ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2015
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castella
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia vint-i-u d’abril de dos
mil quinze, es reuneixen, sota la presidència
de la Sra. Alcaldessa, Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i els senyors regidors
anotats al marge, assistits pel Sr. Secretari i
amb la presència del Sr. Interventor, per tal
de celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

Regidor no adscrit
I. Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

1. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia,
compreses entre els núm. 795, de data 26/03/15, al núm.927, de data 16/04/15
de l’exercici de 2015 que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que han
estat a llur disposició.

2. APROVACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL BARRI
DEL CRIST, ALDAIA-QUART DE POBLET.
Vist l'escrit de la Direcció General d'Administració Local en relació a l'aprovació
dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de
Poblet, en la qual se sol·licita la supressió de l'article 5, apartat 2, dels Estatuts
de la Mancomunitat perquè no s’ajusten a l'article 97.3 de la Llei de Règim
Local de la Comunitat Valenciana segons argumentació seguida pel Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 747/2012, de 20 de
setembre.
Vist l'informe-proposta del secretari de la Mancomunitat Intermunicipal Barri
del Crist, Aldaia-Quart de Poblet.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha emés un dictamen favorable i el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor (10 PSOE i 8 PP), i
l’abstenció d’ I. Valiente i Compromís (1), acorda:
U. Suprimir l'apartat 2 i 6 de l'article 5 dels Estatuts, precepte que queda
redactat de la manera següent:
Article 5. El Ple de la Mancomunitat
1. El ple de la mancomunitat estarà integrat per quatre vocals: els alcaldes o
alcaldesses de tots dos ajuntaments i els vocals de l'article 97.3 de la Llei
Valenciana 8/2010, de 23 de juny, designats pels plens corporatius mitjançant
un acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
2. Tots els vocals tindran la condició de regidors del respectiu ajuntament
designats pel ple municipal.
3. El mandat de vocals coincideix amb el de les seues respectives
corporacions.
4. Els vocals del ple de la mancomunitat perdran aquesta condició quan
perden la condició de regidor, o així ho acorde el ple de l'ajuntament
representat.
Dos. Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist,
Aldaia-Quart de Poblet.
3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT P01/15, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2015.
Vista la memòria d'Alcaldia que proposa la modificació del Pressupost General
de 2015, en virtut de necessitats sorgides durant l'exercici el compliment de les
quals es considera inajornable.
Havent confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 en el
Pressupost General de 2015, les modificacions que es proposen i que es
consideren necessàries són:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS entre distintes aplicacions pressupostàries.

AUGMENTS

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

2311-221.05
334-226.09
4312-212.00
2311-480.05
334-632.00

CONCEPTE

IMPORT

Ajuda família. Bons alimentació
Cultura. Programes culturals
Edificis mercat cobert
Ajudes família. Emergència social
Inversions en Cultura

20.000,00
10.000,00
2.000,00
20.000,00
1.150,00

TOTAL

53.150,00

DISMINUCIONS:

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

912-226.09
011-913.00

CONCEPTE

IMPORT

Òrgans govern. Activ. culturals
Deute públic. Amortització préstecs

20.000,00
33.150,00

TOTAL

53.150,00

IMPORT MODIFICACIÓ Núm. P 01/15

53.150,00 €

El Sr. Interventor ha emés un informe, de conformitat amb el que estableix
l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha emés un dictamen favorable i el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número P01/15 de modificació
pressupostària, per un import total de 53.150,00 euros, mitjançant
transferències de crèdit entre distintes aplicacions pressupostàries.
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’n una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat una
vegada aprovada la modificació definitivament.
Debat
Sr. Nofuentes

Muy breve. Es la primera modificación de 2015, después del
cierre presupuestario y va fundamentalmente destinado a lo que
son políticas sociales, bonos alimentación una y otra a
emergencia social. Se obtiene de la minoración de los pagos de
intereses y d elos órganos de gobierno. Y con esto hacemos
frente a las demandas de los ciudadanos en políticas sociales.

4. TARIFES PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU I NORMATIVA BÀSICA D'ÚS DE
LA INSTAL·LACIÓ PER A L'EXERCICI DE 2015.
Vista la proposta que formula el regidor d'Esports sobre les tarifes de serveis
de la Piscina Municipal d'Estiu, temporada 2015, així com la relació de serveis i
normes d'ús.
El Sr. Interventor n’ha emés un informe i amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta de vots a
favor (10 PSOE i 1 regidor, I. Valiente), i l’abstenció del PP (8) i Compromís (1),
acorda:
U. Aprovar les tarifes de preus dels serveis de la Piscina Municipal d’Estiu de
Quart de Poblet, temporada 2015, així com les normes d’ús per a enguany:

TARIFES DE PREUS PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE QUART DE POBLET

TEMPORADA 2.014/2.015

TARIFES PER BANY LLIURE ESTIU 2.015
Ingrés
Tipus d’ús

Laboral

PREU FINAL
Festiu

Laboral

Festiu

Xiquets (3-14 anys)

1,86 €

2,49 €

3,00 €

4,00 €

Adults(+ 14 anys)

1,86 €

2,49 €

3,00 €

4,00 €

Campament d’estiu partic. Ajuntam. de Quart autoritzat (*)

0,78 €

-

€

1,26 €

Tiquet 10 banys

17,62 €

28,39 €

Abonament Temporada Individual

31,87 €

51,34 €

Abonament Temporada Familiar

62,50 €

-

€

100,69 €

*sense iva

* iva inclòs 21%

(*) Preu por xiquet/setmana

TARIFES D’ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2015

Ingrés 15 sessions
Tipus d’ús Cursos de Natació

1r Torn

2n Torn

PREU FINAL
1r Torn

2n Torn

PREESCOLARS(3-5)

36,96 €

36,96 €

59,54 €

59,54 €

XIQUETS (6-14)

31,01 €

31,01 €

49,96 €

49,96 €

*sense iva

* iva inclòs 21%

Ingrés mensual

Tipus d’ús Tiquet Activitats Esportives
TIQUET AQQUART ACTIVITATS ESPORTIVES

PREU FINAL MENSUAL

12,35 €
*sense iva

19,90 €
* iva inclòs 21 %

Els titulars de Carnet Jove tindran un descompte del 10% en el Tiquet Aqquart Activitats Esportives

TARIFES POR DIVERSOS
Ingrés anual

Tipus d’ús
Cànon Bar

22.775,74 €
*sin iva

Preu Final
31.908,22 €
* iva inclòs 21%

PERÍODE D’OBERTURA: 29 de maig a 30 d’agost de 2015
HORARI PISCINA D’ESTIU
De dilluns a diumenge de 11.00 a 20.00 hores.
Informació: Telèfon 963231992 de 10.30 a 13.00 hores
Correu electrònic: aqquart@gestionsaludydeporte.es

* TARIFES DE BANY LLIURE:
EDATS
XIQUETS (3-14)
ADULTS (+ 14)
JUBILATS I PENSIONISTES DE
QUART DE POBLET en possessió
de targeta pensionista o daurada





LABORAL
3,00 €
3,00 €

FESTIU
4,00€
4,00€

GRATIS

GRATIS

L’accés per a jubilats i pensionistes que tinguen targeta de pensionista o targeta daurada de
Quart de Poblet és gratuït, amb la presentació prèvia de la documentació que ho acredite.
Les persones usuàries amb abonament individual, familiar o semestral en vigor de la piscina
coberta municipal de Quart de Poblet tindran accés gratuït a la piscina d’estiu a partir del
tancament de la primera, amb la presentació prèvia de la documentació que ho acredite.
Els campaments d’estiu amb participació de l’Ajuntament de Quart de Poblet autoritzats pel
Servei Municipal d’Esport pagaran 1,26 eur/xiquet/setmana.

* TARIFES DE TIQUET/ABONAMENT:
TIQUET DE 10 BANYS
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVID.
ABONAMENT DE TEMPORADA FAMILIAR

PREU
28,39€
51,34€
100,69€



L’abonament de temporada inclou tots els dies d’obertura al públic, des del 29 de maig fins al
30 d’agost, tant laborals com festius.



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



Per a sol·licitar l’abonament familiar caldrà acreditar la convivència en el mateix domicili amb el
certificat d’empadronament o document que acredite l’actual residència a Quart de Poblet o a la
Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de Poblet.



L’abonament de la piscina d’estiu no dóna dret d’accés preferent ni garanteix l’entrada a la
instal·lació quan per motiu d’aforament complet no es permeta l’accés a més usuaris; és un

element més d’accés a la instal·lació amb les mateixes condicions que l’entrada o l’abonament
de 10 banys però amb una reducció important sobre el preu del servei.


Període d’inscripció d’Abonaments de Temporada d’Estiu 2015 per a residents de
Quart de Poblet i de la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de
Poblet en la taquilla de la Piscina Municipal d’Estiu.
Per tal de dur a terme una atenció personalitzada al client es farà mitjançant el sistema de CITA
PRÈVIA.
CITA PRÈVIA:
- L’assignació de cita per a formalitzar l’adquisició de l’abonament de temporada es
farà per mitjà del lliurament d’un número de torn. S’assignarà exclusivament un
número de torn per grup familiar, on es fixarà el dia i l’hora d’inscripció.
- Caldrà aportar document acreditatiu de resident:
- Certificat d’empadronament o document que acredite l’actual residència a Quart de
Poblet o a la Mancomunitat Intermunicipal del Barri del Crist, Aldaia-Quart de Poblet.
- La finalització d’assignació de cita coincidirà amb la finalització de l’oferta de
abonaments de temporada.
- L’assignació de cita ES FARÀ EL DIA 23 DE MAIG DE 2014 DE 10.00 A 14.00 hores.
FORMALITZACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DE L’ABONAMENT DE TEMPORADA:
La inscripció es farà per l’ordre estricte de torn assignat.
Dies: 26, 27 i 28 de maig.
Horari d’inscripció: de 16.00 a 21.00 hores
Caldrà aportar document acreditatiu de resident.

* OFERTA CURSOS DE NATACIÓ:
TORNS DE CURSOS DE NATACIÓ:
1r TORN: Del 22 de juny al 10 de juliol.
2n TORN: del 13 de juliol al 31 de juliol.
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions es duran a terme en la taquilla de la piscina municipal d’estiu de dilluns a divendres a
partir de l’1 de juny en l’horari següent:
de 12.00 a 14.00 hores.
de 17.00 a 20.00 hores.
NATACIÓ PREESCOLAR (de 3 a 5 anys)
Dies: dilluns a divendres
Horari: 10.00 a 10.45 hores
20.15 a 21.00 hores
Preu: 59,54 euros
Inscripció mínima: 5
NATACIÓ XIQUETS ( de 6 a 14 anys )
Dies: dilluns a divendres
Horari: 10.00 a 10.45 hores
20.15 a 21.00 hores
Preu: 49,96 euros
Inscripció mínima per grup: 5

* OFERTA ABONAMENT AQQUART ACTIVITAS ESPORTIVES:
Vigència de l’abonament: De l’1 de juliol al 31 de juliol de 2015 // De l’1 d’agost al 31 d’agost de 2015
Dies d’activitat: de dilluns a divendres
Servei destinat a usuaris de 14 anys en avant.
L’abonament permetrà l’accés a les activitats esportives dirigides oferides en el mes de juliol. Els
abonaments tenen caràcter personal i intransferible, l’acreditació de la titularitat es farà davant el
personal de la instal·lació.
S’estableix un volum mínim setmanal de sessions dirigides de 7 hores, que es distribuiran en:

Sessions activitats aquàtiques 45 minuts



Sessions activitats en sec 60 minuts



Sessions activitats exprés aquàtiques i sec 30 minuts

Horari: matí de 9.45 a 10.45 / vesprada de 20.15 a 21.15
L’accés als espais esportius delimitats quedarà supeditat al compliment del límit d’aforament dels espais
esportius. En cada activitat s’establirà un aforament màxim d’assistents que serà controlat pel monitor.
Preu: 19,90 euros
Descompte aplicable a l’abonament Aqquart Activitats Esportives:

Els titulars del Carnet Jove tindran un descompte del 10% sobre el preu, amb l’acreditació
prèvia d’aquesta titularitat.
INSCRIPCIÓ MÍNIMA EN CURSOS DE NATACIÓ:
S’estableix un nombre mínim d’usuaris inscrits per a mantenir l’oferta del grup. En cas que no
s’aconseguisca caldrà:



Contactar amb el client i oferir-li alternativa en grup d’activitat ja format, de
manera preferent.
En cas que el client ho desitge se li retornarà l’import pagat.

NORMATIVA BÀSICA D’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ
* CAL COMPLIR LES INSTRUCCIONS DEL PERSONAL DE LA INSTAL·LACIÓ EN TOT MOMENT.
* ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE LAS DUTXES ABANS DE LA IMMERSIÓ EN QUALSEVOL DELS VASOS DE LA
PISCINA, EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA HIGIENICOSANITÀRIA, AMB L’OBJECTIU D’ELIMINAR
GÈRMENS I PARTÍCULES (CREMES, PÈLS, ETC.) I PREVENIR LA POSSIBILITAT D’UN CANVI TÈRMIC
MOLT ACUSAT PER IMMERSIÓ BRUSCA. NO ÉS ADEQUAT PER A CAP PERSONA I, EN ESPECIAL, PER ALS
MENORS I LES PERSONES D’EDAT AVANÇADA QUE ENTREN DE SOBTE A L’AIGUA DESPRÉS D’HAVER
DINAT, D’HAVER PRES EL SOL DE FORMA PROLONGADA O D’HAVER FET EXERCICI FÍSIC INTENS, ATÉS
QUE AIXÒ POT PRODUIR UN CANVI TÈRMIC QUE PROVOQUE ACCIDENTS NO DESITJABLES.
* ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT L’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DE LES PERSONES QUE PATISQUEN
UNA MALALTIA INFECCIOSA O CONTAGIOSA.
* NO S’AUTORITZA L’ENTRADA, A LA ZONA DE BANY, AMB ROBA I CALÇAT DE CARRER . A L’EFECTE
D’AIXÒ LA INSTAL·LACIÓ DISPOSA DE VESTIDORS DIFERENCIATS ON S’HAN DE CANVIAR ABANS
D’ENTRAR AL RECINTE DE PLATGES, GESPA O AIGUA.
* NO ESTÀ PERMÉS L’ACCÉS A MENORS DE 12 ANYS SI NO VAN ACOMPANYATS PER UNA PERSONA
ADULTA MAJOR DE 18 ANYS QUE SE’N FAÇA RESPONSABLE.
* ELS ADULTS AMB MENORS SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT NO HAN DE DEIXAR-LOS SOLS EN CAP
MOMENT DURANT EL BANY O PER LA VORA DEL VAS DE LA PISCINA ENCARA QUE PORTEN ELEMENTS
DE FLOTACIÓ. ELS RECORDEM QUE 2,5 CM DE PROFUNDITAT SÓN SUFICIENTS PER A TAPAR EL NAS I
LA BOCA D’UNA CRIATURA SI CAU CAP PER AVALL.
* PRESTE ESPECIAL ATENCIÓ A LES PERSONES AMB PROBLEMES MÈDICS, I ESPECIALMENT, QUAN ES
TRACTE DE MALALTIES AMB SÍNDROMES CONVULSIVES. AQUEST GRUP ÉS DE MOLT ALT RISC PEL
POSSIBLE DESENCADENAMENT D’UNA CRISI DURANT LA SEUA ESTADA EN UNA PISCINA. EXTREMEN
LES PRECAUCIONS QUAN ES TRACTE DE MENORS.
* DE DILLUNS A DIVENDRES ES FITARAN I DELIMITARAN DIFERENTS ZONES D’ÚS: RECREACIÓ,
NATACIÓ I CURSETS. CAL QUE SIGUEN RESPECTADES PER LES PERSONES USUÀRIES PER TAL DE
FACILITAR UN MILLOR ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ.
* NO ES PERMET L’ENTRADA DE FLOTADORS, MATALAFS UNFLABLES, PILOTES, ALETES NI ULLERES DE
BUSSEIG A LA INSTAL·LACIÓ. EN PARTICULAR NO ES PERMETEN ELS FLOTADORS UNFLABLES NI DE
TIPUS “ANEGUET” O CÈRCOL QUE ES COL·LOQUEN A LA CINTURA DELS XIQUETS, ÉS POSSIBLE QUE
BOLQUEN I EL XIQUET NO PUGA POSAR-SE DRET.
* L’HORA D’EIXIDA DE L’AIGUA SERÀ MITJA HORA ABANS DE TANCAR LA INSTAL·LACIÓ.
* PER EVITAR CAURE O RELLISCAR NO ES PODRÀ CÓRRER/ ESPENTAR-SE PEL RECINTE DEL VAS DE
LES PISCINES. PROCURE QUE ELS MENORS SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT NO JUGUEN
A
ESPENTAR-SE AL VOLTANT DE LA PISCINA, A BOTAR UN PER DALT DE L’ALTRE , A ESCABUSSAR-SE, A
TIRAR-SE DE COLP, ETC.
* NO ES PERMET DINAR O FUMAR A LAS ZONES DE GESPA, PLATGES O VASOS O FORA DE LES ÀREES
DESTINADES A AQUESTA FINALITAT. ÚNICAMENT ES PERMET MENJAR A LA ZONA DE PÍCNIC
DEGUDAMENT HABILITADA PER A AIXÒ. NOMÉS ES PERMETEN COBERTS I UTENSILIS DE PLÀSTIC O DE
PAPER.
* NO ESTAN PERMESOS ELS OBJECTES DE CRISTALL/VIDRE I ALTRES MATERIALS TALLANTS EN TOT EL
RECINTE, TANT EN ZONES DE BANY, PLATGES O VESTIDORS (INCLOSA LA ZONA DE PÍCNIC). NO ES
PERMET L’ACCÉS ALS VASOS DE LES PISCINES AMB ULLERES DE VISIÓ O DE SOL A FI DE PREVENIR

ACCIDENTS TANT A L’USUARI MATEIX COM A LA RESTA DE BANYISTES PER COLP A LES ULLERES,
PÈRDUA O ENFONSAMENT DE LES ULLERES O PART D’AQUESTES (LLENTILLES, BARNILLES).
* PROHIBIT ANAR DESCALÇ A LA ZONA DE PÍCNIC O FORA DEL RECINTE DE LES PISCINES.
* ESTÀ TERMINANTMENT PROHIBIT L’ENTRADA D’ANIMALS AL RECINTE DE LA PISCINA, TRET DELS
GOSSOS GUIA PER A INVIDENTS.
* PROHIBIT FUMAR.
* NO ES POT ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ AMB CADIRES, GANDULES O PARA-SOLS.
* PER SEGURETAT, L’ÚS DEL TOBOGAN ESTÀ RESTRINGIT A MENORS DE 8 ANYS QUE NO
SOBREPASSEN ELS 1.20 M D’ALÇADA. L’ALTURA MÍNIMA DELS MENORS PER A ACCEDIR AL TOBOGAN
ÉS DE 1,00 m.
* L’AFORAMENT MÀXIM DE LES INSTAL·LACIONS ÉS DE 443 PERSONES. UNA VEGADA COBERT
L’AFORAMENT, EL PERSONAL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE LA INSTAL·LACIÓ PERMETRÀ L’ACCÉS
D’USUARIS EN IGUAL NOMBRE DELS QUI ABANDONEN LA INSTAL·LACIÓ.
* L’INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE LA INSTAL·LACIÓ IMPLICARÀ L’APLICACIÓ DEL DRET
D’ADMISSIÓ QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 33 DE LA LLEI 14/2010 D’ESPECTACLES PÚBLICS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA.

Dos. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei
5. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 819/2015
Es llig la Resolució de l'Alcaldia núm. 819/2015, de data 6 de març de 2015,
que literalment transcrita diu així:
« Havent donat compte de l’acord, de data 15 d'abril de 2014, de dissolució del
Consorci per al desenvolupament de la televisió digital terrestre (TDT) local
pública per a la demarcació de Torrent.
Considerant que l'acord de dissolució del Consorci resulta contradictori amb
l'acord pres el dia 21 de maig de 2013 mitjançant el qual el Consorci va decidir
mantindre i continuar l'activitat del Consorci, i té com a única justificació el fet
que no s'han integrat els ajuntaments d'Aldaia, Silla, Xiva, Picanya i Bunyol i el
que denomina la “precària i generalitzada situació econòmica”, però sense
donar més explicacions o raonar sobre quina és aquesta situació econòmica
que obliga a la seua dissolució. En qualsevol cas, l'acord de dissolució resulta
incoherent amb l'acord de 21 de maig de 2013 i posa de manifest l'arbitrarietat
amb què ha actuat el Consorci i la deixadesa per no haver buscat opcions
alternatives per a prestar el servei públic configurat com un dret dels municipis
integrants en el Consorci i dels seus veïns que ostenten un interés legítim en la
seua prestació.
Considerant que l'acord de dissolució s'adopta sense aportar dades ni elaborar
almenys un mínim estudi sobre costs i impacte financer de la gestió del servei.
Per tant l'acord de dissolució no té cap fonament ni motivació sobre les raons
que justifiquen tal decisió, i sense pronunciament sobre les al·legacions que
els ajuntaments que han votat en contra han formulat en els seus respectius
plens municipals.
Considerant que aquesta decisió de dissolució impedeix l'exercici d'un dret als
ajuntaments de prestar el servei públic de televisió digital local per ones
terrestres, sempre que els seus respectius plens municipals hagen acordat la
gestió directa d'un programa de televisió digital dins dels canals múltiples
corresponents a les demarcacions establides pel Reial Decret 439/2004, de 12
de març, pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Local, i

hagen presentat la sol·licitud de concessió dins del termini establit a aquest
efecte.
Considerant que el Consorci sí que té personalitat jurídica i bona prova d’això
són els diversos acords adoptats, i adquireix aquesta personalitat pel concurs
de voluntats i l’adopció dels simultanis o successius acords dels plens de les
corporacions que l’integren sense intervenció de la Generalitat i sense que es
puga admetre que la Generalitat puga autoatribuir-se la voluntat dels diversos
ajuntaments per a integrar-se o no en un ens associatiu voluntari
intermunicipal.
Considerant que aquesta resolució és contrària als interessos del municipi de
Quart de Poblet, per les raons inicialment exposades.
Considerant que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en relació amb l'article 220.1 del citat RD 2568/1986, de
28 de novembre, confereixen a les entitats locals la facultat d'exercir les
accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets.
Per tot això, i fent ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia en virtut
de l'article 21.1. k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en la nova redacció que li dóna la Llei 11/1999, de 21 d'abril, tinc
a bé,
RESOLDRE:

Primer. Exercir les accions judicials oportunes en impugnació de l’acord
esmentat de 15 d’abril de 2014 mitjançant el qual s’acorda la dissolució del
Consorci per al Desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre Local Pública
i sol·licitar que se’n declare la nulitat.
Segon. Notificar aquest acord als interessats.»
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor (10 PSOE, 1 Compromís i 1
regidor, Ismael Valiente, i el vot en contra del PP (8), acorda:
U. Ratificar, en tots els apartats, el Decret núm. 819/2015.
DOS. Notificar aquest acord al lletrat, Vicente Volta Sorus.
Debat
Sr. Nofuentes
Yo creo que es conocida la posición de este Ayuntamiento
en relación a la disolución del consorcio de la TDT nos opusimos
ya a la disolución de dicho consorcio como consecuencia de que
fuimos uno de los que apostamos por una televisión pública en
esta demarcación y por tanto la disolución no la compartiamos,
sino la rechazábamos en el pleno del consorcio sino también en
los plenos de este Ayuntamiento y otros, y ahora entendemos que

tenemos que seguir peleando, políticamente y jurídicamente
aprobamos la defensa jurídica de la continuidad de la TDT

y

6. ADHESIÓ AL PACTE D’ESTAT PER LA INFÀNCIA, PROMOGUT PER
UNICEF.
Vista la proposta de la regidora delegada d’Infància, relativa a la necessitat
d’establir un pacte, a nivell estatal, que blinde els drets dels xiquets i xiquetes.
La Comissió Informativa de Serveis Socioculturals ha emés un dictamen
favorable i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:

U. Adherir-se al Pacte d’Estat per la Infància, promogut per UNICEF.
DOS. Notificar aquest acord a UNICEF.
7. APROVACIÓ INICIAL DELS REGLAMENTS DE LA COMISSIÓ TÈCNICA I
DE SEGUIMENT DEL PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE QUART DE
POBLET
Se somet a l’aprovació del Ple els Reglaments de les Comissions Tècnica i de
Seguiment del Pla d’Infància i Adolescència de Quart de Poblet, dels quals la
Comissió Informativa de Serveis Socioculturals n’ha emés un dictamen.
Secretaria ha emés un informe jurídic sobre el procediment que cal observar en
la seua aprovació (art. 49 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa l’alcaldessa, acorda:
U. Aprovar, inicialment, els Reglaments de la Comissió Tècnica i de Seguiment
del Pla d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Quart de Poblet, i
sotmetre’ls a informació pública i audiència dels interessats durant un termini
de trenta (30) dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En cas
que no se’n presenten, caldrà entendre definitivament adoptat l’acord
d’aprovació fins en aquell moment provisional.
DOS. L’Ordenança entrarà en vigor després d’aprovada definitivament, als
quinze (15) dies de la publicació.
8. ADHESIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET EN
NOM DEL FESTIVAL QUARTMETRATGES AL CODI DE BONES
PRÀCTIQUES PROMOGUT PER AIC.
Vist el Codi de Bones Pràctiques que ha presentat AIC, Asociación de la
Industria del Cortometraje, i que promou les bones pràctiques en la gestió de
festivals de curts.

Vist que las bases del certamen Quartmetratges, amb una vasta història en el
nostre municipi (32 anys d’existència), compleixen aquestes recomanacions, i
constitueixen un suport explícit al sector audiovisual de base como és el del
curtmetratge i, en el cas concret del certament, al sector audiovisual valencià.
Vista la proposta de la regidora de Cultura, relativa a l’adhesió de l’Ajuntament
de Quart de Poblet al Codi de Bones Pràctiques.
La Comissió Informativa de Serveis Socioculturals n’ha emés un dictamen i el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:
U. Adherir-se en nom del Festival Quartmetratges al Codi de Bones
Pràctiques promogut per AIC.
DOS. Notificar aquest acord a l’Asociación de la Industria del Cortometraje
(AIC).
TRES. Autoritzar la Sra. Alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, perquè
subscriga tots els documents que siguen necessaris per a formalitzar aquest
acord.
Debat
Srta. Mora
Simplemente ratificar lo que ha dicho el Sr. Secretario,
lo único que tenemos que adaptar para adherirnos a este código …
cumplíamos todos los requisitos que nos demandaban excepto dos,
uno era que pasaramos todas proyecciones en formato DVD, que es
lo que vamos a aplicar a partir de ahora.
Y el otro era relativo a cuando publicitar los cortos es
decir más allá del festival, durante todo el año, sino ceñirnos
solo a los días que dura el festival de Quartmetratges, hemos
incluido estos dos puntos dentro de nuestras bases y así
entraremos a formar parte de este código de buenas prácticas.

9. DONAR COMPTE D’INFORME DE TRESORERIA SOBRE MOROSITAT I
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT, PRIMER TRIMESTRE 2015.
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 d’Hisenda
queda assabentada de l’informe trimestral de Tresoreria sobre compliment dels
terminis previstos en la Llei, en relació amb el pagament de les obligacions
d’aquest Ajuntament, corresponent al primer trimestre de l’exercici de 2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l’informe que ha emés Tresoreria, que correspon al
primer trimestre de l’exercici de 2015, 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, corresponent al primer trimestre de l’exercici de 2015, que
s’estableix en 20,47 dies.
DOS. Trametre aquest informe als òrgans competents del Ministeri d’Economia
i Hisenda i als de les comunitats autònomes, tot complint 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 l’estat de tramitació.
Debat
Nofuentes
Brevemente. Porque como es el último informe de
legislatura y sería conveniente recordar de donde procede.

esta

Pues procede de que en febrero de 2012 y aprobado aquí en
nuestro pleno el 27 de marzo del mismo año
y por tanto al
principio del primer ejercicio presupuestario se nos impuso por
parte del Ministerio un plan de ajuste que conllevaba entre
otras medidas fiscales el pago a proveedores y otra serie de
medidas para la competitividad y que nos obligaba a los
Ayuntamientos a tener entre otras cosas unos planes de ajuste y
un límite en la deuda, objetivo de estabilidad, la regla de
gastos que se nos impuso y el periodo medio de pago que es el
que sí que legalmente tenemos obligación de traer.
Yo creo que es bueno y además aprovecho para felicitar al
Sr. Interventor y a mis compañeros de grupo por el esfuerzo que
han hecho durante estos cuatro años de contención desde el
punto de vista económico que no es algo que siempre tiene mucha
lucidez pero que si que ha llevado esfuerzo económico y no
recortes en la ejecución, por tanto agradezco a los compañeros
de mi grupo y paciencia que han tenido, pero que al final ese
esfuerzo trae su fruto puesto que podemos confirmar, porque
desde
hoy
mismo
tengo
el
informe
que
ha
remitido
la
Intervención, el que en estos momentos estamos con un remanente
de Tesorería
de cinco millones
y pico y ahorro neto de tres
millones novecientos mil euros
y con un porcentaje de
endeudamiento del 7’8%.
Por tanto, nosotros cumplimos el objetivo de estabilidad
presupuestaria, el ayuntamiento de Quart, la regla de gasto,
periodo medio de pago de 20 días y además muy por debajo del
límite de deuda, lo que significa que concluimos uja legislatura
como un Ayuntamiento ejemplo en modo de gestión económica y
además que dejaremos sin efecto el plan de ajuste de nuestro
municipio.
Yo creo que es un motivo de satisfacción para este Pleno y
repito, éxito del equipo de gobierno que ha gestionado durante
estos cuatro años.
Sra. Presidenta.

Y enhorabuena también
Hacienda, por supuesto …

al

Sr.

Concejal

Delegado

de

Y si añadímos que el Tribunal de cuentas ha archivado la
denuncia que nos habían puesto … pues es una buena noticia
económica a destacar detrás de esta …

10. PROPOSTES:
En aquest punt s’incorpora la regidora, Encarnación Espinós Villena.
10.1. COMPROMÍS, RELATIVA A LA PLAGA QUE PATEIXEN LES
PINEDES VALENCIANES I L’ARBRATGE URBÀ
Es fa la lectura de la proposta que ha presentat el portaveu del Grup Municipal
Compromís, relativa a la plaga que pateixen les pinedes valencianes i
l’arbratge urbà, que literalment transcrita diu així:
« La situació d'extrema gravetat que estan patint les masses forestals de pinar
carrasca ha portat la mort a multitud d'arbres durant 2013 i sobretot durant
2014, molts d'ells amb un temps de creixement superior als 30 anys. Fet que fa
inajornable la presa de mesures i d'accions necessàries per combatre i
minimitzar els efectes de la plaga que els afecta.
L'afecció és desigual, depenent de zones. Davant això, l'única opció de parar
aquesta fulminant plaga és prendre les mesures tècniques disponibles, ja que
durant aquesta tardor i hivern aniran sortint dels arbres afectats (pins que
esgrogueeixen) molts milers d'insectes adults que aniran a parasitar a arbres
sans encara que afeblits, que a data d'avui són la immensa majoria donada la
forta sequera que patim i la innegable afecció que sobre la vegetació causen
els elevats nivells d'ozó troposfèric presents a la Comarca des de fa anys, la
qual cosa es constata a través de les Estacions de la Contaminació
Atmosfèrica situades en la comarca.
Els pinars de Paterna ja han sigut afectats per aquest paràsit, tant en zones
verdes municipals com en les zones boscoses dins del Parc Natural del Túria,
per la qual cosa correm el risc que si no s’actua urgentment l’afecció puga
estendre’s a altre zones del municipi.
En l'Ordre 25/2014, de 29 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures i Medi
ambient, es fan públiques les zones de la Comunitat on es declara obligatori i
d'utilitat pública el tractament per al control de les plagues d'insectes
perforadors que afecten els pins. En aquesta Ordre, també s'especifica qui
dirigirà, com i quan s'han de realitzar els treballs necessaris per dur a terme les
tales controlades.
El Consell, mitjançant aquesta Ordre, pretén obligar ajuntaments i particulars a
pagar el cost d'eradicar la plaga en les pinedes dels 100 municipis que s'han
vist afectats, sent que la disminució pressupostària i la falta de recursos
humans han deixat en evidència el sistema de control i vigilància de plagues.
Havent d'actuar quan la plaga ja està incontrolada.

Davant això, el Grup Municipal de Compromís, presenta les següents
propostes
ACORD
PRIMER. L’Ajuntament elaborarà de manera urgent, cas de no existir, un
informe per part del gabinet tècnic municipal, d'acord amb l'Ordre de
Conselleria, en el qual s'especifiquen les mesures a prendre amb caràcter
urgent durant els terminis que marca l'Ordre, amb un pressupost estimatiu del
cost d’aquestes.
SEGON. L’Ajuntament sol·licita a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i
Medi Ambient (CITMA) que, per ella mateixa o en col·laboració amb altres
administracions, destine els pressupostos necessaris i amb caràcter urgent per
poder fer front a aquesta plaga forestal, la detecció de la qual i eradicació és de
la seua competència, que podria haver-se evitat o pal·liat si s'hagueren realitzat
els seguiments i si escau, els tractaments necessaris, després dels incendis
que han sofert les nostres muntanyes els últims anys.
TERCER. L’Ajuntament insta la Conselleria perquè celebre una reunió
d'urgència amb els municipis valencians afectats i relacionats en l'ordre de
Conselleria, perquè s'aborde este assumpte, es busque una solució al
pagament o el finançament dels treballs a realitzar, així com es contacte amb
totes les administracions per establir un pla d'actuació conjunt amb l'objectiu
d'eradicar la plaga.
QUART. L’Ajuntament de Quart de Poblet elaborarà un Pla anual de prevenció
de plagues per a l’arbratge urbà, comprometent-se a incloure la corresponent
dotació econòmica al pressupost municipal del 2015 per tal de desenvolupar-lo
de manera urgent.
CINQUÉ. Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a: President
Generalitat, Conselleria de Medi Ambient, portaveus grups parlamentaris Corts
Valencianes, als ajuntaments de la Comarca afectats per l'Ordre de
Conselleria, Acció Ecologista-Agrò, coordinadora en defensa dels boscos del
Túria, juntes de barri i associacions veïnals del municipi.»
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret
componen la Corporació, acorda aprovar la proposta.
Debat
Sr. Torres.
Vull comentar, abans de res,
que les dues mocions que
presentem per al seu debat i aprovació, si fóra el cas, són el
fruit d'una reunió de treball en les Corts Valencianes amb el
nostre Diputat Autonòmic Juan Ponce. A esta reunió assistirem
regidors de Compromís de Quart, Paterna, Manises, La Pobla,
Riba-roja de Túria...de tots els pobles en el terme municipal
dels quals té presència el Parc Fluvial del Túria.

Tots i totes els presents en aquella reunió consensuarem
dues mocions que s'estan presentant i aprovant en els pobles
esmentats i que arrepleguen la nostra inquietut per preservar i
millorar el territori, els nostres espais naturals, per
millorara la vida dels nostres veïns i veïnes i que crec que
compartim amb tots vostés.
Respecte a la primera mociò que ens ocupa que es la dels
pinars valencians, la situació d'extrema gravetat que estan
patint les masses forestals de pinar ha portat la mort a
multitud d'arbres, molts d'ells amb més de 30 anys de vida. Fet
que fa inajornable, la presa de mesures i d'accions necessàries
per combatre i minimitzar els efectes de la plaga que els
afecta.
L'afecció és desigual, depenent de zones.
A quart, al
nostre poble, (encara que no gaudim d’espais importants d’estes
característiques…) encara contem amb la preséncia d’algunes
zones, d’alguns exemplars de valor.
Davant això, l'única opció de parar esta plaga és prendre
les mesures tècniques disponibles, ja que durant aquesta tardor
i hivern aniran sortint dels arbres afectats milers d'insectes
adults que aniran a parasitar a arbres sans .
Els pinars de paterna ja han sigut afectats per aquest
paràsit, tant en zones verdes municipals com en les zones
boscoses dins del parc natural del turia, per la qual cosa
correm el risc de que si no s’actúa urgentment l’afecció puga
estendre’s a altre municipis del voltant, fins i tot al nostre.
En l'ordre 25/2014 de 29 d'octubre, de la Conselleria
d'Infraestructures i Medi Ambient, es fan públiques les zones de
la comunitat on es declara obligatori i d'utilitat pública el
tractament per al control de les plagues. En aquesta ordre,
també s'especifica qui dirigirà, com i quan s'han de realitzar
els treballs necessaris per dur a terme les tales controlades.
El Consell, mitjançant aquesta Ordre, pretén obligar a
ajuntaments i particulars a pagar el cost d'eradicar la plaga en
les pinedes dels 100 municipis que s'han vist afectats. El que
passa és que la disminució pressupostària i la falta de recursos
humans han deixat en evidència el sistema de control i
vigilància de plagues. Havent d'actuar quan la plaga ja està
incontrolada.
La proposta d’acord que presentem hui al plenari el que
busca es demanar a la Conselleria que asumixca la seua
responsabilitat, que es faça càrrec de les seues competències i
que es prenguen les mesures per a coordinar i millorar a nivell
local la acció en el control de plagues que afectan al Parc
Fluvial del Tùria.
Sr. Valiente.
Las plagas, la contaminación atmosférica, los parásitos,
etc., etc. … deteriorar nuestro medio ambiente, y contribuyen al
deterioro de nuestra propia salud, desde la perspectiva de

nuestra calidad de vida y la conservación del planeta tierra que
nos ha tocado en suerte tenemos que apoyar los acuerdos mínimos
a mi juicio que plan tea la moción, elaboración de informes que
aconsejan
la
conservación
del
medio
natural,
dotar
los
presupuestos necesarios, prevención plagas y colaboración entre
instituciones y sociedades, por tanto manifiesto un si sin duda
alguna a la moción.
Sr. Sanmartín.
Buenas noches. Nosotros estamos de acuerdo, evidentemente,
en la manera de hacer como pone un informe del gabinete técnico
municipal para de acuerdo con la orden para elaborar las medidas
que se han de tomar de carácter urgente para todos los árboles
que hiciera falta.
Si que es verdad que y entramos en el tema de la moción,
que, en primer lugar debo señalar que la exposición de motivos
de la moción efectúa dos aseveraciones que no son correcta, que
la plaga de los insectos perforadores que padecen algunas zonas
del territorio de la comunidad valenciana se deben a los
incendios forestales; al respecto debe precisarse que el factor
determinante para la aparición de la plaga ha sido la fuerte
sequía padecida los dos últimos años, y segundo que existe
riesgo de expansión a otras zonas, debe indicarse que este tipo
de insectos es autóctono y se encuentra en todo el territorio,
por lo que la lucha contra la plaga debe centrarse en combatir
el aumento de las poblaciones en aquellos territorios donde se
haya incrementado y no en hipotéticas expansiones
de la plaga
de unas zonas a otras, en este sentido, en el término de Quart
no se ha declarado la plaga de insectos perforadores.
Respecto a la afirmación que la orden de 25 del 2014, de
la Consellería de Infraestructuras y demás
en la que pretende
obligar a Ayuntamientos y particulares a soportar el coste de
erradicar la plaga debe indicarse
que dicha obligación deriva
del artº 13.1. de la Ley 43/02 de 20 de noviembre, de –sanidad
Vegetal, esta norma estatal obliga a los titulares de las
explotaciones o de otras superficies con cubierta vegetal
a
aplicar las medidas fitosanitarias
obligatorias que se
establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de
una plaga.
Entrando ya en la propuesta de acuerdo y en relación a los
puntos que se aceptan a las competencias de la Consellería, cabe
indicar que ésta destinará este año 1.200.000 euros a la lucha
contra la plaga de
insectos perforadores, tanto para unidades
de control de plagas, como para asistencias; además, se ha
solicitado por la dirección General de Medio Natural al
Ministerio de 4 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, su
colaboración financiera de acuerdo con lo previsto en el artº
22 de la Ley 43/2002 a los efectos de ampliar las medidas
destinadas a la lucha contra la plaga.
En relación a la celebración de reuniones con otras
administraciones, la Consellería de acuerdo con el principio de
colaboración administrativa a realizado diferentes actuaciones.
Se
han
elaborado
protocolos
con
las
tres
Diputaciones

provinciales, la Consellería se reunió con la Diputación de
Valencia el 14 de noviembre 2014, se ha celebrado reuniones para
articular colaboraciones con la brigada forestal, la Consellería
ha mantenido
reuniones y comunicaciones con los Ayuntamientos
en cuyos términos municipales se ha declarado la plaga y se han
establecido cauces de colaboración, con estas administraciones
en la lucha conjunta contra estos insectos.
Como se indica en el apartado tres, se ha solicitado la
colaboración financiera del Ministerio de Agricultura, en virtud
de los establecido en el artº 22 de la Ley 43/2002; finalmente
cabe indicar también que en otros comunidades como la de Murcia
han contactado con el Consell a los efectos de de emitir una
orden de
declaración de plagas en términos similares a la
nuestra. Gracias.
Sr. Ortiz.
No se le oye …

10.2. COMPROMÍS, SOBRE MILLORA DE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS AL
PARC NATURAL DEL TÚRIA
El portaveu del Grup Municipal Compromís presenta la proposta següent al
Ple, sobre millora de la prevenció d’incendis al parc natural del Túria, del tenor
literal següent:
« En els pressupostos de l’any 2011, la Generalitat Valenciana realitzà una
dràstica reducció d’efectius i mitjans de prevenció i extinció d’incendis. En
l’estiu del 2012 en el territori valencià patirem els pitjors incendis en el que va
de segle, amb més de 60.000 ha afectades. En l’any 2013, una climatologia
excepcionalment benèvola ha permès que les carències no comportaren
conseqüències tan greus com les de l’any darrer. Però la tardor, l’hivern i l’inici
de la primavera estan sent extremadament secs.
El passat 15 i al 17 de maig i els incendis ja afectaren els límits del Parc
Natural del Túria, amb especial incidència als termes de Quart, Manises i
Paterna. La passada nit del 19 de maig un nou incendi als termes de
Vilamarxant, Benaguasil i Pedralba va afectar el Paratge de La Pea, situat dins
del nostre Parc Natural.
En tots els incendis patits es varen produir desallotjament de veïns, per la qual
cosa, a més de la pèrdua del patrimoni natural protegit, demostra el greu risc
per a la salut de les persones que poden suposar els incendis al nostre àmbit
territorial.
Per a prevenir que circumstàncies similars a les de l'any 2012, com són la
carència de dotacions pressupostàries adequades i, per tant, de mitjans
humans i materials suficients, i una climatologia especialment desfavorable,
puguen contribuir a tindre nous incendis devastadors com els patits, presentem
al Ple de l’Ajuntament els següents
ACORDS
PRIMER: L’Ajuntament de Quart de Poblet insta el Consell a:
1. La contractació de les Unitats de Vigilància Forestal durant tot l’any.

2. La contractació del personal dels Observatoris de Vigilància Forestal durant
tot l’any, amb jornades i períodes de vigilància a nivells del 2010.
3. Recupere el nombre adequat de Brigades d' Extinció (Tragsa), considerantse el nombre d’aquestes de l'any 2010, com el mínim per a protegir
adequadament els nostres boscos.
4. Potencie les Campanyes d’Informació i Vigilància per a la Prevenció
d’Incendis Forestals desenvolupades pel Voluntariat Ambiental destinant un
milió d’euros per any, convocant les ajudes com a màxim a gener i publicant la
concessió d’ajudes com a màxim a febrer perquè els col·lectius pugen estar
operatius en festes; el pagament d’aquestes ajudes sempre es farà en el
mateix any en que es fan les activitats. Per a 2014 la resolució de concessió
d’ajudes de la Generalitat Valenciana serà publicada en el termini d’una
setmana des de l’aprovació d’aquesta resolució.
5. Adequar el nombre d'efectius aeris, mitjans terrestres i mitjans humans, per a
poder possibilitar una resposta realment efectiva en els primers minuts, quan
els incendis encara són abordables, i es pot evitar que adquireixen
dimensiones catastròfiques com les dels incendis ocorregudes l'any 2012.
6. El Consell aprove la creació d’un comitè independent i permanent d’experts
de provada solvència científica i professional, que avalue la política de
prevenció i extinció d’incendis del Consell, a qui s’encomanarà l’elaboració d’un
pla d’actuacions als municipis i comarques amb terrenys rurals cremats,
particularitzat per a cada zona afectada consensuant els seus integrants a
través d´un procés real de participació en el qual hauran d’estar presents
institucions
acadèmiques,
professionals,
sindicats
i
representants
d'organitzacions ecologistes i conservacionistes, tots de reconeguda i extensa
trajectòria.
7. Aquest comitè s’haurà d’encarregar també de dissenyar els corresponents
plans de desenvolupament socioeconòmic de cadascuna d’estes zones, amb
l’objectiu de revertir el progressiu deteriorament i els processos
d’abandonament de l’àmbit rural pels seus habitants, causa determinant dels
incendis forestals.
SEGON: l’Ajuntament de Quart de Poblet insta el Consell a prendre les
mesures per a no permetre, de forma immediata, i fins al 15 d’octubre, tota
activitat susceptible d'incrementar greument el risc d'incendis. Prohibint en
l’àmbit de protecció del Parc Natural del Túria tot tipus de focs, derivats de la
utilització d’eines en obres susceptible de produir focs i la crema de rastolls,
instant el Consell a donar alternatives tècniques viables perquè els agricultors
del Parc Natural eliminen rastolls i restes de poda.
TERCER: l’Ajuntament de Quart de Poblet insta el Consell perquè estudie
noves ubicacions de les zones de foc expressament autoritzades per a ús
públic i recreatiu, situades al Parc Natural, establint una zonificació de risc per
tal de traslladar-les a aquells llocs que permeten minimitzar el risc d’incendis.
QUART: L’Ajuntament de Quart de Poblet insta totes les administracions
competents a augmentar els recursos per al manteniment, neteja, protecció i
conservació del Parc Natural i del Parc Fluvial del Túria.
CINQUÉ: l’Ajuntament de Quart de Poblet organitzarà un Voluntariat Ambiental
de Vigilància Forestal, depenent de la Regidoria de Medi Ambient i l’Àrea de
Sostenibilitat, per a millorar la prevenció d’incendis al Parc Natural del Túria.

SISÉ: L’Ajuntament de Quart de Poblet sol·licitarà a la Diputació Provincial de
València que augmente la presència, en l’àmbit del Parc Natural del Túria, dels
mitjans de prevenció d’incendis de què disposa.
SETÉ: Donar trasllat dels presents acords al Consell, a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, a la Diputació Provincial de València, als ajuntaments
inclosos al PN del Túria i a les associacions de veïns i juntes de barri del
municipi.»
Després de sotmetre-la a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
de vots a favor, 10 PSOE, 1 Compromís i 1 regidor I. Valiente, i l’abstenció del
PP (9), acorda aprovar la proposta.
Debat
Sr. Torres.
Si, breument, perque els acord estan clars…
Desde l’any 2011, la Generalitat Valenciana ve realitzàn
una dràstica reducció d’efectius i mitjans de prevenció i
extinció d’incendis. i en estos 3 últims anys al territori
valencià hem patit els pitjors incendis en el que va de segle,
amb més de 60.000 ha afectades.
Als límits del parc natural del Túria també hem patit
incendis amb incidència als termes de Quart, Manises i Paterna.
En els incendis patits a Vilamarxant, l’Eliana o Paterna es
varen produir desallotjament de veïns, per la qual cosa, a més
de la pèrdua del patrimoni natural protegit, es demostra el greu
risc per a la salut de les persones que poden suposar els
incendis al nostre àmbit territorial.
El que proposem amb esta moció hui ací, a Quart de Poblet,
és el matéix que s’ha demanat a Paterna, Manises, Ribarroja,
Vilamarxant, etc; prevenció i coordinació. Que la Consellería
previnga els riscos i que desde totes les administracions
afectades es coordinen accions per a evitar circumstàncies
similars a les de l'any 2012, per eixemple. Denunciem la
carència de dotacions pressupostàries adequades i, per tant, de
mitjans humans i materials suficients i demanem la coordinació
dels ajuntaments de l’ambit del parc fluvial del Turia amb la
Consellería per a previndre nous incendis i, en qualsevol cas,
una actuació ràpida, eficaç i proporcionada en cas de que es
produisquen.
Sr. Valiente.
La referencia de la moción se retrotraen un año atrás, en
la exposición;
deduzco que se presenta un poco por motivos
puramente electorales en este momento, no obstante desde la
lógica y sentido común por la vía humana hemos de intentar por
todos los medio contribuir a minimizar y a ser posible erradicar
los incendios, tanto en la zona concreta de la moción, como en
las generales, garantizando asi el bienestar de todos los seres
vivos, incluidas las personas.

No cabe repetir los acuerdos de la moción y que justifican
sin más el sí a la moción.
Sr. Sanmartín.
Nada, decirle Sr. Torres que, como bien ha dicho el Sr.
Valiente, evidentemente, creemos que esta moción se le quedó en
el cajón porque habla del 2011 y 20123 y nosotros le vamos a
contar la situación del 14 y 15.
Las políticas de prevención y extinción de incendios son
una prioridad para la generalitat, de ahí
que se destinen
anualmente cerca de cien millones de euros a las mismas. Tanto
para la dotación y medios humanos como para las labores de
vigilancia e infraestructuras de prevenciónEn este sentido hay que recordar que en el año 2014 por
estas fechas la CCVV estaba atravesando un año muy seco y el más
seco desde 1950, por lo que desde la Generalitat
se tomaron
medidas excepcionales, tanto desde el punto de vista de la
prevención de la extinción, concretamente las siguientes: se
adelantó la campaña de prevención, se inició el 15 de mayo,
normalmente es en junio; se prohibió las quemas desde el 15 de
mayo; se tomo prevención ya en marzo; se envió circular a todos
los Ayuntamiento en la situación de la campaña y reforzando la
de prevención de incendios; medidas especiales de vigilancia
disuasoria, se establecerá el nivel 3 de pre emergencia 30
junio, 1 y 31 julio, 1, 15 30 y 31 de agosto; además los fines
de semana y festivos cuando el indice de peligrosidad sea de
nivel 2 se decretara también el 3.
Plan de vigilancia aérea, los días de preemergencia 2 y 3
se realizarán vuelos de vigilancia con la finalidad de detectar
desde el principio cualquier posible incendio forestal y
realizar un primer ataque directo, mayor refuerzo de medios e
incorporación anticipada de los mismos .. tres helicópteros y
aviones de extinción desde el 15 de mayo … y así toda una larga
serie de actuaciones que si quieren les puedo dar …
Recordar que en el año pasado
se decretaron las
prohibiciones de quemas agrícolas desde el 15 de mayo a 30 de
septiembre, no obstante recordar que los municipios a través de
sus planes de quemas pueden establecer mayores limitaciones…
La Consellería de Gobernación y Justicia no es la
competente en esta materia, zona recreativa,
ni en la gestión
de parque natural no obstante
como componente en materia de
prevención y extinción de incendios señalar
que el parque
natural del Turia cuanta con su particular plan de prevención.
Y como ya se ha comentado anteriormente la Consellería de
Gobernación y Justicia está aumentando progresivamente los
recursos de prevención y extinción en el conjunto de la
comunidad
Valenciana. Y para finalizar. Los puntos 5 y 6 van
dirigidos al ayuntamiento y ala Diputación de Valencia. Gracias.
Sr- Nofuentes

Sí. Bien. Si cierto es que esta moción lógicamente que ha
sido construida desde un ámbito supralocal y que efectivamente
no se ha ajustado un poco a la descripción de lo que pudiera ser
de nuestro entorno natural, sí es verdad que pone de manifiesto
untar de aspectos que han salido a debate, como es la necesidad
de preveer los incendios forestales en el caso de Quart, en el
Parque del Turia y sale la política de extinción y sobre todo de
prevención de incendios.
En lo que se refiere a Quart, que poco podemos decir,
porque creo que sí que en el ámbito propio pues … y uno de los
aspectos que plantea el Sr. Torres y que se hace referencia al
punto cinco, este Ayuntamiento, precisamente, es uno de los que
ha potenciado lo que es el voluntariado medioambiental, porque
infinidad de fines de semana voluntarios van a colaborar en el
mantenimiento de la ribera del río, al paso por Quart, lo que no
dejar de ser prevención, pero solemnizar algo que es obvio creo
que lo aceptamos.
No puedo estar de acuerdo en absoluto en la exposición e
idea que tiene el PP en el planteamiento y posición que el PP
ha hecho en estos últimos años con la prevención y extinción,
cuando es todo lo contrario con la descripción que ha hecho …
numérica de los medios existente ,pero que cierto es y no tiene
más que remitirse a los presupuestos de estos años anteriores
para ver que la política económica en materia de extinción han
ido recortándose cada vez más; y es verdad que si no es sólo un
agente único el que participa a la hora de producirse un
incendio, que hay muchos agentes, cómo son los naturales y
sequía … es verdad que hay pruebas y datos de que las políticas
de prevención por parte de la Generalitat han sido de lo menos
voluntarista posibles y menos seria … es decir cada vez menos
prevención, brigadas …se ha empezado cada vez más tarde …
limitando las brigadas de prevención y desapareciendo y es
verdad que la Generalitat ha ido reduciendo su aportación… una
prueba de ello en la diputación … en la que también, y dicho sea
de paso que ahi sí que esta habiendo implicación asumiendo
costes que deberían corresponder a la generalitat y que no ha
tenido voluntad de estar al día; … si esta comunidad tuviera que
hacer prevención de incendios gracias a la aportación que por
obligación tenía … esta
comunidad estaría quemada, han tenido
que ser los Ayuntamiento y la Diputación la que haya tenido que
ir adelantando el dinero
para hacer políticas de prevención y
extinción y siempre ignorando el papel que tiene que desempeñar
la Generalitat en este sentido.
Por tanto, no podemos estar de acuerdo en la exposición
del Sr Sanmartín en defensa de la política que ha hecho la
Generalitat y podía haber hecho una defensa, en la que
hubieramos estado de acuerdo, en materia de prevención
y
extinción que la Diputación está haciendo, y se le ha olvidado …
no lo entiendo …
Pero
permítame
que
le
diga
que
la
Generalitat
absolutamente girar la cabeza en torno a ello, y sólo se han
acordado en determinadas cosas y nos han producido a los
Ayuntamiento más de un quebradero de cabeza … como actuación

hacen que cuando hace un día un poco de calor mandar a los
Ayuntamientos la alerta amarilla y que ellos sepan que están en
alerta y nosotros nos cubrimos … ¿eso es una política de
prevención y extinción? ¡¡NO!! … tiene que ser rigor y seriedad
… o cuantas veces hemos tenido que cerrar la zona de pic.nic?
porque se ajustaba a
los criterios que se había establecido …
pues había que cerrarla!! … todo por falta de prevención y
política
de
extinción
han
hecho
mecanismos
puramente
administrativos que lo que hacen es derivar en los Ayuntamiento
para que activen unas determinadas alarmas y alertas que unas
eran y otras no… pero ellos las ponían en marcha y asi se
curaban en salud
… y esa no es la actitud de un gobierno
autónomo.
Sr. Torres.
Sí. Breument. Demanar disculpes perquè en l'exposició de
motius se'ns han colat algunes dates que no corresponen, però el
fondo de la moció i la proposta d'acord (el que s'exposa i es
demana en la moció) està clar, no? independentment d'alguna
correcció ortogràfica o d'algun dígit; el que plantegem s'entén?
ho entenen? que ho compartisquen vostès ja és una altra cosa
veritat? bé doncs anem al que ens ocupa: retallades i més
retallades que condueixen a una situació greu que genera riscos
per al nostre entorn i les persones. nosaltres proposem açò per
a canviar les coses, per a millorar-les. estan vostès d'acord si
o no? pensen que les coses s'estan fent ben i cal continuar com
estem? diguen-ho. i si per contra comparteixen l'exposició de
motius i el que proposem deixen-se de “milongues” i voten a
favor de la moció.
Esta moció parla de prevenció i de coordinació. no
m'estranya que tiren vostès “balones fora” per que també la
moció parla de retallades i de falta de sensibilitat i aixó els
deixa en evidència, a vostés, al seu partit. retallades de m€
que han executat vostès i que han deixat en el carrer a molts
treballadors i tècnics, retallades que han fet possible que es
perden zones de gran valor ecològic.
A mí personalment que qüestionen algun punt, alguna línia
d'aquesta moció m'és igual. No em preocupa. El que em preocupa
és la falta de sensibilitat que demostren una vegada més pels
problemes de les persones. problemes com és el cas que ens ocupa
provocats i agravats per la seua negligència. El seu partit, el
govern de la Generalitat Valenciana.
Sr. Valiente.
Yo creo que ha quedado creo hasta
del PP, de que los medios y recursos
humanos son claramente insuficientes,
tomando nota, en este caso el PP que
gobierno.

la propia intervención
tanto materiales como
por tanto que vayan
es el que está en el

Sr. Sanmartín.
Bueno, pues nada, nosotros evidentemente Sr. Nofuentes, sí
que sabemos el esfuerzo que hace la Diputación por el tema de
los incendios y otras cosas.

Y al Sr. Torres, pues me parece muy bien todo lo que ha
dicho … le he dado datos, cifras, inversión que se hace desde
la Generalitat para todo el tema, que evidentemente siguen
siendo por primera vez la mayor cantidad de brigadas y medios y
que ellos nos van a atacar, nos van a decir de todo hasta casi
que somos los que provocamos los incendios cuando no es cierto …
pero lo que sí que es cierto es que muchos incendios vienen por
la negligencia de las personas … y algunos intencionados … pero
vamos … el PP es el malo, seguro.
Sr. Nofuentes.
Brevemente. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay
ciudadanos
negligentes
y
que
provocan
incendios,
no
lo
discutimos, pero tampoco podemos aceptar que pongamos en valor o
que traigan aquí acciones que han ido en contra de evitar los
incendios y nunca hay mecanismos que eviten incendios, pero sí
actuaciones y eso no hace falta ser técnico para darse cuenta
que la mejor política en esto es la prevención, fundamental.
Es un hecho constatable que la apuesta por ella no ha
existido, discreparé en montones de matices pero hay que
reconocer frente a la indiferencia, recortes y darse la vuelta,
sólo cuando aparece el incendio se ponen delante de las cámaras
se pone alguien de la Generalitat diciendo que va a atender esto
… y uds saben que los presupuestos han sido año tras año
reducidos de aportación y además con el mal uso añadido que se
ha hecho.
Yo comparto con el Sr. Torres que es una falta de sensibilidad
por tratar esos temas, incluso con menos recursos se pueden
hacer mejor las cosas, pero señores, no ha habido voluntad … y
por tanto no puede utilizar como eje de defensa las políticas
de la Generalitat Valenciana, le recuerdo que hubiera tenido
mucha más línea argumental de defensa haber explicado las
políticas de la Diputación … podría haber discrepado … pero al
menos hay que reconocer que han sido más sensibles y más
sostenibles la apuesta que desde los municipios se ha hecho …
pero traernos aquí los ejemplos de la Generalitat Valenciana …
pues no podemos admitírselas porque han sido todo lo contrario.

10.3. PSOE, SOBRE SOL·LICITUD DE SUPORT A LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR EN DEFENSA DEL REGISTRE CIVIL
El Grup Municipal Socialista presenta al Ple la proposta següent de sol·licitud
de suport a la iniciativa legislativa popular en defensa del Registre Civil, que
literalment diu així:
“Com coneix tota l'opinió pública, el Govern Central ha decidit encomanar la
gestió del Registre Civil als registradors de la propietat i mercantils que en cada
moment tinguen a càrrec seu les oficines del Registre Mercantil, per raó de la
seua competència territorial. Aquesta decisió, que entrarà en vigor el 15 de
juliol del 2015, es va materialitzar en disposicions addicionals (vint-i-dosena a
vint-i-cinquena) de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Aquesta Llei va ser aprovada amb l'únic suport dels diputats i diputades del
Grup Parlamentari del Partit Popular, trencant el consens polític existent fins en
aquell moment en aquests temes (la reforma de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, de 2003, pot servir d'exemple).
La Llei 18/2014 només suma privilegis a la ja privilegiada posició dels
registradors (col·lectiu del qual, per cert, formen part el mateix president del
Govern, alts càrrecs del govern i familiars d'uns i altres), privatitzant un
Registre, com el Registre Civil, que paguem tots amb els nostres imposts per a
explotar-los en benefici propi. De fet, El Govern regalarà als registradors uns
Registres Civils la informatització i digitalització dels quals ha costat a les
arques públiques 129 milions d'euros.
En 1871 es va implantar a Espanya el Registre Civil, i es va atribuir la seua
gestió a l'Administració de Justícia, el personal funcionari de la qual ha exercit
les seues funcions amb professionalitat, objectivitat, sigil i imparcialitat davant
els nombrosos canvis de règims polítics i canvis de partits en el Govern.
Des de l'any 1986 totes les actuacions del Registre Civil són gratuïtes, i es
garanteix, amb els imposts que paguem tota la ciutadania, el funcionament
normal d'aquest servei públic.
Amb l'entrada en vigor de la Llei 18/2014, els jutjats i agrupacions de pau, i els
jutjats dels partits judicials amb funcions de registre civil, deixaran de tindre
competència per a inscriure els naixements, matrimonis i defuncions, i per a
l'expedició de certificacions, fes de vida, etcètera.
Els Registres Civils Únics i el Registre Civil Central desapareixeran.
La Iniciativa Legislativa Popular, el text articulat de la qual conté una
Proposició de Llei de modificació de l’esmentada Llei 18/2014, per a la
permanència d'un Registre Civil públic, gratuït, pròxim als ciutadans i servit
íntegrament per funcionaris públics.
Aquesta Iniciativa Legislativa Popular naix amb els objectius principals
de:
– Aconseguir que el Parlament espanyol aprove la modificació de la Llei
18/2014 que privatitza el Registre Civil.
– Tornar el Registre Civil a la ciutadania, i mantenir-lo en l'àmbit de
l'Administració de Justícia com a servei públic i gratuït pel caràcter obligatori
que per a la ciutadania tenen els fets inscriptibles i per constituir un mitjà de
prova en si mateix.
– Frenar les polítiques de privatització del govern.
– Denunciar els foscos interessos per a entregar un servei públic a la gestió
privada d'un col·lectiu (registradors) del que forma part el president de govern,
membres de la seua família i alts càrrecs del govern.
Tinguem en compte que l'atribució dels registres civils als registradors
suposa que:

– El Registre Civil deixarà de ser un servei públic i gratuït, passant a ser
un negoci privat en mans dels registradors de la propietat i mercantils que,
segons sentències del Tribunal Europeu, no són funcionaris públics.
– Les dades privades de milions de ciutadans i ciutadanes passaran a les mans
de persones que no són funcionaris públics, ni subjectes als seus deures i
obligacions.
– Encara que la Llei 18/2014 afirme que tot continuarà sent gratuït, és
segur que caldrà pagar per fer qualsevol tràmit i, així, es pretén augmentar els
fets inscriptibles i s'està negociant un augment dels aranzels dels registradors.
– Els expedients del Registre Civil (matrimoni civil, nacionalitat, etc.) passaran
a ser competència dels notaris, que cobraran per aquests tràmits.
– Només hi haurà oficines de Registre Civil en les capitals de província on hi
haja un Registre Mercantil.
– Es malbaratarà el coneixement i l'experiència dels funcionaris de Justícia.
El manteniment dels registres civils, dins de l'administració de Justícia, com un
servei que s’està prestant des d’aquesta administració de forma pacífica durant
molts anys, facilitarà l'exercici per part de les comunitats autònomes de les
competències executives que els reconeix la Llei 20/2011, tal com ja reserven
de forma expressa els estatuts d'autonomia de Catalunya, Andalusia, Aragó i
Extremadura, competència que quedaria buida de contingut en el cas que els
registradors mercantils assumiren efectivament la seua gestió.
D'altra banda, la persona més qualificada a qui encomanar la responsabilitat de
l'Oficina del Registre Civil, per la seua preparació tècnica i jurídica, i exercici
històric de les seues funcions en registres civils, és el secretari judicial, i així ho
entenen la gran majoria d'operadors jurídics que han intervingut en aquest
debat públic, com són el Consell General del Poder Judicial, el Consell Fiscal,
el Consell del Secretariat, el Consell General del Notariat, els sindicats amb
presència en l'Administració de Justícia, i la majoria de partits polítics.
Amb aquesta Iniciativa Legislativa Popular es pretén la millora del servei públic
per a assegurar la immediatesa i proximitat que hui té el Registre Civil respecte
de la ciutadania de cada municipi, principalment en allò que s'ha referit sobre
l'expedició de certificats d'inscripcions dutes a terme en cada municipi i fes de
vida, necessàries en molts per a poder continuar cobrant pensions.
No es pot obligar ciutadans i ciutadanes a desplaçar-se, de vegades, desenes
de quilòmetres, per a obtindre un certificat que fins ara obtenia en el seu propi
poble o ciutat.
La modernització del Registre Civil ha de ser compatible amb el fet que els
ciutadans tinguen, almenys, el mateix accés que, actualment, tenen a les seues
inscripcions, i amb la mateixa rapidesa i cost. El tractament digital o
informatitzat de les inscripcions des de les noves Oficines de Registre Civil ha
de ser, per tant, compatible amb l'accés i certificació des de jutjats que no
siguen seu d'oficines de Registre Civil, a les inscripcions fetes en el seu
municipi.

Traure aquests registres dels pobles i impedir-los la seua certificació directa
suposaria allunyar-los d'una part de la història que atresoren i que els pertany, i
un empitjorament del servei públic inassumible.
Per tot açò, perquè el Parlament tramite i aprove la modificació de la Llei
18/2014 que privatitza el Registre Civil, i així tornar aquest a la ciutadania; pel
caràcter obligatori que revist el Registre Civil; per constituir els assentaments
que es fan en el Registre Civil un mitjà de prova en si mateix; per a mantindre
el Registre Civil com un servei públic en l'àmbit de l'Administració de Justícia,
gratuït, i amb garanties de confidencialitat; i a la vista que, des del Sindicat
Comissions Obreres s'ha presentat l'esmentada Iniciativa Legislativa Popular,
amb autorització de la Mesa del Congrés dels Diputats, i havent fet entrega la
Junta Electoral Central dels plecs per a la recollida de signatures, i en defensa
que el Registre Civil es mantinga amb el caràcter de públic, gratuït i servit per
personal de l'Administració de Justícia i pròxim als ciutadans, també als veïns
d'aquest municipi, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Quart de
Poblet proposa al Ple l'aprovació dels acords següents:
ACORDS
– El suport de l'Ajuntament de Quart de Poblet a la Iniciativa Legislativa Popular
plantejada pel Sindicat Comissions Obreres perquè el Parlament tramite i
aprove la modificació de la Llei 18/2014, en el sentit contingut en l’esmentada
ILP.
– La difusió del contingut d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular entre els
veïns, veïnes i associacions de Quart de Poblet.
– El repartiment de fulls de recollida de signatures en suport de l'esmentada
Iniciativa Legislativa Popular, en les diferents dependències municipals, i la
seua posterior remissió al sindicat proponent, Comissions Obreres, una vegada
signades, per a continuar amb els tràmits oportuns.
– La remissió d'aquest acord al Govern de la Nació i al Ministeri de Justícia.»
El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 10 PSOE, 1
Compromís i 1 regidor I. Valiente, i l’abstenció del PP (9), acorda aprovar la
proposta.
Debat
Sr. Torres.
El govern espanyol, i en concret el seu Ministre de
Justícia, està tramitant un avantprojecte de llei per a
privatitzar el registre civil, i traspassar esta competència als
registradors de la propietat.
Aquesta privatització suposarà per a la ciutadania greus
perjudicis.
Hauran de pagar per serveis que fins avui eren gratuïts:
inscripcions de bodes, naixements, defuncions,...etc. amb el que
el govern crea un nou “copago o repago”.

Hauran de desplaçar-se per a obtenir un servei que fins ara
es prestava en el seu municipi. recorde que en la majoria de
municipis no existeix registre de la propietat, i caldrà
desplaçar-se a aquell municipi que ho tinga per a poder
realitzar tràmits imprescindibles per a la vida de qualsevol.
A més esta privatització suposarà la desaparició de la
immensa majoria dels jutjats de pau,
amb la consegüent pèrdua
d'ocupació
pública
i
de
serveis
de
proximitat
Vull aprofitar per a recordar que els registradors de la
propietat han vist disminuir els seus ingressos amb la fí de la
bambolla immobiliària. I que les administracions públiques,
central i autonòmiques han invertit en els últims anys centenars
de milions d'euros per a informatitzar el registre civil, diners
que hara volen regalar, pensem,
amb aquesta privatització és
per tot açó que Compromís va a recoltzar esta moció.
Sr. Valiente.
El apoyo a la iniciativa legislativa popular en defensa
del Registro Civil en este caso pues debe ser rotundo. No
podemos consentir desde un pensamiento de izquierdas que lo
servicios públicos se privaticen y permitan conceder privilegios
y regalos
a los de siempre, en este caso a notarios y
registradores.
Los objetivos clasistas del PP chocan frontalmente con los
objetivos de la ciudadanía de a pie. Lógicamente apoyamos los
objetivos de esta iniciativa, lograr la modificación de la Ley,
devolver el registro civil a la ciudadanía, frenar las
privatizaciones,
denunciar
oscuros
intereses,
mantener
un
servicio público y gratuito, evitar pagar por un servicio
profesional, público, acreditado y fiable al máximo por
experiencia y profesionalidad de los empleados públicos y por la
prestación de los servicios de proximidad a la ciudadanía.
No podemos consentir con carácter general el empeoramiento
funcional y económico contemplado por la Ley del derechista PP,
que tantos escándalos está protagonizando en nuestro país.
Este que tratamos es otro ejemplo de gobernar para unos
pocos en perjuicio de la aplastante mayoría. Mi más firme apoyo
a la iniciativa, su difusión, colaboración y remisión de estos
acuerdos al gobierno y al Ministerio de Justicia, que sepan que
tontos no somos, y que nos toman el pelo por la fuerza y no por
el convencimiento. Nos pueden vencer pero en absoluto convencer
porque entre otras cosas el diálogo no es su estilo, como
estamos comprobando día sí y otro también. Gracias.
Sra. Mora.
Bueno, no es la primera vez que nos encontramos con una
moción oportunista, referente a un asunto como otros que se han
planteado en este Pleno cuando aun no está cerrada la línea de
consenso y las reuniones prevista que tiene aun por mantener el
gobierno central.

Y yo la verdad es que me han sorprendido las afirmaciones
que han dicho el Sr. Torres y el Sr. Valiente. Yo puedo leer la
moción que ha presentado el PSOE y puedo creerme o no lo que
pone.
Cuando dice que se va a privatizar, que le va a costar a
los ciudadanos, cuando dice que va a ser un servicio que se va a
quitar, eso es lo que dice la moción del PSOE. Pero también,
porqué no me tengo que creer declaraciones hecha por un ministro
diciendo que él sería el primero que firmaría contra la
privatización, y que está diciendo que van a ser, como no puede
ser de otra manera, totalmente gratuito este servicio que se
está dando durante tantísimos años. Miren uds yo puedo pensar
que en cierta manera pueden que el proyecto que hay en estos
momentos, a la hora de analizarlo, pues lo pueden ver de una
manera y nosotros de otra.
Pero claro yo … pienso también que puede existir
preocupación por parte de los funcionarios, de sus puestos de
trabajo … pero cuando … un ministro está diciendo que se
compromete a garantizar5 con toda certeza y fiabilidad sus
continuidad, y no simplemente por un compromiso verbal, sino que
estará en la Ley, en un acuerdo que se firmará en la mesa de
negociación… pues porqué no tengo que
creérmelo y tengo que
creerme lo que me presenta el PSOE por ejemplo.
Dentro de la exposición de motivos, pues tampoco me voy a
parar mucho, no compartimos muchas de las conclusiones … de las
medidas que va a suponer ¿no? el Registro Civil una de ellas es
que deje de ser público
y gratuito, colmo comprenderán no
podemos compartir algo que no es cierto, y lo que no podemos
hacer tampoco
es marear a nuestros vecinos y al mismo tiempo
confundirnos todos.
Otra de las cosas que a mí me ha sorprendido, porque miren
… igual que uds,
nosotros igual que cualquier partido yo creo
que pensamos lo mismo, que este servicio, y más este grupo que
represento, debe de ser público y gratuito, no tenemos la menor
duda, al margen que se tengan que aplicar medidas para buscar la
descongestión de los juzgados para que haya mayor agilidad en la
resolución de los conflictos judiciales; y les digo esto porque
de
la
misma
manera
que
las
administraciones
están
modernizándose, porque estamos en el siglo XXI, aquí por ejemplo
en Quart, ya telemáticamente se hacen muchas cosas, y esto es
algo que está proponiendo el gobierno que todavía no se ha
cerrado `porque necesita el consenso y porque necesita escuchar
a todos los sindicatos.
Otra de las cosas que nos llama la atención es que sea el
Ayuntamiento de Quart
… a ver … nosotros estamos totalmente …
porque cualquier iniciativa legislativa popular ehh… pues bueno
… creo que es algo … que democráticamente hay que respaldar,
pero de ahí a que aceptemos que el Ayuntamiento, a nivel
institucional sea el que haga esta divulgación porque hay una
iniciativa impulsada por CCOO, pues pensamos que quien debe de
hacer esa divulgación debe de ser CCOO con la facilidad que

pueda dar la administración local para llevar a
reivindicación e iniciativa popular que quiere hcer.

cabo

esa

Por lo tanto eh… yo creo que … una vez más … nos hemos
encontrado en mociones que todavía nos están eh… terminadas, que
de donde se debe de estudiar y modificar … que nosotros en algo
que no hemos estado de acuerdo nos hemos abstenido hasta saber
el resultado … pues bueno yo … quiero esperar no? que el PSOE
nos pueda decir porqué motivo se compromete en los acuerdos en
que sea el Ayuntamiento y más en un periodo electoralista que
estamos … es que no lo podemos entender como se nos presenta
esta moción en estos momentos … de momento nada más … espero que
por parte del PSOE se nos pueda dar una explicación.
Sr. Campanario.
Bien. Esta ley enmendando la plana a las dos personas que
han intervenido aquí, pues está aprobada, solamente que una
parte toma vigencia
el 15 de junio de 2015, o sea que pasado
mañana, está aprobada y la voluntad del PP ha sido aprobarla en
solitario como otras leyes. Con esta ley , al igual que con
otras se da otro golpe más al estado de derecho, y con esta ley
si no es un Ayuntamiento me explicaréis quien tiene que ser el
que defienda la calidad de vida de los ciudadanos y que los
servicios públicos estén próximos, y el que se preste el
servicio del Registro Civil precisamente
por funcionarios
públicos con el sistema de obligaciones e incompatibilidades de
los funcionarios, porque lo que esta ley ha pensado dentro de la
lógica neoliberal del PP es sumar privilegios a los ya
privilegiados
Registradores Mercantiles y de la Propiedad, de
la que por cierto solamente como dato, pertenece el propio
Presidente del Gobierno, y es persona que está en el segundo y
tercer escalón del gobierno central, sólo como dato.
Pero significativo esto si luego vemos la exposición de
motivos de la Ley, el montaje que se hace para crear un ente
público que gestione algo que ya se gestionaba por la
administración de justicia, que es donde recaía el Registro
Civil, y si no privatizándolo pues privatizándolo, no se me
ocurre otra palabra, no la hay el registro civil ha dicho por
el Secretario, resumidamente,
existe en España … el tercer
cuarto del siglo XIX, ha funcionado siempre alrededor de la
Administración de Justicia, se ha prestado
por funcionarios
públicos, la titularidad ha dependido de los jueces de primera
instancia que ha correspondido y los jueces de paz, por lo tanto
ha estado presente en todo el territorio … cercado, en cada
municipio, las personas que necesitaban una certificación, una
fe de vida, algún papel para herencia, pensión o lo que sea … no
tenían que desplazarse a la capital de la provincia como prevé
esta ley,
También deja claramente abierta la posibilidad, está
aprobada eh? No hay discusión posible, esta ley deja abierta la
posibilidad de cobrar tasas por esos trámites de registro civil,
que como trámites obligatorios que son han sido gratuitos … que
más defensa debe de hacer una Ayuntamiento de sus vecinos que no
permitir por la vía que sea, que se discuta en más
Ayuntamientos?, ya lo verá ud

Que pedir que los Registros Civiles
se queden donde
están, se presten de la manera que se han prestado
y que la
inversión que ha hecho el Estado de 7 años hacía aquí de 129
millones de euros, no se le entregue gratis a los Registradores
Mercantiles para que la disfruten en su provecho, que pasado
mañana sea posible porque el Ministerio tiene muy buena
relación, repito, cn los Registradores Mercantiles y de la
Propiedad, de empezar a cobrar tasa por trámites que hasta ahora
han sido gratuitos y que ahora van a ser de muy difícil acceso?
Porque la persona que vive en un municipio del interior,
sin ir mas lejos, de la provincia de Valencia, o Zamora da
igual, con una dificultad socioeconómica, edad avanzada o
localización geográfica complicada vea dificultado el acceso al
Registro Civil,
De momento
suficiente …

en

la

primera

intervención

creo

que

es

Sr. Valiente.
Bueno, pues decirle al PP que dice que por qué no creer
que el servicio público que van a prestar los Registradores y
Notarios
va
a
ser
gratuito
como
hasta
a
hora?,
pues
sencillamente porque no va a ser así.
Yo por experiencia lo sé que ni los registradores, ni los
notarios todo lo que hacen lo cobran y en esa línea va. Y además
concederle un favor a los de su clase. Mariano Rajoy es
Registrador de la Propiedad y ya de paso se hace un favor con
esta desviación
Decirle al PP que modernizar no significa privatizar, se
puede modernizar y se está haciendo, a lo mejor no al ritmo que
quisiéramos … pero en ningún caso privatizar ningún servicio,
que se ha aprobado que han tenido buen efecto, que la ciudadanía
no ha protestado, por eso, porque están contentos con eso. Y
bueno no debe de ser -… decía la Sr.a Motra, ¿debe de ser
público?, no, no … tiene que ser público!!
Sra,. mora.
Por supuesto Sr. Valiente, por supuesto. Mire yo creo que
… Sr. Campanario … u d ha dicho que el Sr. Rajoy es Registrador
de la Propiedad,
mire ud es una paradoja porque yo no quiero
pensar que es ud funcionario de justicia y que ahora que ya no
va a estar liberado en este Ayuntamiento … lo que está
intentando ver es lo que va a pasar …
Yo le garantizo, y además se lo aseguro …, que no tenga ud
ningún problema, porque su puesto de trabajo, esté donde esté lo
va a tener, eso de momento.
Segundo, en este municipio, Quart, yo creo que es un
municipio efectivamente siempre hemos intentado
solucionarle
los problemas a los vecinos. Efectivamente, pero es que lo que
no puedo creerme es que uds sigan diciendo que se tiene que

pagar y yo les digo que no, entonces porqué me tengo que creer
lo que dicen?
Y otra cosa, me ha llamado la atención, no por parte del
Sr. Torres, pero Sr. Valiente, o Campanario, la verdad es que me
sorprende mucho de que uds están hablando de
privatizaciones?
Cuando este Ayuntamiento todas las privatizaciones, quizás como
es gestión indirecta no es privatización? A lo mejor está ahí la
diferencial todas las que tienen ud, como limpieza viaria,
escuela
infantil,
la
piscina
de
verano,
la
cubierta,
mantenimiento, o sea
… mmm… el equipo de gobierno siempre ha
optado también por la privatización, pero no obstante es que lo
que se está proponiendo con esta Ley es que no es una
privatización, pueden decir lo que quieran y para que el público
además, están oyéndolo, pero que por lo menos, tener la
posibilidad de que aquello
que se está denunciando por la
privatización del Registro Civil por parte de algún sindicato y
partido, al destacar como un ministro dice textualmente … el 19
de abril de 2015, … eh… manifiesta no? que sería el primero que
firmaría si hubiese una privatización … entonces … por qué no me
lo tengo que creer? Y me tengo que creer lo que uds dicen? …
Luego también, otra de las cosas que están diciendo de los
Registradores … son funcionarios igual, creo que pueden hacer la
misma tarea. Lo que ha dicho de los notarios que cobran o no,
este Ayuntamiento da un servicio gratuito a todas las bodas que
se quieren celebrar … hay Ayuntamiento que cobran y otros no. si
alguien … es igual que si alguien quiere casarse ante un
Notario, pues tendrá que pagarle, y si quiere por la iglesia
pues pga a la Iglesia también, en el Ayuntamiento de Quart, aquí
de momento no, por lo tanto hay otros Ayuntamientos que sí que
están cobrando.
Que aquí sea un municipio que tenga esa dificultades, pues
mire Campanario, si estuviéramos hablando de la provincia de
Valencia, si esta moción en vez de estar presentada aquí se
presenta en un ámbito más provincial en el que sí que pueden
haber municipios que pueden tener esa dificultad, para eso
existen también las mancomunidades que se dan diferentes
servicios.
Por lo tanto creemos que es una moción oportunista,
estamos de acuerdo en que todo aquello que sea por parte de
cualquier sindicato, cualquier iniciativa legislativa popular
que se plantee, pero lo que pensamos es que el Ayuntamiento si
tiene que hacerse eco de todas los planteamientos que en un
momento dado se puedan hacer sobre iniciativas legislativas
populares que plantee incluso una persona, puede hacerlo, y
tiene que pasar para ser difundido por el Ayuntamiento, en eso
no estamos de acuerdo.
En todo lo otro sí, la cercanía y en este momento no se
pueden mermar los servicios que se están dando a nuestros
ciudadanos, cosa que el PP no está diciendo que vayan a mermar.
Sr. Campanario.

Solamente hay una Ley que tiene la misma capacidad de
atacar la calidad de vida de la ciudadanía, como es la Ley de
modificación del Régimen Local , que muchos especialista han
catalogado como la ley de la liquidación de la autonomía local y
es esta, y está ataca directamente a la calidad de vida de la
gente, prevé que todos los datos personales e intimas de las
personas van a pasar a depender de una figura que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no se corresponde con
la figura de un funcionario público, aunque tenga que aprobar un
oposición para acceder
a ser titular de un Registro. Sus
características, sus obligaciones, incompatibilidades y régimen
retributivo no se corresponden con la de un funcionario, por lo
tanto objetivamente no va a prestar la misma garantía de
confidencialidad que un juez de primera instancia encargado del
Registro Civil.
Precisamente el hecho de que haya sido un sindicato y no
el propio partido el que está defendiendo esta moción
o lo
partidos que lo hacen conjuntamente, dan la garantía de que no
hay interés partidista y que esta iniciativa legislativa
popular, si se lleva finalmente al congreso porque se recojan
500.000 firmas o más, va a llegar al congreso incluso después de
los procesos electorales. Esto tiene un recorrido de medio plazo
Desgraciadamente esta comprometido incluso que empiece a
ser vigente la Ley, que lo empiece a notar cada uno de los
ciudadanos de este país el 15 de julio, si no se da mucha prisa
el que propone la iniciativa el sindicato CCOO,
la iniciativa
popular, en hacerlo llegar al congreso y en el que en el
Congreso haya la mayoría sensible
que permita analizar lo que
se dice por la iniciativa popular, porque está tocando derechos
y la calidad de toda la ciudadanía por igual.
La privatización lo es porque el Registro se saca fuera de
la Administración pública, es así de sencillo,
se dice así en
la ley, y si no es una privatización exactamente, ¿qué es? Y no
lo compare con nada que no sea sacar algo fuera de la
administración pública. No lo compare con la gestión de la
escuela infantil municipal, porque sigue siendo responsabilidad
del Ayuntamiento la gestión aunque sea indirecta, es que se saca
de la administración la responsabilidad del registro civil y se
le da a los registradores mercantiles y se les atribuye a un
señor para cada provincia, con lo cual el ataque a la calidad
de vida es más que evidente, tampoco existe perdía de puestos
porque hay movilidad de los funcionarios y tendrán que estar
donde tengan que estar y dejarán de prestar servicios en
Registro
civiles
y
lo
harán
a
otros
destinos
de
la
administración de justicia
Por lo tanto, encuentro miserable su comentario referido a
mí persona precisamente, porque no he tenido nada que ver y
espero no tener nada que ver con el registro civil, ni porque
se aplique la Ley ni porque se hubiera dejado de aplicar.
Gracias.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i cinquanta
minuts del dia vint-i-u d'abril de dos mil quinze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió
i dels acords adoptats s'estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

