant i notificar-lo individualment a
tots els licitadors.
SISÉ. Autoritzar la senyora alcaldessa per a la formalització del contracte i la remissió
a l'oficina europea de Publicacions segons l'article 50 de la directiva 2014/24/UE.
ANNEX I
“ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE 3, DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, DE LES
OFERTES PRESENTADES PER A OPTAR A L'ADJUDICACIÓ DEL CENTRE DE
TIPOLOGIA MIXTA INTEGRATS PELS RECURSOS DEL CENTRE DE DIA I
RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DE
RESIDÈNCIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
A la vila de Quart de Poblet, a set d'octubre de dos mil setze, quan són les dotze
hores, es reuneixen, a la Sala de Comissions, els senyors i les senyores que integren
la Mesa de Contractació, a fi de procedir a l'obertura del sobre núm. 3 de les ofertes
presentades per a optar a l'adjudicació de la posada en marxa i funcionament de
centre de tipologia mixta integrat pels recursos del centre de dia i residència de
persones majors en situació de dependència i de residència de persones amb
diversitat funcional física en situació de dependència.
La Mesa queda constituïda per:
Presidenta: Sra. Carmen Martínez Ramírez, alcaldessa-presidenta.
Vocals. Sr. Bartolomé Nofuéntes López., tinent d’alcalde i regidor d'Hisenda i Serveis.
Sr. José Antonio Valenzuela Peral, interventor de l'Ajuntament.
Sr. José Llavata Gascón, secretari de l'Ajuntament.
Secretària de la Mesa. Angeles Navarro Gimeno, funcionària
l'Ajuntament.

administrativa de

Havent donat compte dels dos informes emesos pel comité d'experts, un corresponent
a l'apartat A) projecte de gestió i C) Millores i un altre relatiu a l'apartat B) Projecte de
manteniment, instal·lacions i béns mobles, en què consta:
« Reunit el comité d'experts es decideix que l’arquitecte tècnic, Estanislao Forment, i
l'enginyer Salvador Mira informaran sobre els aspectes relacionats amb la seua
capacitat tècnica i que es corresponen amb l'Apartat B; els altres d'apartats de
valoració subjectiva són revisats pels tècnics que subscriuen aquest informe, Luis Lillo
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i Mª José Plaza, sense perjudici que qualsevol dubte o suggeriment siga consensuat
pels dos grups de treball.
Vistes les ofertes presentades per Clínica Geriàtrica El Castillo SA, Gesmed,
Aralia, Valoriza i Fundació Rey Ardid. Atenent els criteris de valoració arreplegats en
el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i a petició
de la mesa de contractació, tenim a bé d’informar que la valoració de les proposicions
és la que es detalla a continuació.
1. QÜESTIONS PRÈVIES
En un primer moment s'ha fet una anàlisi de totes les ofertes per a comprovar que
compleixen totes les qüestions que s'arrepleguen en els plecs com a mínims i que es
consideren de compliment obligatori per part de les propostes tècniques
presentades, com són la cartera de serveis, programes, protocols, registres, personal i
restauració.
En aquest sentit, en primer lloc s'han analitzat les plantilles de personal proposades,
qüestió que considerem essencial ja que hi ha una normativa de referència estatal i
autonòmica de compliment obligatori i per la directa repercussió que pot tindre en la
qualitat del servei prestat a les persones usuàries dels centres.
En la clàusula quarta del plec de prescripcions tècniques s'estableix que:
“L'adjudicatària ha de proposar el catàleg de llocs de personal dels centres que ha
de comptar amb almenys els perfils abans mencionats, el nombre de persones
previstes per cada un dels llocs i les jornades setmanals de cada una de les
figures professionals, per a cada un dels centres (centre de dia, residència de
persones majors i residència de persones amb discapacitat física)
Les ràtios de personal han de complir almenys el que estableix la normativa
estatal i autonòmica. Les empreses licitadores han d'especificar de forma explícita
en la seua proposta, per cada un dels tres recursos (centre de dia, residència de
persones majors i residència de persones amb discapacitat física):
Les ràtios de cuidadors o auxiliars,
Les ràtios del personal d'atenció directa i
Les ràtios de personal total.
L’incompliment d'aquest requisit podrà ser motiu de desistiment de la proposta
presentada.
…”
Vistes les diferents propostes ens trobem que:
– ARALIA, respecte a la Residència de Persones amb Diversitat Funcional, només
menciona que complirà les ràtios genèriques aprovades per la Resolució de 2 de
desembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Política Social, però no proposa una
plantilla de personal en què s'especifique els perfils professionals, el nombre de
persones previstes en cada perfil i les jornada setmanal de cada una de les figures
professionals que exigeix el plec, motiu pel qual es proposa a la mesa de
contractació l'exclusió del procediment de la proposta d'Aralia perquè no
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compleix allò que s'ha estipulat en el plec de prescripcions tècniques i no
garanteix per tant l'adequada prestació del servei.
– FUNDACIÓN REY ARDID
- No compleix la normativa autonòmica (art. 50 de l'Ordre de 4 de febrer de 2005,
de la Conselleria de Benestar Social) quant a les ràtios de les figures professionals
de metge/essa, DUE i fisioterapeuta de la residència de persones majors en
situació de dependència.
Residència de persones majors en situació de dependència
PERFIL
PROPOSTA MÍNIM PER
NORMATIVA
METGE/ESSA
0,33
0,35
DUE
0,33
0,92
FISIOTERAPEUTA 0,33
0,35
- A més proposen un total de 0,99 de DUE per als tres centres quan la normativa
autonòmica (art. 26 i 50 de l'Orde de 4 de febrer del 2005, de la Conselleria de
Benestar Social) obliga a 0,92 en residència i 0,125 en centre de dia de persones
majors dependents. En total 1,045 de DUE només per a atendre els dos centres de
persones majors, sense comptar amb la necessària atenció d'infermeria de la
residència de persones amb discapacitat física que lògicament hauria d'incrementar la
ràtio d'infermeria. Per tant, la ràtio de personal d'infermeria proposada és
insuficient i incompliria les ràtios obligades per normativa per a l'autorització
dels centres per part de la Generalitat.
- D'altra banda, la plantilla proposada per a la residència de persones amb diversitat
funcional preveu 11 cuidadors, cosa que suposa una ràtio de cuidadors de 0,423
respecte al total de persones a atendre, per davall de la ràtio de 0,44 cuidadors
establida com a mínima en la normativa estatal per al Grau III (Resolució de 2 de
desembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Política Social), cosa que afectaria de
forma negativa l'atenció de persones valorades amb Gran Dependència (Grau III),
a més d'incomplir l'exigència de la normativa estatal.
- Per tot això, es proposa a la mesa de contractació l'exclusió del procediment de
la proposta de la Fundació Rey Ardid perquè no compleix allò que s'ha estipulat
en el plec de prescripcions tècniques i no garanteix per tant l'adequada
prestació del servei

– CLÍNICA GERIÁTRICA EL CASTILLO S.A. No compleix la normativa autonòmica
(art. 26 de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social) quant
a la ràtio d'auxiliars d'infermeria proposada per al Centre de Dia. Aquesta
normativa obliga a una “ràtio d'un auxiliar d'infermeria/gerocultor per cada 12 usuaris.
En tot cas, han de romandre simultàniament en el centre, com a mínim, 2
auxiliars d'infermeria/gerocultors”. L'entitat proposa una ràtio d'1,6 per a auxiliars
d'infermeria, per davall del mínim obligat que és de 2, motiu pel qual es proposa
a la mesa de contractació l'exclusió del procediment de la proposta de Clínica
Geriàtrica el Castillo S.A. perquè no compleix allò que s'ha estipulat en el plec de
prescripcions tècniques i no garanteix per tant l'adequada prestació del servei.
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– Només GESMED especifica de forma explícita en la seua proposta, per cada un
dels tres recursos (centre de dia, residència de persones majors i residència de
persones amb diversitat funcional física) les ràtios de cuidadors o auxiliars, les ràtios
del personal d'atenció directa i les ràtios de personal total. La resta d'ofertes no
presenten de forma explicita les ràtios tal com es demanava en el plec de
prescripcions tècniques. Segons el plec tècnic, l’incompliment d'aquest requisit
podrà ser motiu de desistiment de les propostes presentades.
– Totes les propostes presentades compleixen la resta de requeriments tècnics mínims
que el plec de prescripcions tècniques estableix.
2. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES
No obstant les qüestions prèvies plantejades i sense perjudici de la decisió que la
mesa de contractació puga adoptar, s'ha procedit a valorar totes les propostes
presentades.
Vista tota la documentació aportada per les licitadores i atenent els criteris
d'adjudicació aprovats en el plec de clàusules administratives particulars,
la valoració de les proposicions en cada un dels criteris ha sigut la següent:
Apartat A: PROJECTE DE GESTIÓ

Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

PROJECTE DE GESTIÓ
Desplegament de la
cartera de serveis
A.1 especificant-los per
. servei
Objectius, continguts
Organització, funcions
Procediments
Sistemes d’evaluació
Innovació metodològica i
tecnològica
Programes, protocols i
A.2 registres d’atenció
. sociosanitària
Programes
Protocols i Registres
Implantació de sistemes
A.3 de dietes i flexibilitat dels
. menús
Nombre, tipus i adequació
de dietes oferides i les
dietes complementàries
Si hi ha capacitat d’elecció
de menús
Varietat i rotació d’aquests

39,5

33,9

29,75

18,5

Aralia
17,6

6 punts
fins a 1
fins a 1
fins a 1
fins a 1
fins a 2

5,5
1
1
1
1
1,5

4,9
0,8
0,8
0,8
1
1,5

3,5
0,5
0,5
0,5
1
1

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

2,6
0,4
0,4
0,4
1
0,4

6 punts
fins a 3
fins a 3

6
3
3

6
3
3

5,5
3
2,5

1,5
0,5
1

5,5
2,5
3

8 punts

8

8

8

6

8

fins a 2

2

2

2

2

2

fins a 2
fins a 2

2
2

2
2

2
2

0
2

2
2

A
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Composició nutricional dels
menús incloent-hi fitxes
tècniques dels plats on
s’especifiquen gramatges,
ingredients i aportació
nutricional
Documentació relativa a
higiene alimentària
Relació d’activitats de
convivència, relació amb
A.4 l’entorn i participació de
. la família.
A.5 Altres criteris funcionals
. o d'interés social
Compromís de dur a terme
ofertes de treball a través
dels diferents serveis
d’ocupació del municipi.
Compromís d’adopció de
mesures de conciliació
familiar.
Altres compromisos de
responsabilitat social.
A.6
. Qualificació del personal

fins a 1

1

1

1

1

1

fins a 1

1

1

1

1

1

3 punts

3

2

1,5

0

1,5

12 punts

12

8

6,25

5

0

fins a 10

10

7

4,75

5

0

fins a 1

1

1

1

0

0

fins a 1

1

0

0,5

0

0

5 punts

5

5

5

5

0

Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

Apartat C: MILLORES EN EL SERVEI

C
2
3
4
5

6
7
8
9

MILLORES EN EL SERVEI
Millora 2 (ratios de personal)
Millora 3 (equipament)
Millora 4 (domòtica)
Millora 5 (acompanyaments)
Visites mèdiques
programades, segons
necessitats de les persones
usuàries. (2 punts)
Tràmits administratius o
sociosanitaris segons
necessitats de les persones
usuàries. (2 punts)
Compres, un cop al mes. (1
punt)
Millora 6 (Perruqueria)
Millora 7 (Podologia)
Millora 8 (serveis
complementaris)
Millora 9 (teràpies
alternatives)

37,50
5
4,50
4
5

23,25
1
3,50
4
5

25,31
0,31
5
1,50
5

15.37
3,37
1,50
0
5

Aralia
0,25
0
0,25
0
0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

0

1
fins a 5
fins a 5

1
5
4

1
0
5

1
5
4

1
0
4

0
0
0

fins a 5

5

0,75

2

0

0

fins a 3

3

2

1

1

0

fins a 5
fins a 5
fins a 5
fins a 5
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1 Millora 10 (formació
0 especialitzada treballadors)

fins a 2

2

2

1,5

0,5

0

3. RESUM DE LES PUNTUACIONS
Després d’aplicar els criteris de contractació, s’hi obtenen les següents puntuacions en
els apartats A i C, a falta d’incorporar els criteris de valoració objectiva del sobre C.

PROJECTE DE GESTIÓ
MILLORES EN EL
SERVEI

39,50

33,90

29,75

18,50

Aralia
17,60

37,50

23,25

25,31

15,37

0,25

TOTAL PUNTUACIÓ

77,00

57,15

55,06

33,87

17,85

Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

A
C

…“
“1. ANTECEDENTS
El passat 20 de juliol de 2016 el Ple d'aquest Ajuntament aprovà el plec de
prescripcions tècniques que regirà la contractació mitjançant procediment obert, dels
serveis relacionats amb la posada en marxa i funcionament del centre de tipologia
mixta integrat pels recursos de centre de dia i residència de persones majors en
situació de dependència i de residència de persones amb diversitat funcional física en
situació de dependència” d'11 de juliol del 2016.
En la clàusula trenta-tresena del plec de clàusules administratives del mateix procés
s'indica que el comité d'experts s'integra per:
El director dels Serveis Socials municipals, Luis Lillo.
La treballadora social municipal, María José Plaza.
L'arquitecte tècnic, Estanislao Forment, i l'enginyer industrial Salvador Mira Romero.
Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació estan descrits en la clàusula
dotzena del plec de clàusules administratives, i es componen dels apartats A/B/C, a
més del compliment de la resta de clàusules dels plecs.
Reunit el Comité d'Experts es decideix que l'arquitecte tècnic, Estanislao Forment, i
l'enginyer Salvador Mira informaran sobre els aspectes relacionats amb la seua
capacitació tècnica, que es corresponen amb l'Apartat B, i que els altres apartats seran
informats per Luis Lillo i María José Plaza, sense perjudici que qualsevol dubte o
suggeriment siga consensuat entre els dos grups de treball.
Per tant, aquest informe el redacta Estanislao Forment i Salvador Mira, i només
s’informarà sobre l'apartat B del plec de clàusules administratives.

2. OBERTURA D'OFERTES
Secretaria aporta al Departament de Serveis Socials les ofertes dels licitadors
presentats que són les següents:
Plica número 1 – VALORIZA
Plica número 2 – ARALIA
Plica número 3 – GESMED
Plica número 4 – CLÍNICA GERIÁTRICA EL CASTILLO
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Plica número 5 – FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID
3. CRITERIS
Segons s'estableix en els “Criteris d'Adjudicació” del “PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS”, de data 1 de juliol de 2016, els barems de
l'Apartat B són els següents:
B.- El projecte de manteniment de l'edifici, les instal·lacions i els béns mobles del
centre, es valorarà fins a 10 punts, d'acord amb les obligacions establides en el Plec
de Prescripcions Tècniques. El referit projecte ha de contindre:
B1. La programació dels treballs i serveis que s’han de desenvolupar (4
punts)
B2. La determinació del personal tècnic responsable en instal·lacions
interlocutor amb l'Ajuntament, equip i mitjans que s’han d’emprar en el
desenvolupament d’aquests (2 punts).
B3. L'estimació en períodes de calendari dels terminis parcials dels
diferents treballs; a aquests efectes s'utilitzaran com a unitats de temps la
setmana i el mes, en funció de la naturalesa dels treballs (2 punts).
B4. La programació del servei de neteja del centre i les seues
dependències (2 punts).
4. BAREMACIÓ
Com a mètode de puntuació se seguirà allò que s'ha indicat en el PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, per al qual s'estableix el que s'ha
descrit en el punt anterior de Criteris i Baremació.
Les característiques de les ofertes presentades sobre l'Apartat B s'indiquen en el
quadre adjunt, i la baremació s’ha dut a terme comparant les propostes descrites en
les ofertes de cada un dels licitadors.

OFERTAS

B.‐ PROYECTO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y BIENES MUEBLES
B1.‐
B2.‐ PERSONAL
PROGRAMACIÓN (4 TÉCNICO
puntos)
(2 puntos)

VALORIZA
ARALIA
GESMED
GRUPO EL CASTILLO
REY ARCID

2,80
2,40
2,30
2,60
2,10

B3.‐ PLAZOS DE B4.‐ PROGRAMACIÓN
TRABAJOS (2
LIMPIEZA
puntos)
(2 puntos)
1,50
1,30
0,80
0,60
0,40

1,00
1,00
1,00
0,80
0,50

1,20
1,00
1,10
0,90
1,00

5. RESUM PUNTUACIÓ
Aplicat el criteri de contractació, s'obté el resum de la puntuació de l'Apartat B del
“Plec de Clàusules Administratives”, i queda pendent la baremació dels apartats A i
C que seran informats per l'altre grup de tècnics del Comité d'Experts.
El resum de la puntuació queda reflectit en el quadre següent:
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TOTAL
PUNT.

6,50
5,70
5,20
4,90
4,00

OFERTAS

VALORIZA
ARALIA
GESMED
GRUPO EL CASTILLO
REY ARCID

PUNTUACIÓN
TOTAL
(APARTADO B)

6,50
5,70
5,20
4,90
4,00

…”
La puntuació total obtinguda per les empreses licitadores del sobre B, és la següent:
El Castillo

A. PROJECTE DE GESTIÓ
B. PROJECTE DE MANTENIMENT
C. MILLORES EN EL SERVEI
TOTAL PUNTUACIÓ

29,75
4,90
25,31
59,96

Gesmed

39,50
5,20
37,50
82,20

Aralia

17,60
5,70
0,25
23,55

Valoriza

33,90
6,50
23,25
63,65

Rey
Ardid

18,50
4,00
15,37
37,87

La Taula obri el sobre C, “Documentació relativa als criteris d'adjudicació quantificables
de forma automàtica per aplicació de fórmules matemàtiques”,
Plica núm. 1. Clínica Geriàtrica El Castillo SA.
1. Finançament d'un percentatge de la plaça de residència de persones majors a
disposició de l'Ajuntament. Ofereix finançar el 100% de la plaça.
2. Pla de Comunicació. Es compromet a posar a disposició de l'Ajuntament la
quantitat de 30.000 euros (10.000 euros/anuals).
Plica núm. 2. GESMED
1. Finançament d'un percentatge de la plaça de residència de persones majors a
disposició de l'Ajuntament. Ofereix finançar el 100% de la plaça.
2. Pla de Comunicació: Es compromet a posar a disposició de l'Ajuntament la
quantitat de 40.000 euros.
Plica núm. 3. ARALIA
1. Finançament d'un percentatge de la plaça de residència de persones majors a
disposició de l'Ajuntament. Ofereix finançar tres places al 100% i 1 plaça al 12%.
2. Pla de Comunicació. Es compromet a posar a disposició de l'Ajuntament la
quantitat de 6.000 euros.
Plica núm. 4. VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA SL.
1. Finançament d'un percentatge de la plaça de residència de persones majors a
disposició de l'Ajuntament. Ofereix finançar el 100% de la plaça.
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2. Pla de Comunicació. Es compromet a posar a disposició de l'Ajuntament la
quantitat de 61.100 euros.
Plica núm. 5. FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID
1. Finançament d'un percentatge de la plaça de residència de persones majors a
disposició de l'Ajuntament. Es compromet a finançar una plaça, amb una valoració
econòmica de 19.454,50 euros.
2. Pla de Comunicació. Es compromet a posar a disposició de l'Ajuntament la
quantitat de 6.000 euros.
La puntuació obtinguda per les empreses de la documentació continguda en el
sobre C, és la següent:

1. Finançament plaça residència
2. Pla de Comunicació
TOTAL PUNTUACIÓ

El Castillo

Gesmed

5
2,45
7,45

5
3,27
8,27

Aralia
5
0,49
5,49

Valoriz
Rey
a
Ardid
5
5
5
0,49
10
5,49

La puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent:

SOBRE B
SOBRE C
TOTAL PUNTUACIÓ

El Castillo

Gesmed

59,96
7,45
67,41

82,20
8,27
90,47

Aralia
23,55
5,49
29,04

Valoriz
Rey
a
Ardid
63,65
37,87
10
5,49
73,65
43,36

La classificació per orde decreixent és la següent:
PLICA núm. 2. GESMED, 90,47 punts.
PLICA núm. 4. VALORIZA, 73,65 punts.
PLICA núm. 1. CLÍNICA GERIÁTRICA EL CASTILLO S.A., 67,41 punts.
PLICA núm. 5. FUNDACIÓN RAMON REY ARDID, 43,36 punts.
PLICA núm. 3. ARALIA, 29,04 punts.
La Mesa fa seus els informes tècnics emesos, i eleva a l'òrgan de contractació
proposta d'adjudicació favorable a l'oferta que major puntuació ha obtingut, Gesmed.
Assisteixen representants de les empreses Clínica Geriátrica El Castillo SA, Fundación
Ramón Rey Ardid, Gesmed i Valoriza.”
ANNEX II
“PRIMER. DESENVOLUPAMENT EXPLICATIU I ACLARIDOR DELS INFORMES
EMESOS PEL COMITÉ D'EXPERTS QUE ES VAN PRENDRE EN CONSIDERACIÓ
PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 7 D'OCTUBRE DE 2016, SOBRE
VALORACIÓ DELS DIVERSOS CRITERIS SUBJECTIUS DE LES OFERTES
PRESENTADES PER A OPTAR A L'ADJUDICACIÓ DEL CENTRE DE TIPOLOGIA
MIXTA INTEGRATS PELS RECURSOS DEL CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA DE
PERSONES MAJORS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DE RESIDÈNCIA DE
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.
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La mesa de contractació de 7 d'octubre va fer seus els informes del Comité d'Experts
que valoraven els criteris dependents d'un judici de valor en la present contractació del
Centre de tipologia mixta integrat pels recursos del centre de dia i residència de
persones majors en situació de dependència i de residència de persones amb
diversitat funcional física en situació de dependència.
El Sr. Secretari de l'Ajuntament i vocal de la mesa de contractació va sol·licitar, en data
onze d'octubre de 2016, al Comité d'Experts, que inclogueren en l'informe emés les
notes preses pel dit comité, que havien servit per a arribar a atorgar les puntuacions
obtingudes, ja que encara que la mesa coneixia la justificació, era necessari que
també ho saberen els licitadors, a fi de garantir la major transparència en la justificació
de les puntuacions atorgades.
També es deixa constància de l'escrit presentat per la mercantil Valoriza, amb data 19
d'octubre de 2016, després d'haver consultat l'expedient de contractació, concretament
el dia 13 d'octubre, al qual es dóna resposta amb el present aclariment que segueix a
continuació.

Vist tot el que s'ha exposat es dóna compte dels informes del Comité d'Experts aclarits
en els termes i que arrepleguen els motius que van utilitzar per a atorgar les
puntuacions exposades en la mesa de data 7 d'octubre de 2016:
En primer lloc es dóna compte de l'aclariment de l'informe emés pels membres del
Comité d'Experts de la branca tècnica, que afecta l'apartat B del plec:
“El present informe només informarà sobre l'Apartat B del Plec de Clàusules
Administratives.
2. OFERTES-BAREMACIÓ
Les ofertes dels licitadors presentats són les següents:
Plica número 1 – VALORIZA
Plica número 2. – ARALIA
Plica número 3 – GESMED
Plica número 4. – CLÍNICA GERIÁTRICA EL CASTILLO
Plica número 5. – FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID.
El resum de la puntuació obtinguda per les ofertes presentades sobre l'Apartat B
s'indica en el quadre adjunt:
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OFERTAS

B.‐ PROYECTO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y BIENES MUEBLES
B1.‐
B2.‐ PERSONAL
PROGRAMACIÓN (4 TÉCNICO
puntos)
(2 puntos)

VALORIZA
ARALIA
GESMED
GRUPO EL CASTILLO
REY ARCID

2,80
2,40
2,30
2,60
2,10

B3.‐ PLAZOS DE B4.‐ PROGRAMACIÓN
TRABAJOS (2
LIMPIEZA
puntos)
(2 puntos)
1,50
1,30
0,80
0,60
0,40

1,00
1,00
1,00
0,80
0,50

1,20
1,00
1,10
0,90
1,00

3. CRITERIS
Segons s'estableix en els “Criteris d'Adjudicació” del “PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS” de data 1 de juliol de 2016, els barems de
l'Apartat B són els següents:
B. El projecte de manteniment de l'edifici, les instal·lacions i els béns mobles del
centre, es valorarà fins a 10 punts, d'acord amb les obligacions establides en el
Plec de Prescripcions Tècniques. El referit projecte ha de contindre:
B1. La programació dels treballs i serveis a desenvolupar (4 punts)
B2. La determinació del personal tècnic responsable en instal·lacions
interlocutor amb l'Ajuntament, equip i mitjans a emprar en el desenvolupament
d’aquests (2 punts).
B3. L'estimació en períodes de calendari dels terminis parcials dels diferents
treballs; a aquests efectes s'utilitzaran com a unitats de temps la setmana i el
mes, en funció de la naturalesa dels treballs (2 punts).
B4. La programació del servei de neteja del centre i les seues dependències (2
punts).
4. JUSTIFICACIÓ DE LA BAREMACIÓ
A continuació es duu a terme un resum amb descripció dels aspectes que
considerem més significatius de les ofertes presentades en els apartats que s’han
de baremar. No obstant això, la puntuació es realitza avaluant la totalitat del
document atés que els quatre apartats que integra el punt “B” tenen una gran
correlació entre ells.
No s' hi han tingut en compte les propostes tècniques dels licitadors que són
obligatòries pel compliment del Plec.
B1. La programació dels treballs i serveis a desenvolupar (4 punts)
VALORIZA
Subcontractaran, en la seua totalitat, el manteniment integral de l'edifici.
– Oca abans de finalització del període de gestió.
– Té una estructura de desenvolupament semblant a la descrita en el Plec de
Condicions.
– Realitza una planificació exhaustiva dels treballs a efectuar.
– Manteniments:
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TOTAL
PUNT.

6,50
5,70
5,20
4,90
4,00

- Bugaderia/Cuina
6 mesos
- Decantador de greixos
1 mes
- Xarxa horitzontal
3 mesos
- Bomba
Anual/trimestral
- Reg
3 mesos
- Clor
1 mes
- Davant d'avaria
Immediat/24 hores o -15 minuts
- Coberta
Anual
- Jardineria
Realitzat per operari de manteniment i
empresa externa. Tractament fitosanitaris i poda.
– Estalvi energètic. Fa proposta de millores.
– Es comprova que descriuen tasques de manteniment d'instal·lacions que no
existeixen en aquest edifici (refrigeradora, rooftop, cctv, termos elèctrics.)
Analitzada en conjunt la documentació presentada considerem que la
puntuació d’aquest apartat és de 2,8.
ARALIA
– Té una estructura de desenvolupament semblant a la descrita en el Plec de
Condicions.
– Du a terme una planificació prou exhaustiva dels treballs a efectuar.
- Lectures de consums
- Fan comprovació de tots els equips
- Els resultats de manteniment es traslladen a un programa informàtic
del qual s'extrauen informes mensuals i trimestrals.
- Fitxes de manteniment generals amb periodicitat.
– Estalvi energètic: Fa proposta de millores genèrica.
Després de revisar la documentació referent al manteniment amb una bona
justificació de la planificació es considera una puntuació de 2,4.
GESMED
– Subcontractaran, en la seua totalitat, el manteniment integral de l'edifici.
– Té una estructura de desenvolupament semblant a la descrita en el Plec de
Condicions.
– Manteniments:
- Bugaderia/cuina
Setmanal
- Xarxa horitzontal
6 mesos
- Davant d'avaria
Subcontractarà una empresa de Serveis
Tècnics “Endertec” que s'encarrega de les tasques pròpies del
manteniment integral.
- Coberta
6 mesos
- Lectures de consums
- Fitxes de manteniment generals amb periodicitat.
- Caldera 3 mesos.
– Estalvi energètic: Fa auditoria amb proposta de millores.
Vist el desenvolupament dels treballs i serveis prevists pel licitador, i basantnos en el document presentat, entenem que aquest apartat té una puntuació de
2,3.
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GRUPO EL CASTILLO
– Té una estructura de desenvolupament semblant a la descrita en el Plec de
Condicions.
– Duen a terme una planificació exhaustiva de determinades tasques dels
treballs a efectuar amb avaluació del manteniment dels seus protocols
desplegats en fitxes.
– Manteniments:
- Bugaderia
3 mesos
- Coberta
6 mesos
- Jardí i exteriors
periòdicament
- Cambra frigorífica
1 any
- Desaigües, reixetes i sifons
6 mesos
– Estalvi energètic: Fa proposta de millores concretes.
En examinar la documentació entenem que té una puntuació de 2,6.
REY ARDID
– Evitaran en la mesura que es puga la subcontractació.
– Manteniments:
- Xarxa horitzontal
3 mesos
- Clor
1 mes
- Davant d'avaria
El mínim temps de resposta davant
de riscs. / 24h les urgents / 48h la resta
Basant-nos en la documentació presentada, pareix un desenvolupament
succint i massa concís, i per això ho valorem en 2,1 punts.
B2. La determinació del personal tècnic responsable en instal·lacions
interlocutor amb l'Ajuntament, equip i mitjans a emprar en el
desenvolupament d’aquests (2 punts).
VALORIZA
– Duen a terme una subcontractació del manteniment integral.
– Disposa de ferramenta de consulta informàtica per web (Prisma III – Call
Center)
– Disposarà de:
- Enginyer expert (extern) del grup, amb dedicació parcial.
- Encarregat de manteniment (intern), amb dedicació total.
– Davant d'avaria:
Immediat/24 hores o -15 minuts
– A pesar que es fa una anàlisi molt detallada quant a les hores a emprar en el
manteniment de les instal·lacions, detectem que alguna queda escassa de
dedicació d'hores de manteniment, i altres a què es dediquen hores que no
existeixen.
Havent comprovat el contingut de la documentació considerem valorar aquest
apartat en 1,5 punts.
ARALIA
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– Disposa dels mitjans humans i materials següents:
- Director d'instal·lacions que serà l'interlocutor amb l'Ajuntament (amb
experiència en gestió integral de manteniment). Tindrà una dedicació
parcial i una disponibilitat permanent per mitjà de mòbil.
- Responsable de manteniment amb dedicació total.
– Descriu ajudants sense especificar-ne el nombre i la dedicació.
– Davant d'avaria. Resposta consensuada en funció del tipus d'incidència.
Urgents (al més prompte possible) / No urgents.
Presenta detall de les tasques de manteniment i la seua periodicitat.
Fitxes de manteniments d'alguns elements de les instal·lacions.
Es considera una valoració en aquest apartat, per tot el que s'ha vist, d'1,3
punts.

GESMED
– Subcontractarà els serveis de manteniment integral a tot risc a una empresa
de serveis Tècnics INDERTEC.
– Disposen d’eina informàtica de gestió de manteniment (programari SAT
mànager) amb serveis d'informació i Internet.
– Designaran un enginyer industrial com a tècnic responsable per al centre amb
ajuda del personal de manteniment.
– Reunions periòdiques entre enginyer / persona de manteniment / Ajuntament.
– Atenció de 24hores durant els 365 dies amb una resposta de 2 hores en
emergències i 1 dia en urgències.
– Detectem que la repercussió de les hores de manteniment en instal·lacions
no queda prou justificada.
A partir de la proposta descrita en la seua documentació, es qualifica en 0,8
punts.

GRUPO EL CASTILLO
– Disposarà de:
- Director del centre serà l'interlocutor amb l'Ajuntament.
- Personal de manteniment (no arriba a deixar-ne clara la dedicació).
Vista la concisa documentació aportada en aquest apartat la puntuació que
entenem és de 0,6.
REY ARDID
– Disposarà de:
- L'auxiliar de manteniment o director serà l'interlocutor amb
l'Ajuntament.
- No deixen clara la dedicació del personal, i descriuen personal de
l'empresa sense definir-ne la dedicació.
A la vista de l'escassa informació que es pot extraure del que s'ha presentat
entenem atorgar una puntuació de 0,4.
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B3. L'estimació en períodes de calendari dels terminis parcials dels diferents
treballs; a aquests efectes s'utilitzaran com a unitats de temps la setmana i el
mes, en funció de la naturalesa dels treballs (2 punts).
VALORA
– Duen a terme una periodicitat adaptada al centre en licitació, amb ajust a
normativa aplicable, tot i que descriuen elements no instal·lats en el centre com
ara la refrigeradora.
Comprovada la documentació presentada s'atorga 1 punt.
ARALIA
– Descriuen en annex un pla de manteniment d'instal·lacions en full excel amb
visió global de les tasques de periodicitat d’aquestes.
Vista la documentació i annex es valora amb 1 punt.
GESMED
– Duen a terme una periodicitat adaptada al centre en licitació, amb ajust a
normativa aplicable, tot i que descriuen elements no instal·lats en el centre com
ara hidrants i roof top.
En revisar els documents presentats es puntua amb 1 punt.
GRUPO EL CASTILLO
– Duen a terme una periodicitat adaptada al centre en licitació, i descriuen un
quadre general de treballs al qual li faltaria un poc més de detall i
desenvolupament.
Amb la proposta presentada, es valora amb 0,80 punts.
REY ARDID
– Duen a terme una periodicitat adaptada al centre en licitació, i adjunten fitxes
genèriques amb models que els falta emplenar la planificació específica.
Davant la falta de detall de la informació aportada, es puntua aquest apartat
amb 0,50 punts.
B4.La programació del servei de neteja del centre i les seues dependències (2
punts).
VALORA
– La informació aportada s'ha dispersat entre els distints apartats del punt B.
– El resum, amb els aspectes mes rellevants de la programació de neteja, és el
següent:
- Polit i abrillantat: 6 mesos (paviment dur) / 12 mesos (paviment dúctil)
- Jardineria: recollida de fulles / rastellat / tractament fitosanitaris (2anys)

62

- Desinfecció, desinsectació i desratització (incidències en termini
inferior a 24h)
- Neteja: habitacions (1 al dia) / sales de descans i menjador (3 al dia) i
cada 1 mes a fons) / bany geriàtric (43 al dia) / Coberta (1 a l'any)
- Gestió de residus: gestió mediambiental / seguiment d'emissions
atmosfèriques.
- Fan una periodicitat per estances.
En revisar els aspectes de neteja del centre proposats, s'extrau que té una
puntuació d'1,2 punts.
ARALIA
– El resum, amb els aspectes mes rellevants de la programació de neteja, és el
següent:
- Neteja: habitacions (1 al dia) / Sales de descans i menjador (1 al dia) /
Coberta (1 cada 6 mesos)
- Fan un detall exhaustiu del protocol de neteja.
- Gestió de residus: genèric amb descripció de residus específics
mèdics.
- Fan una periodicitat de neteja per estances i pels elements que
contenen.
El desplegament de la documentació i protocol de neteja ens porta a valorar la
proposta amb 1 punt.
GESMED
– La informació aportada s'ajusta a l'estructura del Plec de Condicions.
– El resum, amb els aspectes mes rellevants de la programació de neteja, és el
següent:
- Jardineria amb neteja de fanals i zones enjardinades.
- Desinfecció, desinsectació i desratització (cada 3 mesos)
Neteja: habitacions (1 al dia) / menjador (3 al dia) / bany geriàtric (3
vegades al dia) / coberta (1 cada 6 mesos) / xarxa horitzontal (1
cada 6 mesos)
Fan un detall del protocol de neteja.
– Gestió de residus: amb gestió de residus, recomanacions, proveïdor i
responsable.
– Duen a terme una periodicitat de neteja per estances i pels elements
que contenen.
Per la descripció de la periodicitat de neteja per estances i elements, i altres,
assignem a aquest apartat una puntuació d'1,1 punts.
GRUPO EL CASTILLO
– La informació aportada s'ha dispersat entre els diferents apartats del punt B.
– El resum, amb els aspectes mes rellevants de la programació de neteja, és el
següent:
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- Desinfecció, desinsectació i desratització (cada 3 mesos)
- No fa una descripció de neteja per estances, sinó per materials
(paviments 1dia, sostres, persianes, aparells sanitaris…)
- Neteja: habitacions (1 al dia) / menjador (1 al dia) / bany geriàtric (2
vegades al dia) / coberta (1 cada 6 mesos)
- Gestió de residus: genèric amb descripció de recollida de piles,
cartutxos de tinta, palets de fusta..
El detall, pel desenvolupament de la periodicitat de neteja per materials, i altres,
assignem una puntuació de 0,9.

REY ARDID
– El resum, amb els aspectes mes rellevants de la programació de neteja, és el
següents:
- Desinfecció, desinsectació i desratització (1 a l'any)
- Neteja: habitacions (1 al dia) / menjador (3 al dia) / sala d'estar (2 al
dia) / coberta (1 cada 6 mesos)
Han dut a terme una classificació per tipus de desinfecció (baixa,
mitjana, alta), amb la qual queda molt ben aclarit el tipus de neteja i la
seua execució.
Vista la documentació presentada que qualifica els locals per nivell de desinfecció i
la seua programació de neteja atorga 1 punt.
5. RESUM PUNTUACIÓ
Aplicat el criteri de contractació, s'obté el resum de la puntuació de l'Apartat B del
“Plec de Clàusules Administratives”, i queda pendent la baremació dels apartats A i
C que seran informats per l'altre grup de tècnics del Comité d'Experts.
El resum de la puntuació queda reflectit en el següent:

OFERTAS

VALORIZA
ARALIA
GESMED
GRUPO EL CASTILLO
REY ARCID

PUNTUACIÓN
TOTAL
(APARTADO B)

6,50
5,70
5,20
4,90
4,00

En segon lloc es llig l'aclariment de l'informe referit als criteris A i C del Plec, que han
dut a terme els membres del Comité d'Experts de la branca de Serveis Socials:
“Aquest informe arreplega els elements subjectius que s’han tingut en consideració per
a valorar els apartats A i C dels criteris d'adjudicació.
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En la valoració de cada un dels criteris aprovats en els plecs tècnics i administratius,
entre altres qüestions que s’esmenten a continuació, s'ha tingut en consideració
l'adaptació a l'especificitat dels diferents perfils de persones en situació de
dependència, tant de persones majors com de persones amb diversitat funcional física,
tal com s'arreplega en l'objecte del contracte.
A) Projecte de gestió. Es valorarà fins a un màxim de 40 punts el projecte de gestió, i
caldrà tindre en compte la coherència d’aquest amb el propòsit d'incrementar la
qualitat del servei.
A.1. Desenvolupament de la cartera de serveis (fins a 6 punts).
A.2. Programes, protocols i registres d'atenció sociosanitària (fins a 6 punts)
Després de la lectura del projecte de gestió de les diferents propostes apreciem, en
relació amb els criteris A.1 i A.2, que:
GESMED. Valorat com el millor dels projectes de gestió presentats, entre altres
qüestions, per:
– Estructura molt ben definida, molt ben indexat, facilitador en la lectura, arreplega
totes les qüestions de compliment previstes en els plecs. Segueix exactament cada un
dels punts de l'estructura marcada per plecs, diferenciant entre aspectes generals
comuns als tres centres i detallant després els específics de cada centre.
– Exhaustiva descripció dels objectius generals i dels específics per a tots els serveis, i
a més, respecte dels diferents agents que hi intervenen: Ajuntament, conselleries,
entorn comunitari, personal del centre, famílies, persones usuàries.
– Aporta una visió global del centre, per a tot seguit atendre l'especificitat de cada
mòdul i perfil de forma explícita i exhaustiva. Objectius, cartera de serveis, programes,
protocols i registres, es detallen atenent cada centre i perfil d'usuari, amb continguts
definits, concrets i adequats, amb aportació d'aspectes d'interés per a l'òptim
desenvolupament del servei en residències i en centre de dia.
– A més de la presència continuada de l'atenció a l'especificitat de cada perfil
(persones majors i persones amb diversitat funcional), de cada centre
(CD/RPMD/RPDFF), preveu dins de cada perfil, els diferents graus d'autonomia física i
moral que les persones presenten i els capaciten per a la realització de les diferents
activitats proposades, aspecte que no tenen en consideració la resta de proposicions.
– Es valora molt positivament l'enfocament, plantejament i desenvolupament
d'intervenció en Residència de persones amb diversitat funcional física, des del
paradigma de projecte de vida, inclusió social i comunitària. Únic projecte que
desplega aquests aspectes en profunditat, acompanyat d'una estructura clara
d'intervenció i gestió per a desenvolupar en la pràctica.
– Respecte a proposta de personal, compleix ràtios d'atenció exigits per normativa.
Només aquesta empresa especifica de forma explícita per cada un dels centres les
ràtios de cuidadors, les ràtios de personal d'atenció directa i les ràtios de personal
total.
– Innovació metodològica. Implementa aspectes nous en l'atenció a les persones com
l'ús de les TIC, Model d'Atenció Centrada en la Persona (MACP), Protocols Atenció
Lliure de Subjeccions (Norma Liberager) (ja ho estan implementant en altres centres),
inclusió social i comunitària, …

VALORA.
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– Presenta una estructura definida, encara que amb un indexat insuficient.
– Segueix els punts de l'estructura marcada per plecs. En el projecte d'intervenció
diferència entre aspectes generals comuns als tres centres, i detalla després els
relatius a cada centre.
– Descripció d'objectius generals dels tres centres i objectius generals dels serveis,
adequats. No desenvolupa objectius específics.
– Pel que fa a la cartera de serveis, s'arrepleguen la majoria de les qüestions de
compliment previstes en els plecs excepte:
- Servei d'Acollida: l’esmenta però no el desplega.
- Servei de Perruqueria: no l’inclouen en cartera de serveis però el
desenvolupen en millores.
- Servei de Podologia: no l’inclouen en cartera de serveis però el desenvolupen
en millores.
- Altres serveis de la residència per a persones amb discapacitat física:
musicoteràpia, sexologia... No l’inclouen en projecte.
– Desenvolupa el que s'ha relacionat amb la residència de persones majors i amb
aquest perfil en general.
– En canvi, en el desplegament del projecte s'aprecia que no n'hi ha suficient
desenvolupament, concreció ni adaptació al perfil de diversitat funcional física. Les
referències són fonamentalment a gerontologia i persones majors, i no tant al perfil de
diversitat funcional física, que necessita d'un enfocament específic en la intervenció.
– Pel que fa a la proposta de personal, presenta el catàleg de llocs de personal dels
centres que ha de comptar amb almenys els perfils mencionats en els plecs, el nombre
de persones previstes per cada un dels llocs i les jornades setmanals de cada una de
les figures professionals, per a cada un dels centres (centre de dia, residència de
persones majors i residència de persones amb discapacitat física).
– En canvi no expliciten les ràtios de personal total, d'atenció directa i de
cuidadors per a cada un dels centres (centre de dia, residència de persones
majors i residència de persones amb discapacitat física). Açò, segons els plecs,
podrà ser motiu d'exclusió del procediment.
– Innovació metodològica. Implementa aspectes nous en l'atenció a les persones: com
l'ús de les TIC, Model d'Atenció Centrada en la Persona (MACP), Centre lliure de
subjeccions, teràpies alternatives.
– Descriu cada programa, contingut i activitats amb enfocament de participació en la
comunitat i concedint importància a la implicació familiar. No obstant això, no
diferència programes en funció de cada perfil, sinó des d'un enfocament centrat en
persones major
GRUPO EL CASTILLO:
– Estructura definida i indexat suficient però hi ha qüestions de compliment previstes
en els plecs que no arreplega, i són:
– En els serveis residencials i centre de dia per a persones majors:
- Acollida i allotjament: no es desenvolupa.
- Assistència farmacèutica: no es desenvolupa.
- Serveis de Perruqueria: no l’inclouen en cartera de serveis però el
desenvolupen en millores.
- Servei de Podologia: no l’inclouen en cartera de serveis però el
desenvolupen en millores.
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– En els serveis residencials per a persones amb discapacitat física:
- Serveis d'atenció integral bàsica enfocada al projecte de vida: no es
menciona.
- Valoració i atenció biopsicosocial individualitzada: no se’n fa menció.
- Àrea autonomia i funcionalitat: no se’n fa menció.
·Suport a la vida independent
·Suport o supervisió per a les activitats bàsiques de la vida
diària, tant d'autoatenció com domèstiques i comunitàries
- Àrea Interdisciplinària Sociosanitària: no se’n fa menció.
- Àrea d'Integració Comunitària: no se’n fa menció.
- Àrea d'Oci i Temps Lliure: no se’n fa menció.
Atenció a la família: no se’n fa menció.
Programa de Respir: no se’n fa menció.
Altres serveis: musicoteràpia, sexologia... no se’n fa menció.
– En els Protocols en Servei Centre de Dia.
- Emergència sanitària: no se’n fa menció.
– No s’hi expliciten les ràtios de personal total, d'atenció directa i de
cuidadors per a cada un dels centres (centre de dia, residència de
persones majors i residència de persones amb discapacitat física). Açò
segons els plecs podrà ser motiu d'exclusió del procediment.
– No detalla serveis atenent l'estructura del plec, per cada centre i perfil. El
desenvolupament dels serveis es planteja des d'una visió de persona en situació de
dependència sense distingir la intervenció per perfil. No hi ha adaptació a l'especificitat
del perfil de persones amb diversitat funcional física, que només es desenvolupa en
l'apartat de programes i en relació d'activitats a un nivell molt bàsic. En especial, la
cartera de serveis amb un enfocament i objectius especialitzats per a diversitat
funcional no existeixen.
– Desenvolupament correcte en allò que es relaciona amb la RPMD i amb el perfil de
persones majors en general, de vegades molt centrat en demències.
– No presenta pla per a la posada en funcionament dels tres centres.
– En relació a la proposta de personal:
- No compleix la normativa autonòmica (art. 26 de l'Ordre de 4 de febrer de
2005, de la Conselleria de Benestar Social) pel que fa a la ràtio d'auxiliars
d'infermeria que es proposa per al Centre de Dia. Aquesta normativa obliga
a una “ràtio d'un auxiliar d'infermeria/gerocultor per cada 12 usuaris. En tot
cas, han de romandre simultàniament en el centre, com a mínim, 2
auxiliars d'infermeria/gerocultors”. L'entitat proposa una ràtio d'1,6 per a
auxiliars d'infermeria, per davall del mínim obligat que és de 2. Segons els
plecs açò podrà ser motiu d'exclusió del procediment.
- No expliciten les ràtios de personal total, d'atenció directa i de cuidadors
per a cada un dels centres (centre de dia, residència de persones majors i
residència de persones amb discapacitat física). Segons els plecs açò
podrà ser motiu d'exclusió del procediment.
– Innovació metodològica: descripció i adhesió a: Model d'Atenció Centrada en la
Persona (MACP), Escala ENAR i instrument de qualitat i drets de l'OMS. Planteja el
sistema informàtic de gestió com a innovació tecnològica.
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ARALIA. Hi ha qüestions de compliment previstes en els plecs que no arreplega, i són:
– Respecte a la cartera de serveis dels tres centres, presenta una estructura de
continguts confusa i no ajustada. No detalla serveis atenent l'estructura del plec ni en
forma ni en contingut, ni per cada centre i perfil. El desenvolupament del projecte
quant a la cartera de serveis parteix del catàleg de llocs professionals, per a explicar,
per cada un d'aquests, quins serveis prestarà. Valorem açò com un enfocament
inadequat.
– A més hi ha serveis arreplegats en plec que no es mencionen, en especial tots els
relatius a la residència per a persones amb diversitat funcional física.
– No hi ha distinció de perfils ni adaptació a l'especificitat de persones amb diversitat
funcional física. Predominen les referències a persones majors i no hi ha referències al
perfil de físics.
– En relació amb la proposta de personal, respecte a la Residència de Persones amb
Diversitat Funcional, només menciona que complirà les ràtios genèriques aprovades
per la Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretària d'Estat de Política Social,
però no proposa una plantilla de personal en què s'especifique els perfils
professionals, el nombre de persones previstes en cada perfil i les jornada setmanal de
cada una de les figures professionals que és el que exigeix el plec. Segons els plecs
açò podrà ser motiu d'exclusió del procediment.
– No expliciten les ràtios de personal total, d'atenció directa i de cuidadors per a
cada un dels centres (centre de dia, residència de persones majors i residència
de persones amb discapacitat física). Açò segons els plecs podrà ser motiu
d'exclusió del procediment.
– No presenta pla per a la posada en funcionament dels tres centres.
– No presenten altres criteris funcionals o d'interés social
– Proposa model d'intervenció i principis de la metodologia d'Atenció Integral Centrada
en la persona. Interés al llarg del projecte per destacar l'ús de MACP i aplicar-lo a la
pràctica quotidiana.
– Exhaustivitat en el desplegament dels aspectes organitzatius del personal, de
vegades amb molta informació irrellevant en allò que el plec assenyala com a
important.
– Innovació metodològica: Escassa innovació, a excepció de MACP (no planteja lliure
de subjeccions, tecnologia aplicada, snoezelen,..) Intervenció amb activitats
tradicionals.
FUNDACIÓN REY ARDID: Projecte que es caracteritza per:
– Quant a la presentació, planteja una estructura indefinida, indexat insuficient, sense
paginar, sense identificació corporativa excepte en la primera pàgina.
– Moltes qüestions de compliment previstes en els plecs que no arreplega, i són:
- Serveis residencials per a persones majors: apareixen mencionats, i no
tots, però no es desenvolupen.
- Serveis centre de dia: apareixen mencionats, i no tots, però no es
desenvolupen.
- Hi ha serveis arreplegats en plec que no es mencionen, en especial tots
els relatius a la residència per a persones amb diversitat funcional física.
- Programes per als Serveis Residencials i de Centre de Dia: apareixen
mencionats però no els desenvolupen.
- Protocols i registres: no hi estan tots. No segueix normativa autonòmica.
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– Es limita a una breu descripció de serveis, no inclou objectius, continguts,
procediments, sistema d'avaluació, i no de tots els serveis. Tampoc fa referència a
innovació tecnològica i metodològica.
– No hi ha adaptació a l'especificitat dels diferents perfils. La informació relativa a cada
un dels centres està replicada i pràcticament idèntica d'un a l’altre. Diverses
referències a la Comunitat d'Aragó (¿?).
– La cartera de serveis amb un enfocament i objectius especialitzats per a diversitat
funcional no existeix. El desenvolupament pel que fa al perfil de Persones Majors és
molt breu i elemental. No desenvolupa programes d'acord amb el que s’ha sol·licitat en
plec. Brevíssima descripció que no detalla ni inclou tipologia dels usuaris a qui es
dirigeix, professionals responsables, recursos necessaris, calendari, llista d'usuaris
programats i sistema d'avaluació del programa.
– No presenta pla per a la posada en funcionament dels tres centres.
– Respecte a la proposta de personal realitzada, segons els plecs podria ser motiu
d'exclusió del procediment perquè:
- No compleix la normativa autonòmica (art. 50 de l'Ordre de 4 de febrer de
2005, de la Conselleria de Benestar Social) quant a les ràtios de les figures
professionals de metge/essa, DUE i fisioterapeuta de la residència de
persones majors en situació de dependència.
Residència de persones majors en situació de dependència
PERFIL

PROPOSTA

METGE/ESSA

0,33

DUE

0,33

FISIOTERAPEUTA

0,33

- A més proposen un total de 0,99 de DUE per als tres centres quan la
normativa autonòmica (art. 26 i 50 de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la
Conselleria de Benestar Social) obliga a 0,92 en residència i 0,125 en centre de
dia de persones majors dependents. En total 1,045 de DUE només per a
atendre els dos centres de persones majors, sense comptar amb la necessària
atenció d'infermeria de la residència de persones amb discapacitat física que
lògicament hauria d'incrementar la ràtio d'infermeria. Per tant, la ràtio de
personal d'infermeria proposada és insuficient i incompliria les ràtios obligades
per normativa per a l'autorització dels centres per part de la Generalitat.
- D'altra banda, la plantilla proposada per a la residència de persones amb
diversitat funcional preveu 11 cuidadors, cosa que suposa una ràtio de
cuidadors de 0,423 respecte al total de persones a atendre, per davall de la
ràtio de 0,44 cuidadors establida com a mínima en la normativa estatal per al
Grau III (Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de
Política Social), la qual cosa afectaria de forma negativa l'atenció de persones
valorades amb Gran Dependència (Grau III), a més d'incomplir l'exigència de la
normativa estatal.
Atés el que s’ha exposat anteriorment, la valoració dels apartats A.1 i A.2 del projecte
de gestió és la següent:
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Gesme Valoriz
d
a
PROJECTE DE GESTIÓ
Desenvolupament de la
A.1 cartera de serveis que
. s’especifica per servei
Objectius, continguts
Organització, funcions
Procediments
Sistemes d’avaluació
Innovació metodològica i
tecnològica
Programes, protocols i
A.2 registres d’atenció
. sociosanitària
Programes
Protocols i Registres

El
Castillo

Rey
Ardid

Aralia

A

5,5
1
1
1
1
1,5

4,9
0,8
0,8
0,8
1
1,5

3,5
0,5
0,5
0,5
1
1

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

2,6
0,4
0,4
0,4
1
0,4

6
3
3

6
3
3

5,5
3
2,5

1,5
0,5
1

5,5
2,5
3

A.3. Implantació de sistemes de dietes i flexibilitat dels menús, així com altres
aspectes del pla nutricional (fins a 8 punts):
Totes les propostes presenten els elements de valoració sol·licitats en el plec, tret de
la Fundación Rey Ardid que no proposa la capacitat d’elegir els menús.
Atés el que s’ha exposat anteriorment, la valoració de l’apartat A.3 del projecte de
gestió és la següent:

Gesme Valoriz
d
a
PROJECTE DE GESTIÓ
Implantació de sistemes
A.3 de dietes i flexibilitat dels
. menús
Nombre, tipus i adequació
de dietes oferides i les
dietes complementàries
Si hi ha capacitat d’elegir
menús
Varietat i rotació d’aquests
Composició nutricional dels
menús incloent-hi fitxes
tècniques dels plats on
s’especifiquen gramatges,
ingredients i aportació
nutricional
Documentació relativa a
higiene alimentària

El
Castillo

Rey
Ardid

Aralia

A

8

8

8

6

8

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

0
2

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

70

A.4. Relació d'activitats de convivència, relació amb l'entorn i participació de
la família en el context de l'atenció social, individual, grupal i comunitària (fins
a 3 punts).
GESMED. Diferència programes en funció de cada perfil. Descripció detallada de
cada programa, contingut i activitats. Programes amb enfocament d'inclusió
sociocomunitària. Prevalença del reforç i la participació familiar. Metodologia ACP.
VALORIZA. Descriu cada programa, contingut i activitats amb enfocament de
participació en la comunitat i concedint importància a la implicació familiar. No
obstant això, no diferència programes en funció de cada perfil, sinó des d'un
enfocament centrat en persones majors.
GRUPO EL CASTILLO: Distinció formal de programes en funció de cada perfil
(encara que el denomina Tercera Edat, no Persones Majors), però els objectius,
metodologia i activitats pràcticament es repliquen en els dos perfils, amb escàs
desenvolupament de l'enfocament específic de diversitat funcional física.
Descripció d'activitats sense una programació. Programes amb enfocament
comunitari. Escàs reforç a l'àrea familiar i la seua implicació.
ARALIA: Bon enfocament atenció centrada en la persona. Activitats comunitàries
tradicionals i exclusivament centrades en persones majors.
FUNDACIÓ REY ARDID. No apareix ni es desenvolupa.
Atés el que s’ha exposat anteriorment la valoració de l'apartat A.4 del projecte de
gestió és la següent:
Gesme Valoriz
d
a
PROJECTE DE GESTIÓ
Relació d'activitats de
convivència, relació amb
A.4 l'entorn i participació de
. la família.

El
Castillo

Rey
Ardid

Aralia

A

3

2

1,5

0

1,5

A.5. Altres criteris funcionals o d'interés social (fins a 12 punts).
a) Compromís de dur a terme ofertes d'ocupació a través dels diferents serveis
d'ocupació del municipi (fins a 10 punts)
Segons els plecs, es valorarà la fermesa del compromís i la relació percentual de llocs
compromesos. Hi ha de detallar i definir, si és el cas, la previsió de contractació, a
través dels serveis municipals d'ocupació, de persones amb dificultats d'accés al
mercat laboral.
GESMED
Es comprometen a dur a terme el 100% d’ofertes d'ocupació i processos de selecció
de personal del centre a través dels diferents serveis d'ocupació existents en el
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municipi. Es compromet a la contractació del 100% de la plantilla a través dels serveis
municipals de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral.
És l'única proposta que detalla i concreta el sistema de coordinació amb el centre
d'ocupació i desenvolupament municipal per a donar garantia al compliment dels
compromisos, acordant els criteris de selecció i l'anàlisi de la borsa de demandants
d'ocupació, així com l'informe a l'Ajuntament dels resultats del procés de selecció.
VALORIZA
Es comprometen a dur a terme el 100% de les ofertes d'ocupació a través dels
diferents serveis d'ocupació del municipi, donant prioritat als veïns del municipi,
especialment a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral. Compromís del
100% de les contractacions a través dels diferents serveis d'ocupació del municipi,
sempre que es complisquen els requisits de formació i experiència. A diferència
d'altres propostes introdueix matisos al compromís.
No detallen els mecanismes de coordinació amb els serveis d'ocupació del municipi
per al compliment d'aquest compromís.
GRUPO EL CASTILLO
Es comprometen a dur a terme el 75 % de les ofertes i a la contractació del 75% de la
plantilla a través dels serveis municipals de persones amb dificultats d'accés al mercat
laboral.
No mencionen els mecanismes de coordinació amb els serveis d'ocupació del municipi
per al compliment d'aquest compromís.
FUNDACIÓN REY ARDID
Prioritat de contractar tot el personal a través dels diferents serveis d'ocupació del
municipi, però sense concretar-los, prioritzant a persones amb discapacitat i dificultats
d'accés al mercat de treball.
No mencionen els mecanismes de coordinació amb els serveis d'ocupació de municipi
per al compliment d'aquest compromís.
ARALIA
No es menciona cap compromís.

b) Compromís d'adopció de mesures de conciliació familiar.
Gesmed, Valoriza i Grupo El Castillo es comprometen a adoptar mesures de
conciliació familiar en el marc dels respectius Plans d'Igualtat.
Fundació Rey Ardid mostren sensibilitat però no concreten.
Aralia no menciona res al respecte d'això.
c) altres compromisos de responsabilitat social.

GESMED
Tenen incorporat en la seua dinàmica de funcionament l'Economia del Bé Comú
(EBC), i es van sotmetre durant el 2016 a la primera auditoria del Balanç del Bé Comú,
de la qual donen compte dels resultats en el projecte.
GRUPO EL CASTILLO
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Expressen compromisos a nivell ambiental i ètic. Els expressats a nivell social
entenem que són de compliment obligatori per la legislació actual.
VALORIZA
El compromís a la subcontractació preferentment amb empreses d'economia social no
forma part d'un compromís valorable en aquest apartat, ja que està reflectit en el plec
administratiu (base tretzena).
FUNDACIÓ REY ARDID
Les propostes plantejades no tenen valor suficient per a ser considerades en aquest
apartat.
ARALIA
No s’esmenta cap compromís.
Atés el que s’ha exposat anteriorment, la valoració de l'apartat A.5 del projecte de
gestió és la següent:
Gesme Valoriz
El
Rey
d
a
Castillo
Ardid
Aralia
A PROJECTE DE GESTIÓ
A.5 Altres criteris funcionals
12
8
6,25
5
0
. o d'interés social
Compromís de dur a terme
ofertes d'ocupació a través
dels diferents serveis
d'ocupació del municipi.
10
7
4,75
5
0
Compromís d'adopció de
mesures de conciliació
familiar.
1
1
1
0
0
Altres compromisos de
responsabilitat social.
1
0
0,5
0
0

A.6. Qualificació del personal (fins a 5 punts)
Totes les proposicions presenten una adequada qualificació del personal, llevat de la
Fundación Rey Ardid que no menciona res al respecte d'això.
Gesme Valoriz
d
a
A PROJECTE DE GESTIÓ
A.6
. Qualificació del personal

5

El
Castillo

5

5

Rey
Ardid

**0

Aralia

**5

Detectat i corregit error material en l'assignació de les puntuacions de les propostes de
Fundació Rey Ardid i Aralia respecte a l'informe anterior.
C) Millores en el servei (fins a un màxim de 50 punts).
En aquest apartat es valoren els punts del 2 al 10 dels criteris aprovats en el plec de
condicions administratives.
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2. Millora de les ràtios de personal respecte a allò que s'ha exigit per la
normativa autonòmica i estatal (fins a 5 punts) :
Gesmed i Valoriza ofereixen Infermeria 24 hores, encara que Valoritza no detalla la
proposta. Les altres propostes no ofereixen aquest servei.
Només Gesmed aporta de forma explícita les ràtios de personal dels tres centres, tal
com estableixen els plecs tècnics. La no presentació per la resta d'empreses
licitadores podria ser motiu d'exclusió d’aquestes. A pesar d'això, el Comité d'Experts
ha dut a terme una anàlisi de les ràtios extretes de la documentació aportada pels
licitadors. D’aquesta anàlisi en resulta que quant a les ràtios de personal d'atenció
directa, la presentada per Gesmed és la que presenta una major ràtio, seguida de la
Fundación Rey Ardid, Grupo el Castillo i Valoriza, per aquest ordre. Aralia no presenta
plantilla de personal en la residència de persones amb diversitat funcional física, cosa
que n’impedeix la valoració.
Vistes les propostes presentades i analitzat el seu contingut són factors rellevants la
infermeria 24 hores i les millores de les ràtios de personal d'atenció directa, raó per la
qual la valoració global de les propostes és la següent:
Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

C
2

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 2 (ràtios de
personal)

5

1

0,31

Aralia

3,37

0

3. Millora de l'equipament (fins a 5 punts)
Grupo El Castillo presenta una àmplia oferta d'equipament ajustada a les necessitats,
alhora que ofereix la possibilitat d'elecció a l'Ajuntament de modificar la dita relació en
funció de les necessitats del centre.
Gesmed proposa una quantitat econòmica per a una vegada iniciada l'activitat del
centre i en funció de les necessitats detectades adquirir l'equipament necessari amb el
consens i aprovació previ de l'Ajuntament.
Valoriza presenta una relació de divers equipament, en principi ajustat a necessitats,
però no ofereix la possibilitat d'elecció a l'Ajuntament.
Fundación Rey Ardid presenta una menor relació d'equipament i no ofereix la
possibilitat d'elecció a l'Ajuntament.
Aralia presenta la relació d'equipament més limitada i no ofereix la possibilitat d'elecció
a l'Ajuntament.
Vistes les propostes presentades i analitzat el seu contingut són factors rellevants que
l'oferta realitzada siga ajustada i adaptada a les necessitats reals del centre i de les
persones usuàries i la possibilitat de la participació en l'elecció de l'equipament per
part de l'Ajuntament, raó per la qual la valoració global de les propostes és la següent:

Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

C
3

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 3 (equipament)

4,50

3,50

5

1,50

Aralia

0,25
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4. Millora en la domòtica (fins a 5 punts)
Gesmed proposa una quantitat econòmica per a una vegada iniciada l'activitat del
centre i en funció de les necessitats detectades adquirir la domòtica necessària amb el
consens i aprovació previ de l'Ajuntament.
L'oferta realitzada per Valora planteja la domotització d'habitacions de persones
majors d'ús compartit, que segons el parer d'aquests valoradors no s'ajusta a la
necessitat de domotització pel perfil de les persones usuàries. També, en canvi,
proposen la domotització de les habitacions de persones amb diversitat funcional, cosa
que entenem pertinent i ajustada a necessitat. No ofereix la possibilitat d'elecció a
l'Ajuntament.
Grupo El Castillo presenta una menor relació d'espais i elements a domotitzar i no
ofereix la possibilitat d'elecció a l'Ajuntament.
La Fundació Rey Ardid proposa sistemes informàtics de gestió i control però no de
domòtica orientada a l'ús per part de les persones usuàries per a la promoció de la
seua autonomia. No ofereix la possibilitat d'elecció a l'Ajuntament.
Aralia proposa un sistema de comunicació d'alarma i teleassistència que ja hi ha en el
centre i un sistema de control d'errantes però no de domòtica orientada a l'ús per part
de les persones usuàries per a la promoció de la seua autonomia. No ofereix la
possibilitat d'elecció a l'Ajuntament.
Vistes les propostes presentades i analitzat el seu contingut són factors rellevants que
l'oferta realitzada siga ajustada i adaptada a les necessitats reals dels diferents perfils
de les persones usuàries del centre i la possibilitat de la participació en l'elecció dels
elements i espais a domotitzar per part de l'Ajuntament, raó per la qual la valoració
global de les propostes és la següent:
Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

C
4

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 4 (domòtica)

4

4

1,50

Aralia

0

0

5. Acompanyaments externs gratuïts: (fins a 5 punts)
Tots els licitadors assumeixen els continguts mínims de les millores reflectides en els
plecs en aquest punt, excepte Aralia que limita el nombre d'acompanyaments
mensuals a 10, i no en funció de les necessitats de les persones usuàries.
La valoració és la següent:
Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

C
5

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 5
(acompanyaments)
Visites mèdiques
programades, segons
necessitats de les
persones usuàries. (2
punts)
Tràmits administratius o
sociosanitaris segons
necessitats de les
persones usuàries. (2

Aralia

5

5

5

5

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0
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punts)
Compres, una vegada al
mes. (1 punt)

1

1

1

1

0

6. Servei de perruqueria gratuït que com a mínim consistirà en els següents
serveis bàsics: tall mensual i llavat, assecat i pentinat setmanal. (fins a 5 punts)
Només Gesmed i Grupo El Castillo ofereixen el servei de perruqueria gratuït
complint els mínims establits en els plecs. Aralia no ofereix el servei.
Fundación Rey Ardid no ofereix el mínim. Valoriza no ofereix la gratuïtat del
servei.
La valoració és la següent:
Gesme Valoriz
d
a
C
6

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 6 (Perruqueria)

5

0

El
Castillo

5

Rey
Ardid

Aralia

0

0

7. Servei de podologia gratuït, consistent en les cures necessàries per a les
persones usuàries, amb una periodicitat mínima trimestral, llevat de casos
excepcionals o problemes específics que s'atendran segons necessitat. (fins a 5 punts)
Gesmed, Valoriza, Grupo el Castillo i la Fundación Rey Ardid ofereixen el servei de
podologia gratuït en els termes que preveuen els plecs, però Valoriza millora els
mínims establits per comprometre una periodicitat bimestral del servei. Aralia no
ofereix aquest servei.
La valoració és la següent:
Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

C
7

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 7 (Podologia)

4

5

4

4

Aralia

0

8. Oferta d'altres serveis complementaris als establits en la cartera de serveis
(fins a 5 punts)
Gesmed ofereix assessorament jurídic, assistència odontològica i higiene bucodental
per a totes les persones usuàries, així com orientació i intermediació laboral per a
persones amb diversitat funcional i servei de transport adaptat diari per a persones
amb diversitat funcional. Serveis tots ells ajustats a necessitats complementàries a les
prestades en el centre, que repercuteixen amb ampli impacte en usuaris i familiars. Es
valora positivament el reforç a les persones amb diversitat funcional física.
L'oferta de Valoriza, a excepció dels tiquets de menjars per a familiars i el marcat de
roba (impacte prestacional limitat), la resta no suposa millora com a serveis
complementaris, ja que les màquines de vending no són un servei, la
telemonitorització, la unitat de psicogeriatria i de psicoestimulació formarien part dels
programes d'intervenció dels centres, i la incorporació de noves tecnologies als
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programes d'intervenció forma part de la valoració de l'apartat d'innovació
metodològica i tecnològica, ja valorat.
Grupo El Castillo proposa ampliar l'horari del centre de dia, així com oferir el servei de
sopars i de teleassistència a les persones usuàries del centre de dia. Els serveis de
perruqueria i podologia ja s'han valorat en altres apartats. L'impacte de les seues
millores es redueix a les persones usuàries del centre de dia.
Fundación Rey Ardid ofereix visites culturals, lúdiques i recreatives sense concretar.
Aralia no ofereix serveis complementaris.
Vistes les propostes presentades i analitzat el seu contingut són factors rellevants que
l'oferta realitzada siga ajustada i adaptada a les necessitats reals del centre i al seu
major impacte en les persones usuàries, millorant la qualitat de l'atenció, raó per la
qual la valoració global de les propostes és la següent:
Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

C
8

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 8 (serveis
complementaris)

5

0,75

2

9. Compromís d'assessorar, orientar i gestionar
especialitzades en teràpies alternatives (fins a 3 punts):

Aralia

0

amb

0

altres

entitats

Gesmed presenta un elevat grau de concreció del compromís, amb diferenciació entre
entitats altament especialitzades amb les que ja es treballa en la implantació de
metodologies innovadores, i altres entitats especialitzades que es proposen amb una
especial incidència en les persones amb diversitat funcional física.
Valoriza presenta un reduït grau de concreció en el compromís. La major part d'entitats
proposades no són entitats especialitzades en teràpies alternatives.
Grupo El Castillo es limita a manifestar el seu compromís, sense detall ni concreció.
Només menciona una entitat.
Fundación Rey Ardid es limita a manifestar la seua experiència, sense detall ni
concreció del compromís.
Aralia no ofereix aquest compromís.
Vistes les propostes presentades i analitzat el seu contingut són factors rellevants la
concreció de l'abast i contingut del compromís, així com el tipus d'entitats i la seua
especialització, raó per la qual la valoració global de les propostes és la següent:
Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

C
9

MILLORES EN EL
SERVEI
Millora 9 (teràpies
alternatives)

3

2

1

1

Aralia

0

Oferta de formació especialitzada addicional per als treballadors dels centres
que repercutisca en la qualitat i innovació en les atencions específiques a persones
majors i persones amb diversitat funcional física. (fins a 2 punts):
Gesmed i Valoriza presenten una àmplia oferta formativa especialitzada.
Grupo El Castillo limita l'oferta a tres accions formatives.
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Fundación Rey Ardid ofereix 15 hores de formació.
L'oferta d'Aralia no menciona aquest punt.
Vistes les propostes presentades i analitzat el seu contingut són factors rellevants el
nombre d'accions formatives, així com l'especialització en el seu contingut de l'oferta
realitzada, raó per la qual la valoració global de les propostes és la següent:
Gesmed Valoriza El Castillo Rey Ardid

MILLORES EN EL
C SERVEI
Millora 10 (formació
10 especialitzada treballadors)

2

2

1,5

Aralia

0,5

0

Apartat A: PROJECTE DE GESTIÓ
Gesmed Valoriza

A
A.1
.

A.2
.

A.3
.

A.4
.

PROJECTE DE GESTIÓ
Desenvolupament de la
cartera de serveis
especificant-la per servei
Objectius, continguts
Organització, funcions
Procediments
Sistemes d'avaluació
Innovació metodològica i
tecnològica
Programes, protocols i
registres d'atenció
sociosanitària
Programes
Protocols i Registres
Implantació de sistemes
de dietes i flexibilitat dels
menús
Nombre, tipus i adequació
de dietes oferides i les
dietes complementàries
Si hi ha capacitat d'elecció
de menús
Varietat i rotació d’aquests
Composició nutricional dels
menús incloent-hi fitxes
tècniques dels plats en què
s'especifiquen gramatges,
ingredients i aportació
nutricional
Documentació relativa a
higiene alimentària
Relació d'activitats de
convivència, relació amb
l'entorn i participació de
la família.

El Castillo

Rey Ardid

39,5

33,9

29,75

13,5

22,6

6 punts
fins a 1
fins a 1
fins a 1
fins a 1
fins a 2

5,5
1
1
1
1
1,5

4,9
0,8
0,8
0,8
1
1,5

3,5
0,5
0,5
0,5
1
1

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

2,6
0,4
0,4
0,4
1
0,4

6 punts
fins a 3
fins a 3

6
3
3

6
3
3

5,5
3
2,5

1,5
0,5
1

5,5
2,5
3

8 punts

8

8

8

6

8

fins a 2

2

2

2

2

2

fins a 2
fins a 2

2
2

2
2

2
2

0
2

2
2

fins a 1

1

1

1

1

1

fins a 1

1

1

1

1

1

3 punts

3

2

1,5

0

1,5
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Aralia

A.5 Altres criteris funcionals
. o d'interés social
Compromís de dur a terme
ofertes d'ocupació a través
dels diferents serveis
d'ocupació del municipi.
Compromís d'adopció de
mesures de conciliació
familiar.
Altres compromisos de
responsabilitat social.
A.6
. Qualificació del personal

12 punts

12

8

6,25

5

0

fins a 10

10

7

4,75

5

0

fins a 1

1

1

1

0

0

fins a 1

1

0

0,5

0

0

5 punts

5

5

5

**0

**5

**Corregit error material en el quadre de puntuacions de l'informe anterior.
Apartat C: MILLORES EN EL SERVEI
Gesmed Valoriza

C
2
3
4
5

6
7
8
9
1
0

MILLORES EN EL SERVEI
Millora 2 (ràtios de personal)
Millora 3 (equipament)
Millora 4 (domòtica)
Millora 5 (acompanyaments)
Visites mèdiques
programades, segons
necessitats de les persones
usuàries. (2 punts)
Tràmits administratius o
sociosanitaris segons
necessitats de es persones
usuàries. (2 punts)
Compres, una vegada al
mes. (1 punt)
Millora 6 (Perruqueria)
Millora 7 (Podologia)
Millora 8 (serveis
complementaris)
Millora 9 (teràpies
alternatives)
Millora 10 (formació
especialitzada treballadors)

El Castillo

Rey Ardid

37,50
5
4,50
4
5

23,25
1
3,50
4
5

25,31
0,31
5
1,50
5

15.37
3,37
1,50
0
5

0,25
0
0,25
0
0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

0

1
fins a 5
fins a 5

1
5
4

1
0
5

1
5
4

1
0
4

0
0
0

fins a 5

5

0,75

2

0

0

fins a 3

3

2

1

1

0

fins a 2

2

2

1,5

0,5

0

fins a 5
fins a 5
fins a 5
fins a 5

Aralia

RESUM DE LES PUNTUACIONS
Aplicats els criteris de contractació, s'obtenen les següents puntuacions en els apartats
A i C, a falta d'incorporar els criteris de valoració objectiva del sobre C.

A

PROJECTE DE GESTIÓ

Gesme Valoriz
d
a
39,50
33,90

El
Castillo
29,75

Rey
Ardid
13,50
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Aralia
22,60

C

MILLORES EN EL
SERVEI
TOTAL PUNTUACIÓ

37,50
,00

23,25

25,31

15,37

Per tot el que s’ha exposat la Mesa acorda per unanimitat:
Primer. Acceptar els aclariments i justificacions que el Comité d'Experts ha dut a terme
i ratificar íntegrament l'acord pres el dia 7 d'octubre de 2016.
Segon. Comunicar-ho a les empreses licitadores i publicar-ho en el perfil del
contractant, i notificar expressament a VALORIZA en resposta al seu escrit de 19
d'octubre de 2016.
Tercer. Corregir l'error material o aritmètic detectat, assenyalat mitjançant asterisc en
la pàgina 25 d’aquesta acta, que afecta únicament les puntuacions de les empreses
Rey Ardid i Aralia que cal corregir de la manera següent:
En la puntuació referida a l'apartat A.6) (projecte de gestió) del sobre B : on diu
Rey Ardid 5 hi ha de dir Rey Ardid 0 ; i on diu Aralia 0 hi ha de dir 5. Es modifica, per
tant, la puntuació final del sobre B en aquest sentit; la puntuació final total del concurs
és: Rey Ardid 38,36 punts i Aralia 34,04 punts, i es mantenen les puntuacions dels
altres licitadors.
INTERVENCIONS
Sra. Presidenta.
Antes de pasar a ruegos y preguntas, saben los señores portavoces que les
dije que habría un punto urgente en el Pleno de hoy que es absolutamente
justificado porque se trata, si así lo estiman conveniente y están de acuerdo con
los informes técnicos, de adjudicar los servicios de residencia de personas
mayores, personas de día y personas con discapacidad,. Primero tendríamos que
votar …, si es una cuestión de forma te doy la palabra enseguida … primero habría
que votar la urgencia, si estamos de acuerdo que se incluya en el Pleno ordinario
un punto urgente que seria el que ha justificado el Sr. Secretario en el orden
del día, en la propuesta, …¿ de acuerdo todos? … ¿por unanimidad? … y ahora el
segundo punto sería tomar el acuerdo …
Bueno una vez leído el resumen por el Sr. Secretario, ¿alguna aclaración
o alguna cuestión en este punto, han leído el informe y yo creo que es
exahustivo, prolijo y que da cumplida cuenta de cada uno de los criterios que ha
hecho el comité técnico al que yo creo que tengo felicitar, porque en un tiempo
record han hecho un muy buen trabajo, entiendo que se aprobaría por unanimidad.
Sra. Monzó
Vale, a la vista de la documentación hemos obtenido unas dudas al revisar
algún documento, porque en el apartado c) mejoras del servicio, hemos detectado
unos fallos
a la hora de aplicar la baremación, eso pensamos
que puede dar
motivos para alegaciones por parte de las empresas que optaron a la licitación …
concretamente es el apartado c) Mejoras en el servicio, en el punto 6 y el punto
7 se ha valorado hasta cinco puntos, y en el Pliego de prescripciones técnicas,
en el punto 6, la peluquería es hasta 3 puntos el máximo, y podología es hasta 2
puntos, y en la tabla de baremación se
han puesto 5 y 5, entonces se han
valorado sobre 5, entonces pensamos que eso puede llevar a error y dar lugar a
unas alegaciones y esto lo retrasaría todo …
Sra. Presidenta.
Parece ser … tiene razón … que en el pliego de condiciones decíamos que
se tenía que valorar con un 3 la … si eso es así … si os parece bien pues
confirmamos que esto es así, como no cambia nada porque hay una diferencia muy
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0,25

grande de puntos, pues confirmamos si tiene razón Mercedes y se hace una adenda
comentando la errata y lo miramos con tranquilidad no sea cosa que hayamos
colgado un pliego que no sea … pues ya sabeis que esto pasa, con la cantidad de
pliegos que hay … pues nada quedamos así, lo aprobamos condicionado a que se
clarifique luego por el Secretario y los técnicos si ha habido un error en la
puntuación que se ha baremado sobre cinco en vez de sobre 3, da igual porque es
proporcional bajará todo igual, o sea que la diferencia seguirá siendo la misma …
además a todos les bajará, tendrá una puntuación diferente pero será la misma,
porque va todo a proporción, ¿de acuerdo? … pues entonces por unanimidad con esa
cuestión que queda aquí.
Sobre … antes el portavoz de Compromís me había dicho algo de que había
quedado uds en la Junta de Portavoces en que se iba a presentar una moción
urgente, pero parece ser que no hay unanimidad en este caso, si en cualquier caso
… si lo quieren uds hablar aparte, pero en todo caso habría que defender la
urgencia de lo que sea … no sé si queréis cometar algo.
Vamos a ver, parece ser que habíais hablado de hacer una moción firmada
por todos, me comenta el Sr. Medina, pero cuando lógicamente cuando se comenta
con los grupos políticos pues a lo mejor …
Sra. Medina.
Claro … yo lo que había comentado era que lo iba a consultar en mi grupo
… o sea y esa es la circunstancia y hablándolo lo hemos visto y no había urgencia
y os lo he confirmado por el grupo propio del whatsApp, que no es la pirmera vez
que …
Sra. Presidenta.
Yo preferiría que si es la enmienda, la moción que uds han presentado
preferiría que lo habláramos con un poco más de tranquilidad porque me consta que
a nivel de parlamento autonómico también hay unas conversaciones que también
podría influir, si estamos hablando de lo mismo que creo que sí
Sr. Torres.
Puc? … no se va a aprobar la urgencia no? …
Sra. Presidenta.
Por nuestra parte lo hemos estado hablando en el grupo que no nos parece
correcta la urgencia, que no era una cosa que no pudiéramos hablar de aquí una
semana o quince días, dado que además nos consta que hay actuaciones en el
parlamento y que también pueden tener influencia en la moción, a lo mejor estaría
bien hablarlo con más tranquilidad, por eso era. Hemos entendido que era una
propuesta nop estaba cerrado, como hemos hecho otras veces pues para el próximo
Pleno si queren se trabaja bien y no hay problema.

Senyor Torres
No, no..., Si el problema..., en realitat, treballar-la l’havíem
treballat, estava consensuada, però si el grup municipal socialista considera que
no és urgent … doncs està clar que la urgència no és i no passa res …

11. PRECS I PREGUNTES
Sra. Presidenta
Pasamos a ruegos y preguntas. Muy bien vamos a ver …
vale Xavi, Amparo …
Senyor Torres
Anem a vore … mmm… és una pregunta..., i una pregunta
i un prec.
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La pregunta és referida a l’ordenança dels arbres
monumentals. Hem detectat, hem vist una cosa que igual ens
poden aclarir.
Hem vist que l’ordenança ha anomenat com a arbres
monumentals els del Molí del Real i Animeta, ens estranya
que no es consideren com a singulars les arbredes que hi ha
dins del que és l’entorn del Molí d’Animeta i tota la
vereda de la séquia de Mislata, que està protegida i és un
BIC, i per
això, a lo millor,
era raó de més que es
protegira... no ho sabem …
Sra. Presidenta.
Hombre, está protegido
máxima protección …

porque

es

un

BIC

…

es

la

Sr. Torres
Els arbres no están catalogats … no están dins de …
Sra. Presidenta.
Y la pregunta? … o es un ruego ¿
Sr. Torres.
No … no … la pregunta es perque no ha entrat en el
catàleg d’arbres momnumentals.
Sra. Presienta.
Muy bien, se la contestaré es una pregunta técnica
que no se ni le puedo contestar ahora.
Sr. Torres.
I el prec? … faig el prec ara? …
Pues el prec és al Grup Municipal Socialista. Els
agrairia, per favor, si poden, els sol·licite que vinga el
senyor Nofuentes a les reunions de la Junta de Portaveus,
que no vinga el senyor Medina, perquè si hem aconseguit, en
esta legislatura –i ho dic de bon rotllo eh?– juntar-se...,
sumar esforços i agilitzar el tema de la marxa diària dels
plenaris, ens ha passat –és la segona vegada que ens passa–
que el senyor Medina diu una cosa en la Junta de Portaveus
i després ho consulta en el grup municipal i això es queda
penjat. Per tant, si podem canviar de representant en la
Junta de Portaveus o, almenys, si no és així, si no ho
valoren vostés i no el canvien que canvien de dia la reunió
de la Junta de Portaveus perquè així també tots pugam
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funcionar millor, que es faça els dilluns o els divendres
abans del plenari.

Sra. Presidenta.
El ruego. Mire. El grupo socialista considera que el
portavoz del grupo socialista es el Sr. Medina, y el Sr.
Juan Medina habla en nombre de todo el grupo!! … ¡¡el Sr.
Juan Medina tiene absoluta autonomía para decidir lo que
quiera y el grupo socialista también tiene autonomía para
que nos consulte aquellas cosas que ud saca allí!!
¡¡y si vamos a hablar de cambiar de voto, mire ud, si
quiere le hago un poco de memoria, y no en una Junta de
Portavoces!! … en unas comisiones de trabajo con actas,
votadas y traídas aquí, el Grupo de Compromís ha cambiado
de opinión más de una vez, y no voy a dicer nada … pero si
quiere lo doy detalles … pero creo que ud se acordará
porque ha sido sonada …
Sr. Torres.
Las comisiones son vinculantes? …
Sra. Presidenta.
Sí … yo creo que un acta es más vinculante que una
Junta de Portavoces… una Junta de Portavoces es donde se
cambian impresiones y cada portavoz expone lo que quiere y
tiene que dar, lógicamente, me imagino que la Sra. Mora
hablará con su grupo … el Sr. Soler no porque sólo es él,
el Sr. Gavilán se lo comentará al Sr. Jaén yo creo que es
lo normal…
Pero si vamos a hablar de cambios de voto en Actas
firmadas, pues oiga yo creo que hay que pensar un poco
cuando uno hace unas afirmaciones y unas acusaciones así un
poco extrañas el caso que la hacen a cada portavoz, el caso
que le pueden hacer al Portavoz de Compromís en algunas
ocasiones, creo que estamos entrando en un terreno
pantanoso, un poco por lo menos … ahora te doy la palabra
Juan porque has sido absolutamente aludido … y yo diría que
ofendido, entonces entramos en un terreno pantanoso, y si
entramos en ese terreno pantanoso nos enfangamos todos y lo
voy a dejar ahí ya … a ver si uno no tiene derecho a
consultar a su grupo y a cambiar de opinión, … si se hace
con las Actas firmadas … y ahí lo voy a dejar … y aquí hay
muchos testigos de que el grupo de Compromís ha cambiado la
votación en el último momento, lógicamente, y está en su
derecho … o sea yo podré pensar lo que quiera, está en su
derecho y tendré mi valoración personal o política que
quiera hacer, pero vamos sólo faltaba eso. Juan.
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Sr. Medina.
Bueno … es muy reprobable lo que acabas de hacer en
este pleno, porque además había testigos en esa Comisión y
he dicho en todo momento que tenía que consultar con mi
grupo vale?, que estaba de acuerdo en la moción. Y creo que
mi grupo está de acuerdo en la moción.
Pero yo lo he consultado con mi grupo el tema de la
urgencia, que además te he preguntado el porqué de la
urgencia y aquí están … y no estaba sólo.
¡¡Mira, no es la primera vez que uno del grupo de
Compromís me lo dice, que pone palabras en mi boca que no
he dicho!! ¡¡Es la segunda o la tercera, y ya os dije que
no os metierais en ese momento porque me parece que lo que
estáis haciendo es manipular!!, directamente manipular, ¡¡Y
hay testigos!!, y como los hay y como sabéis he dicho que
iba a consultar con el grupo, ¿o no lo he dicho, lo de la
urgencia? Mira ves? …
Aquí lo que esta surgiendo son las prisas que tenéis,
porque estamos hablando de la moción con el tema del
Consultorio, en el cual hemos dicho allí que siempre hemos
estado todos de acuerdo, siempre, todos los grupos hemos
trabajado y algunos incorporado al programa electoral, y
otros partidos políticos, como los que están presentes
aquí, como EU, que también han hecho su reivindicación y su
trabajo.
¡¡¡¡Pues aquí lo que se nota llegado a este punto que
has querido echarme en cara y dejarme de esta forma es el
interés de capitalizar precisamente esta cuestión!!!!,
¡¡¡¡la cuestión de pedir un consultorio!!!! ¡¡¡¡Y lo has
demostrado con muy malas formas!!!, ¡¡con muy malas
formas!!, y desde luego expreso mi malestar y enfado y ya
veremos si merece, realmente, reunirme con un portavoz que
planea este tipo de cuestiones!!! ¡¡¡ que encima pone
falsedades en mis palabras!!! ¡¡¡ya veremos!!!
Sra. Presidenta.
Bueno … vamos a dejarlo ahí. Sr. Nofuentes, que ha
sido aludido también …
Sr. Medina.
... y lo demuestra en las redes sociales colgando
cosas también sobre este asunto!!! Por favor …
Sr. Nofuentes.
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Mire, me parece una indecencia política … lo voy a
calificar así, una indecencia política, que ud venga aquí a
decir quien tiene que actuar en nombre de una formación
política.
Le
recuerdo
que
el
Pleno
de
organización
y
funcionamiento cada grupo político, dentro de la autonomía
que otorga la organización, y en base a la democracia, que
todavía creemos, creo, decidimos quien es el portavoz de
cada grupo, y el portavoz de cada grupo entiendo que ejerce
la representación y también la negociación que en cada caso
tiene que haber.
Y luego la organización interna de cada grupo
municipal yo entiendo que cada uno la tiene como quiere. Y
por lo tanto entiendo, ¡¡insisto!! ¡¡una indecencia
política!! Venir aquí a un pleno y decir quien tiene que
actuar en nombre del grupo político, en este caso el grupo
socialista, pero le voy a decir es una indecencia y le voy
a completar la información que le ha puesto la señora
Alcaldesa …¡¡¡uds votaron a favor de la constitución de una
empresa pública y en exposición pública, porque una
iniciativa privada, una empresa privada, elevó aquí unos
alegaciones se posicionaron en defensa de esa empresa
privada, se posicionaron en defensa de las alegaciones
porque entendían que había que incorporar las alegaciones y
uds mismos cambiaron su voto sobre su propio voto ejercido
un mes antes en el Pleno!! …¡¡¡¡Está en las Actas!!!! … Sr.
Torres, ¡¡¡Está en las Actas como uds aprobaron la
aprobación de la constitución de la empresa pública y como
votaron en contra en el Pleno después de haber defendido
unas enmiendas que hacía una empresa privada!!!
… ¡¡¡no
uds!!!
¡¡¡una
empresa
privada!!!
…
por
tanto
contradicciones todas!!! … le puedo recordar esa y muchas
más!!! … por tanto, baje un poco el tono, sobre todo desde
el punto de vista del respeto a la democracia.
Nosotros decidimos quien va, y cuando el Sr. Medina
va a la Juna de Portavoces, va absolutamente representando
a todos y cada uno de los Concejales del Partido
Socialista, y ud no va a decirme amí si tengo que ir a una
Junta de Portavoces!!! Y que no tiene que ir el Sr. Medina,
pero hombre ¿¡¡¡en qué país está!!!? En qué democracia ¿ …
es indignante …
Sra. Presidenta.
Vamos a dejarlo ya. Vamos a dejarlo. Sobre todo les
pediría que no se falte al respeto, porque cuestionar esto
es faltar el respeto en este momento al Sr. Medina, y eso
no le voy a dejar que lo haga, en cualquier caso.
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Y todo el mundo está en su derecho de cambiar de
voto, como hicieron uds, las veces que lo considere, por
supuesto, porque además así es la democracia.
Vamos a pasar a otro punto. Sr. Jaen, si no lo
importa … pasamos ya a otro punto …si no te importa hacer
la pregunta o ruego … lo que sea …
Sr. Jaen.
Sí, sí, bueno, es una pregunta y … y una matización.
Simplemente que tras preguntar en el Pleno pasado por la
actualización de las bolsas de empleo eh … bueno nos
comentaste que … que … se no habría pasado … que … sí que
ya estaba todo actualizado desde junio y que .. que lo que
solicitábamos ya estaba hecho … bueno … pues salimos de
aquí sorprendidos y constatamos que no estaba hecho lo que
estábamos solicitando que era simplemente que se marcase eh
… por dond e se entraba la lista … la lista de empleo …
¿vale? Y bueno … aquí tienes la actualización que se hizo
el 30 de septiembre, después del Pleno, que fue el día 27
donde eh … eh… se introdujo esta actualización que
solicitábamos ¿vale?, por lo tanto no nos engañamos al
hacer esa pregunta.
Y por otra parte … bueno … hemos visto que se ha
vuelto a actualizar
la bolsa de empleo
el día 21 y …
queremos preguntar por el resto de la moción, para cuando
se va … va a a implantar el resto de … de … la moción,
sobre todo indicar las contrataciones y las renuncias
¿vale? Dentro de lo que es la… lo que comentamos … y … ya
está … por nuestra parte …
Sra. Presidenta.
De acuerdo. ¿alguna pregunta más?, ¿Bartolomé quieres
contestar ahora? …
Sr. Nofuentes.
Sí, bien. Ya le dije que el día 10 de julio se puso
en marcha todo lo que era el proceso de incorporación de
las listas y la variable, lo que hicimos fue casi un guíaburros en la última, subrayarle lo que ud pedía ya casi de
una forma personalizada, es decir, vale, se lo vamos a
adaptar a su idea … que en cualquier caso estaba, toda la
información estaba completamente…
Sra. Presidenta.
Solo que hemos cambiado el color …
Sr. Nofuentes.
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Sí. Poner un color determinado. Amarillo creo, pero
creo …
Sra. Presidenta.
Pues nada si se ha cambiado el color y se entiende
mejor … estupendo. Gracias. ¿Amparo? tu no la habías
levantado la mano Rosa, si ahora con el debate te has
estimulado para hacer una pregunta … no la habías levantado
… yo no pasa nada … si … sí tienes razón … pero no habías
levantado la mano cuando lo he preguntado, Rosa, pero no
pasa nada … te dejo para lo último vale?... Amparo.
Sra. Mora.
Bueno, en primer lugar quiero solidarizarme con el
portavoz del grupo del PSOE, porque soy miembro de la Junta
de Portavoces y pienso que cada grupo político tenemos
plena libertad y autonomía para elegir en cada momento el
portavoz que queremos que nos represente …
A mí sí que me gustaría un poco hacerlo además un
ruego a la Sra. Alcaldesa y mi pregunta también va dirigida
a los diferentes Portavoces de esta Corporación porque
había una moción que habíamos firmado, habíamos creído que
podíamos consensuar entre todos y a mí me ha faltado
escuchar la justificación de porqué se presentaba la
moción, y yo sí que quiero dar la mía.
La justificación por la cual el PP ha firmado la
moción referente al Consultorio de la parte de La
Cebollera, para que nos entendamos, es porque creemos que
hay urgencia puesto que en estos momentos la Sra. Alcalde,
además lo ha comentado, que en el parlamento autonómico se
está trabajando el tema, son los presupuestos autonómicos y
que son donde se tendrá que incluir o no la partida
destinada a ese consultorio.
De la misma manera que cualquier grupo político de
los que estamos aquí, de igual manera que cualquier persona
de este municipio ha reivindicado siempre
esa necesidad,
se han hecho enmiendas qie han sido rechazadas, y yo
personalmente, igual que mi grupo sí que vamos a rogar a la
SRa. Alcaldesa, que no sabemos las conversaciones o
cuestiones que lleva por parte de Compromís, sí que sabemos
que han mandado un escrito el cual ha sido aceptado … una
proposición no de Ley … sí que queríamos que se cambiara
pues alguna cuestión de la moción que nos habían
presentado, porque pensamos que nos es por oportunismo
político, yo …
Sra. Presidenta
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Perdona … es que me estoy perdiendo … el ruego?
Sra. Mora.
El ruego es que mmm… de la misma manera que sabemos
que por parte de Compromís eh… han hecho un escrito, pues
el ruego es que a la Sra. Alcaldesa se nos informe también
si esas cuestiones se están llevando a cabo y si los
presupuestos, ya que ud pertenece al parlamento autonómico
y está en el grupo socialista, que no se rechacen las
enmiendas y que no se rechace el que pueda ir el tema de lo
que es el consultorio.
En algunas ocasiones hemos gobernado el PP y han sido
rechazadas las del PSOE, en estas ocasiones …
Sra. Presidenta.
A mí me alegra mucho esa urgencia de repente que le
ha entrado al PP que en tantos años no ha considerado que
fuera así, pero está muy bien, como hemos hablado antes,
el cambiar de opinión y cambiar las estrategias y tal. A mí
me hubiera encantado que esta urgencia y este ímpetu
seguramente a muchos de los que estamos aquí que llevamos
muchísimos años pidiendo un consultorio en la zona de La
Cebollera, en nuestros programas político, en firmas, en
carpas en la calle, en manifestaciones, en muchas reuniones
en las que personalmente he estado en la Consellería para
reivindicarlo, pues me hubiera encantado encontrar ese
calor que estoy encontrando en este momento con el PP.
No obstante, ese ruego me lo quedo y lógicamente el
equipo de gobierno que conforma el grupo Socialista y
Compromís en la Generalitat, pues seguramente haremos todo
lo posible para que eso sea así. No obstante, les tengo que
recordar para que lo sepan, porque a lo mejor no caen ni
unos ni otros, lo digo en general, para cultura general,
que no se trata de incluirlos en los presupuestos de la
Generalityat Valencia, porque esto depende de una unidad de
Ggestión, que es la unidad de gestión de Manises, entonces
no es tan sencillo hacer un consultorio en este momento
porque el PP adjudicó la gestión
de esta área a una
empresa que se llama Sanitas y que es la que gestiona el
área de Salud y de la que dependen los consultorios,
centros de salud, médicos, hospitales, etc., etc., no se
trata
de
que
aparezca
en
los
presupuestos
de
la
Generalitat, porque en una gestión de… bueno ya que estamos
con tiempo lo digo … una gestión del PP se adjudicó la
gestión sanitaria de este area a Sanitas, y en este momento
este Ayuntamiento depende de que Sanitas diga que tiene
dinero … lo digo porque lo de los presupuesto no es así …
la adjudicación a Sanitas ha impedido en este momento que
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la Consellería pueda poner una partida presupuestaria para
este caso, lo digo para conocimiento generalizado. Quie lo
sepáis.
No obstante, si hay algún avance se dirá … vamos yo
ya he tenido un par de conversaciones en la Consellería en
este sentido, no sé si los compañeros de Compromís igual
han hablado con el Secretario autonómico, con el anterior,
no lo sé, me encantaría si es así saberlo más que nada por
no pelearnos al entrar en los despachos, lo digo por saber
un poquito.
Yo he tenido un par de reuniones en este sentido y la
dificultad que tenemos es esta, lo digo para que lo sepa
todo el mundo, que la adjudicación a Sanitas hace que la
Consellería en este momento no tenga potestad ella sola
para esta cuestión.

Sra. Monzó.
Yo tengo una pregunta y un ruego,.
La pregunta es: en relación al acción territorial de
ordenación y dinamización de la huerta valenciana que la
exposición pública es hasta el 31 de octubre, queríamos
saber si el Ayuntamiento ha presentado alguna alegación,
sugerencia u observación al … a este plan de acción
territorial.
Sra. Presidenta.
A la pregunta que me has hecho, sí, las he firmado
este mediodía …
Sra. Monzó
Pues ya las veremos … El ruego es en relación al
complejo residencial de la Tercera Edad, que se aprobó el
suplemento de crédito de modificación presupuestaria
231462200 por un importe de treinta y seis mil y pico euros
… en el pleno ordinario del 31 de mayo, y nosotros nos
abstuvimos porque no habíamos visto los informes que había
solicitado para ver de qué iba esto-.
Entonces el 30 de septiembre pasado ya pudimos tener
acceso al expediente y por los veintinueve mil y pico que
es un parte estamos de acuerdo pero con los 7000 no estamos
de acuerdo en que se haya incluido en la modificación
presupuestaria, y pensamos que se debería de solicitar a
la
empresa
constructora
…
descontar
a
la
empresa
constructora de la devolución de la fianza, ya que no le
corresponde a los vecinos soportar esta cantidad.
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Sra. Presidenta.
Yo creo que está en los informes tanto de Secretaría
como de la parte técnica en el que se justifica el porqué
eso ha sido así y las vicisitudes que ha tenido la empresa
desde que inició la obra, porque todo eso parece ser qeuera
atribuible, si no recuerdo mal, tge estoy hablando de
memoria, a la primera empresa, que desapareció ya de aquí,
entonces el Ayuntamiento no lo ha hecho porque le haya
parecido, sino con los informes de los técnicos que
consideran que tiene que ser así porque no puede … lo que
no podemos hacer es penalizar a la que lo ha reparado en
este momento, que es la que ha hecho la obra en realidad.
Consuelo? Y lo del PAT podemos pasaros mañana una copia
porque la he firmado este a mediodía
Senyora García Santaemilia
Sí. Nosaltres..., jo tinc un prec. És sobre la
presència de les colònies de gats sense amo que és cada
vegada més nombrosa al nostre municipi. Hi ha punts en la
població molt localitzats perquè ha sorgit voluntàriament
de la ciutadania ajudar estos animals per mitjà de la
posada de menjadors, amb el risc sanitari que açò comporta.
És per això que pensem que amb este prec es puga donar una
solució a este problema que està en creixement.
Senyora Presidenta
Molt bé. Te’l torne. Si se t’ocorre una bona solució,
com a membres de l’oposició, nosaltres estem disposats a
què ens l’aporteu en positiu, no només que feu oposició
sinó que si trobeu alguna idea que es pot aportar,
Consuelo, la regidora de Sanitat, estarà encantadíssima
perquè també està treballant en este sentit.
En qualsevol cas, gràcies.
Sra. García
Yo era en relación al punto 8, quería informar … a
ver si me podíais informar … a ver si es posible … con lo
que el … dar cuenta que
habéis hecho … que
vayamos a
pagar un 13% más de la tarifa de agua, ¿vale? … porque
entendemos que Quart de Poblet ya es un pueblo que tiene
una presupón fiscal alta sobre los vecinos, muy por encima
de la media nacional… esto supone aumentar los gastos a los
que ya hacemos frente -…
Sra. Presidenta.
Bueno … vamos a ver … la pregunta es esa?
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Sra. García.
Sí … sí … lo digo porque es una pregunta que ya hice
en la Comisión de Hacienda
Sra. Presidenta.
Si es posible que se pueda subir un 13%?
Sra. García.
No … no … se que es posible pero cómo es posible que
vayáis a subir un 13%, esta subida desproporcionada …
Sr. Sanmartín.
Mi pregunta es después de ver el desequilibrio del
ajuste que tiene que hacer la empresa Aguas de Valencia por
el equilibrio económico, … la pregunta es ¿en qué situación
se encuentra el agua del pozo de la Virgen de la Luz?, si
más o menos sabemos cuando se va a poder consumir agua de
ese pozo porque pienso que eso equilibraría un poco el
presupuesto de la empresa donde tiene el desequilibrio, la
pregunta es esa.
Sra. Presidenta.
A ver, salvo información reciente que no tenga yo,
que es posible, no se si tu tienes algo Juan de las últimas
analíticas que decían que todavía no se podía consumir
porque tenía nitratos, por lo que no era posible, ni
siquiera mezclando, entonces quedamos en que cada cierto
tiempo … porque eso va cambiando … entonces hay veces que
se puede desaparecer las sustancias, de momento no es
posible aventurar cuando se puede dar por solucionado
porque también depende de las corrientes subterráneas,
quiero decir que no hay un proceso técnico o químico que
pueda quitar eso. Depende un poco de las corrientes y de
que desaparezca esa sustancia … de vez en cuando se van
haciendo analíticas, porque sí que nos gustaría poderla
utilizar, pero de momento no es posible para el consumo
humano.
Bartolomé quieres decir algo al respecto?
Sr. Nofuentes.
Sí, lo que que pasa es que es una contetación extensa
… no es breve… y si no se la doy por escrito… porque
contempla elementos de una bolsa social que no se si conoce
que se ha creado etc… un informe por escrito y se la paso …
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Sra. Presidenta
Pues entonces se la das por escrito da igual …
Sr. Nofuentes.
Hombre, no deja de ser un debate …
posicionamiento puede ser amplio y extenso …

porque

yo

mi

Sr. Medina.
Yo voy a ser breve … simplemente es ampliar una
información en vívase a una pregunta que se hizo en el
Pleno por parte de Rosa, de Compromís, en agosto creo que
fue, que preguntó si habíamos solicitado la subvención de
promoción … de tema de empleo para orientadores, de ayuda y
acompañamiento
a desempleados … decir que esa subvención
lo pedimos y ha sido concedida, también pedimos el ENCORP y
otra más y en total
han sido 105.000 euros que hemos
conseguido para la inserción socio laboral para el
municipio.
Sra. Presidenta.
Todo eso iba en comunicaciones, pero bueno, no pasa
nada ya está … hemos adelantado.
Sr. Nofuentes.
Sí, yo dos comunicaciones. Una que ya hemos terminado
leyendo el acta anterior y los últimos ruegos y preguntas
que se hacían, pues comunicar que ya hemos terminado los
actos de celebración del 9 de octubre, y yo creo que es
bueno que lo compartamos y que felicitemos a todas las
asociaciones que han organizado ese plan que creo que ha
sido amplio y diverso y el último acto que hacía referencia
al 9 de octubre, fue el sábado y por lo tanto felicitar a
todas y cada una de las asociaciones que conjuntamente con
el Ayuntamiento han programado una serie de actividades
para celebrarlo.
No sé si sería bueno que constase en acta para que al
final todos tengamos conocimiento, Sr. Torres, se lo digo
porque en el último Pleno preguntó si había programado algo
para la celebración del 9 de octubre. Bueno pues creo que
una de las acciones viene celebrándose 25 años y la otra la
pregunté el otro día y el año era el año dieciséis ya que
se celebraba.
El otro ruego es inevitable que vaya precedido de una
previa reflexión que identifica el comportamiento de este
Pleno
y el comportamiento de este equipo de gobierno
también, y es que con independencia de las confrontaciones
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que podamos tener, discrepancias en los plenos y hoy hemos
vivido tanto coincidencias como desencuentros, yo creo que
hay una cosa que es común en todos los que estamos en esta
Corporación y es la defensa de la honradez y de la
honestidad.
En ese sentido yo creo que hemos dado ejemplo de ser
nosotros los primeros de que cuando alguien hemos tenido
indicios de que no estaba cumpliendo con su obligación
fuese trabajador o no hemos ido y hemos denunciado, y por
tanto, al igual que somos
contundentes a la hora de
denunciar aquello que pensamos que puede ser delito por
corrupción o lo que sea, vamos a ser igual de contundentes
en la defensa de los mismos y anuncio que, probablemente,
haremos
acciones
judiciales
contra
aquellos
que
probablemente están vertiendo, probablemente no, seguro,
opiniones que se acercan más a la puesta en duda de la
honorabilidad
de
los
trabajadores
como
también
de
determinados departamentos de este Ayuntamiento, lo anuncio
públicamente para general conocimiento que vamos a ejercer
acciones legales contra quien ya se ha atrevido a
cuestionar esto.
En política no vale todo y el que tenga algo que lo
demuestre, que vaya al fiscal o a un juzgado, y nosotros lo
hicimos y vamos a hacerlo ahora no para denunciar a alguien
sino para denunciar la defensa de la honradez de la gente
que estamos aquí, de los veintiuno, y de los trabajadores
que están en esta casa.
Sra. Presidenta.
Gracias. Así es.
Sra. Campos.
Bueno aprovecho
este turno de comunicaciones para
daros una alegría, espero que nos vayamos todos a casa un
poco más contentos con lo que os voy a contar, y que se
calmen los ánimos.
Os cuento que el próximo mes de noviembre, en París
se va a celebrar una coumbre por la ONU que se llama Cities
for Life, Ciudades por la vida, una cumbre internacional.
Esta cumbre pretende ser un encuentro de ciudades
sostenibles y como mejorarlas.
UNICEF que sabéis que pertenece a la ONU pensó que no
se podía hacer esta cumbre sin la voz de los niños, la
infancia, propuso que catorce niños de todo el planeta
participasen en esa cumbre. UNICEF Valencia nos postuló a
nosotros como representantes del Estado Español y sabíamos
que estábamos ahí junto a otras ciudades, además de España,
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bueno pues hace tres días nos comunicaron que habíamos sido
elegidos como representantes del Estado Español en esa
cumbre que se va a celebrar en París y entonces dos niños
de nuestro consejo municipal de infancia, que fueron
elegidos por … aquí está el Sr. Torres, … con una rigurosa
selección en la … insaculación, sorteo … con los padres
presentes … y nada pues eso, congratularnos todos, el
Ayuntamiento en sí, y todos los que estáis aquí presentes
que podéis oir la noticia que dos niños de Quart van a
participar en esa cumbre representando a toda España y que
… sí que nos han pedido, por favor, que no hagamos pública
todavía la noticia, no por nada sino porque la ONU es muy
estricta en cómo hacer las comunicaciones …
La comunicación oficial tiene que pasar por unas
normas que ya le pasaremos al gabinete de prensa … lo que
ocurre es que como es el 16, pues la Alcaldesa me ha pedido
que os lo contase a vosotros, a la Corporación y los
presentes porque en el otro pleno ya habremos vuelto y os
lo podremos contar colmo ha ido.
Sra. Presidenta.
Bueno pues nada, que conste en Acta la felicitación a
la Corporación y a todo el equipo técnico y al equipo
político que tampoco pasa nada que lo hagamos así, porque
somos el único pueblo de toda la provincia de Valencia que
hemos conseguido el EDUSI, que van a ser cinco millones de
Europa de inversión, más cinco millones que sabéis que es
el compromiso para poner, diez millones de europa para
mejorar,
en
definitiva
el
urbanismo,
la
movilidad,
medioambiente, etc. Y que ahora tenemos que aterrizar y
desarrollar y seguir trabajando conjuntamente con toda la
ciudadanía, porque hay un proceso de participación que ya
se ha hecho muy importantes y que ya se ha hecho, y sobre
todo felicitarnos, yo creo que ha sido un gran éxito,
porque era la primera vez que nos presentábamos, a la
primera convocatoria, somos los únicos a los que se les ha
dado el 100%, los únicos entre 20 y 50000 habitantes de
toda la provincia de valencia, y además
con la nota más
alta, que eso también … la tenía el Ayuntamiento de Quart,
o sea que también es algo con lo que irnos con buen sabor
de boca.
Sra. Presidenta.
El Sr. Soler me ha pedido permiso para hacer una
comunicación, le voy a dar la palabra, escúcheme un momento
por favor … lo normal son las comunicaciones oficiales, no
sé que clase
de comunicación se puede hacer desde la
oposición, entonces… suponiendo que no pueda ser un ruego o
una pregunta, por esta vez, repito, por esta vez, le dijo
que lo haga … y entendedme no se puede estar aquí
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comunicando
… porque los comunicados son de asuntos
oficiales, subvenciones … a lo mejor con un poco de
habilidad lo puede transformar en un ruego.
Sr. Soler.
Ya … ya … pero es que no es un ruego ni una pregunta
era un comunicado, si me lo permite … no era mi intención.
Yo quería hacer un comunicado sobre la persona de
José Salvador Murgui que había sido …
Sra. Presidenta.
Vamos a ver … un concejal puede rogar al resto de
compañeros pues que en futuras ocasiones pues a lo mejor
antes de lo que sea …
Sr. Soler.
… en el cual había sido asesor de este grupo y a día
de hoy pues ya se ha comunicado lo que es la sentencia del
mismo y quisiera que todos los compañeros aquí presentes y
el público … quisiera escucharlo porque a esta persona se
le hizo mucho daño, entonces paso a comunicarlo …
Sra. Presidenta
Yo creo que ya está … quiero decir, vamos a ver, ya
se ha comunicado, no es una cuestión
que competa a este
Ayuntamiento, era una cuestión indirectamente que sí, pero
es de un grupo político y creo que no debemos entrar en un
pleno en estas cuestiones. Yo le agradezco la comunicación,
me alegro mucho además, quiero que se lo traslade al Sr.
Murgui de que se haya archivado la cuestión, ud ha
comunicado que se ha archivado y por lo tanto creo que con
eso cumplimos su deseo y ya está
Sr. Soler.
… y también agradecería igual que un compañero mío en
su momento le dijo a ud que si se le había olvidado
sacarlo, que igualmente diga que ello se ha quedado en …
Sra. Presidenta.
Insisto en que no es muy habitual este tipo de
cuestiones y creo que todos me han entendido perfectamente,
nos alegramos mucho y le traslada … yo creo que la mía
personal de que me alegro de que la cosa
haya sido una
mala interpretación y que no haya habido nada de nada …
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12. COMUNICACIONS
Queda assabentat el Ple de l’escrit dels serveis jurídics de la Delegació del Govern a
la Comunitat Valenciana, sobre objecte i procediment de sol·licitud del certificat
negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i
voluntaris que treballen en contracte habitual amb menors, de conformitat amb la Llei
Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la
Llei 45/2015, de voluntariat; i amb això es respon a la petició d'informació de
Compromís.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-tres hores i trenta minuts del
dia vint-i-cinc d’octubre de dos mil setze, la senyora alcaldessa alça la sessió i dels
acords adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.
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