ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31
DE MAIG DE 2016
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
B. Nofuentes López
Mª C. Campos Malo
J.A. Zapata Martínez
Mª T. Ibáñez Martínez
M. Díaz Montero
L.A. Fernández Sevilla
B. García Peinado
Mª A. Torner Durán
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
J.M. Sanmartín Aguilar
Mª M. Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia
Grup Coalició Compromís
Xavi Torres Medina
R. García Asensio
O. Espinós Armero
Grup Sí se Puede
S. Gavilán Navarrete
D. Jaén Gomariz
Grup Ciudadanos
Fco. J. Soler Coll
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts (20.30 h) del dia trenta-u de
maig de dos mil setze, 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
ordinària, en primera convocatòria, segons
l’ordre del dia rebut.
A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

1. ACTA ANTERIOR.
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament del dia
vint-i-sis d’abril de 2016, i s’acorda que es transcriga al Llibre Oficial d’Actes.
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. 1.024, de data 20/04/16, al núm. 1.480/2016, de data
26/05/2016 de l’exercici de 2016, dictades des de l’última sessió ordinària i que
han estat a la seua disposició.
3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS P01716, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2016
Vista la memòria d'Alcaldia que proposa la 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 o no n’hi ha.
Havent confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 en el Pressupost
General de 2016, les modificacions que es proposen i que es consideren
necessàries, són:

SUPLEMENT DE CRÈDITS a càrrec de BAIXES DE CRÈDITS.
AUGMENTS
–– SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIE
S
2314-622.00
341-632.01
920-622.00

CONCEPTE

IMPORT

Persones majors. Edif. Centre de dia
Esports. Edificis equips calefacció
Adm. Gral. Edificis preu just

36.609,93
37.994,00
186.111,76

TOTAL

260.715,69

–– CRÈDITS EXTRAORDINARIS
APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIE
S
130-626.00
334-623.00

CONCEPTE

Policia. Programa informàtic
Cultura. Depòsit aigua Casino

IMPORT

21.721,56
3.321,85

341-624.00
341-632.02

Esports. Adquisició vehicles
Esports. Graderia camp de futbol

2.600,00
51.943,33

TOTAL

79.586,74

DISMINUCIONS:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A
150-120.04
150-121.00
150-121.01
150-160.00
1532-121.01
1532-150.00
1532-160.00
2312-120.01
2312-121.00
2312-121.01
2312-150.00
2312-160.00
312-120.00
312-120.06
312-121.00
312-121.01
312-150.00
312-160.00
920-120.01
920-120.03
920-121.00
920-121.01
920-150.00
920-160.00
931-120.03
931-121.00
931-121.01
931-150.00
931-160.00
334-212.02
341-212.00
011-310.00
929-500.00
1522-780.00

CONCEPTE

IMPORT

Urbanisme. Sou grup C2
Urbanisme. Complement destinació
Urbanisme. Complement específic
Urbanisme. Seguretat Social
Vies Públiques. Complem. específic
Vies Públiques. Productivitat
Vies Públiques. Seguretat Social
Acció Social. Sous grup A2
Acció Social. Complement destinació
Acció Social. Complement específic
Acció Social. Productivitat
Acció Social. Seguretat Social
Serv. Assistencials. Sou grup A1
Serv. Assistencials. Triennis
Serv. Assistencials. Comp. destinació
Serv. Assistencials. Comp. específic
Serv. Assistencials. Productivitat
Serv. Assistencials. Seguretat Social
Adm. Gral. Sou grup A2
Adm. Gral. Sou grup C1
Adm. Gral. Complement destinació
Adm. Gral. Complement específic
Adm. Gral. Productivitat
Adm. Gral. Seguretat Social
Polít. Econòmica. Sou grup C1
Polít. Econòmica. Compl. destinació
Polít. Econòmica. Compl. específic
Polít. Econòmica. Productivitat
Polít. Econòmica. Seguretat Social
Cultura. Manteniment Casino
Esports. Manteniment instal·lacions
Deute Públic. Interessos
Fons de contingència
Conservació i rehabilitació edific.

6.052,43
3.760,60
4.675,46
6.633,63
6.622,71
2.916,83
8.544,40
4.842,85
2.574,69
2.798,78
63,28
2.327,47
5.600,70
2.369,21
2.943,75
2.637,08
63,28
3.460,83
6.241,65
3.636,10
7.539,83
8.044,77
189,93
8.205,47
3.636,10
2.220,49
2.573,02
63,28
3.141,96
3.321,85
2.600,00
70.000,00
50.000,00
100.000,00

TOTAL

340.302,43

IMPORT MODIFICACIÓ NÚM. P 01/16 ____________

340.302,43 €

Emés un informe pel Sr. Interventor, 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 i Recursos Generals n’ha emés dictamen i el Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors assistents a la sessió, inclosa
la Sra. Alcaldessa que de fet i de dret formen la Corporació, acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número P01/16 de modificació pressupostària, per
import total de 340.302,43 euros, mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i
suplement de crèdits en l'estat de despesa del Pressupost General en vigor, finançat
amb baixes de crèdits.
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 després
que la modificació s’aprove definitivament.
DEBAT
Sra. Mora (PP)
Sí, buenas noches … más que nada decir el motivo por el que nos vamos a
abstener en este punto … sí q ue
estamos
prácticamente
de
acuerdo
con
la
modificación pero hay una cuestión que es el tema de la residencia, que hemos
pedido un informe porque no sabemos exactamente que es lo que va a ocurrir … por
saber si en realidad era una de las empresas que va a estar o la otra … pues a la
espera de ese informe nos vamos a abstener … gracias …
Sra. Presidenta.
No hay ningún inconveniente
lo podemos dar …

… mañana, e incluso cuando acabe el Pleno os

Sr. Nofuentes. (PSOE)
Buenas tardes. Bueno … fundamentalmente la modificación
de créditos lo
que contempla es las actuaciones en materia de instalaciones deportivas al igual
que un justiprecio y por supuesto lo que motiva el P.P. el que tenga una duda,
que espero poder aclarársela y convencerlos para que cambien su sentido del voto
y es la modificación que hace referencia al Centro de Personas mayores y de Día,
y que asciende a 36.609 euros , en la cual ya fue comentado y está el expediente
correspondiente, una cuantía de 7.033 euros a una reparación como consecuencia de
las tormentas, lluvias del 2015, producto de ello 2.458 euros en vicios
encontrados, ocultos. Y el resto como consecuencia de la reunión que se mantuvo
con la Consellería y que nos hicieron llegar una serie de recomendaciones, o casi
obligaciones que son necesarias para poder adaptar la normativa existente y así
poder definitivamente abrir la Residencia y poder ofertarla a la ciudadanía.
Por lo tanto, la duda que, efectivamente le surgió al PP en la Comisión
de hacienda es una duda que queda reflejada en el propio expediente y que
clarifica en lo que se refiere a l0s 7033 euros, que insisto en lo vicios ocultos
encontrados en la revisión de la obra y el resto, los 26.000, como bien dice el
expediente, corresponde a propuestas que la Consellería nos hace.
Sra. Mora.
Sí, le agradezco la aclaración porque en la Comisión sí que estaba un
poco más confundido todo, porque, a lo mejor, efectivamente, no se tenía en ese
momento el expediente y no se nos aclaró en la forma que se ha hecho ahora, y por
eso, pues en vez de la abstención ud nos ha dado la explicación, la cual consta
en Acta, y nos la creemos, por supuesto …

Sra. Presidenta.
No obstante después le puede pasar la copia del informe … en cualquier
caso, para información también, porque son noticias que se van produciendo todos
los días … la semana pasada me interesé como muchas obras veces … de cómo estaba
el expediente de la autorización de la Residencia … para poder empezar a abrir
y<a, como es lógico, y empezar a mover … hemos tenido la mala suerte de que ha
habido … como es una residencia mixta … tiene que pasar por tres Direcciones
Generales, es decir, la tienen que autorizar tres Departamentos distintos, de
Discapacidad, de personas Mayores y Dependencia, o sea que son tres, tuvimos la
mala suerte de que hemos pillado algún trabajador de baja, que es el que hace
estos informes, pero me han dicho que el miércoles pasado ya estaba a la firma
de la Consellera…
Por lo tanto …, además sin ninguna pega, … por lo que espero que durante
esta semana tengamos noticias, que sepáis que en teoría ya no tiene que haber
ninguna pega y que estaba a la firma de la Consellera y de la Vicepresidenta,
la autorización para poder ya … mover ficha nosotros …

4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS NÚM. 2/2016.
Es retira l’expedient.
5. INFORME D'INTERVENCIÓ D'OBJECCIONS EFECTUADES EN L'EXERCICI
DE 2015, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET
LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ.
Vist l'informe d'Intervenció que recull les objeccions formulades i de conformitat amb
l'article 218 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d'abril, en la redacció que li dóna
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, se’n fa la rendició de comptes al Ple:
I
De les objeccions i observacions que es presenten per Intervenció, en nombre de
quinze, sobre un volum de despesa que en l'exercici 2015 en obligacions liquidades
va assolir la xifra de 24.445.064,44 euros, suposa un 1,70% de la despesa referida, i
sobre el volum d'expedients el seu percentatge és mínim.
II
Quant a les despeses reparades, nou casos responen a obligacions liquidades a
l'empresa que actualment du a terme els treballs de neteja d'edificis municipals, que
no compta amb contracte en vigor, atés que, com ja sap la corporació, s'està duent
a terme el procés de creació d'una empresa municipal que se’n farà càrrec d'aquest
treball. Dels altres casos, el de major import és la retenció en participació dels
tributs de l'Estat que va fer la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel cànon
d'abocaments que fan empreses radicades al municipi, i que l'Ajuntament ha
recorregut en tots els casos en què se li ha imposat el cànon esmentat. La resta de
despeses amb observacions, també ho són per quant s'estava duent a terme
l'expedient de contractació pel procediment corresponent, i mentrestant s’havia de
complir el servei atés que per l'import, eren contractes menors.

D'aquesta manera, s'entén que l'actuació de l'Alcaldia ha sigut conseqüent amb la
realitat de la situació i, en qualsevol cas, a fi que no es deteriore el funcionament
dels serveis.
6. MODIFICACIONS ANNEX DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016
Vistes les propostes que presenta el regidor de Joventut i la regidora de Cultura
sobre la necessitat de modificar el Pla estratègic de subvencions de Quart de Poblet,
que va aprovar el Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia vint-i-sis de
novembre de dos mil quinze.
Emés un informe pel Sr. Interventor i atés el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, de conformitat amb l’article 8 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta de vots a favor 11 PSOE, 4 PP i 1 Ciudadanos, i l’abstenció de
Compromís (3) i Sí se Puede (2), acorda:
Respecte a l'Àrea d'Educació:
U. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions, augmentant en 2.500 €, la quantia
destinada a la Línia de subvenció A, per procediment, concessió directa
extraordinària, projecte/activitat: Programa de sensibilització “Des de l'escola cap a
una societat inclusiva” i fixar-la en la partida pressupostària 326-48900.
DOS. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions, disminuint en 2.500 € la quantitat
destinada a la Línia de subvenció B, per procediment, concurrència competitiva,
projecte/activitat: activitats extraordinàries i fixar-la en la partida pressupostària 32648900.
TRES. Comunicar aquest acord als serveis econòmics i tècnics.
b) Respecte a l'Àrea de Joventut:
U. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions, incrementant en el capítol 4, les
Beques de Creació Jove 2015, amb una consignació de 2.169,79 euros, que seran
transferits des del capítol 1 del personal de la mateixa Regidoria.
DOS. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions, disminuint l'apartat de
subvencions per a iniciatives juvenils 2016, amb una consignació de 5.000,00 euros,
fixant-la en 1.500,00 euros, i amb aquesta diferència augmentar en 1.000,00 euros
la subvenció a la Federació de Cases de la Joventut de la Comunitat Valenciana i en
300,00 euros a l'associació Cremant Muses i crear una nova línia de subvenció per
a l'associació Lambda per un import de 1.000,00 euros.
TRES. Comunicar aquest acord als serveis econòmics i tècnics.
DEBAT
Sra. Rosa Garcia
(No se oye nada)
Sra. Presidenta.
Lo comentáis Borja o Bartolomé …

Sr. Nofuentes.
No se reduce ninguna cuantía destinada a las políticas de juventud en lo
que se refiere a través de la subvención, sino que se reorganizan en principio
cuando construimos el presupuesto se establece una subvención, una cuantía para
la subvención en las entidades deportivas y otra cosa es que en el desarrollo del
mismo ejercicio presupuestario puedan aparecer que en vez de las líneas de
trabajo en vez de hacer por concurrencia competitiva puedan
establecerse
convenios de colaboración entre las asociaciones y la propia concejalía, algo muy
normal en esta casa y en todos los Ayuntamientos y por tanto lo que se hace es lo
que en principio se tenía establecido de un modelo, un método, pues se corrige, y
si al final ud se da cuenta la cuantía la cuantía global que se destina a los
programas de juventud sigue siendo la misma cuantía.
Sra. Rosa García.
(… no se oye nada bien …… ) sí pero es que lo que estamos diciendo es
las asignaciones directas que … son a las asociaciones una vez que se crean estas
partidas asignadas
y convenios se renuevan directamente a estas entidades …
entonces las otras … en concurrencia competitiva si se … entiendo que si había
5000 euros es porque entidades se presentan a … y presentan sus proyectos … se
asignan no hay una asignación directa a un convenio directo … entonces … vale que
no se haya producido … pero lo que yo creo es que hay que apostar es para que …
hayan más sistemas de subvenciones de concurrencia competitiva y menos de …
porque así fomentas más la participación … entidades de Quart y no la asignación
directa a entidades por mero hecho de …
Sr. Nofuentes.
Perfecto!! Pero ud también sabrá que hay determinados programas que no
hay concurrencia, que solo hay
una asociación que se presenta y por tanto la
concurrencia competitiva si solo hay una, pues es una concesión directa, e
incluso en determinadas circunstancias y hay sobradas muestras que las llevamos
todos los meses y están en ese plan estratégico de subvenciones también en
determinadas acciones que las realiza concretamente una entidad, una asociación
que está muy especializada en esa materia y que no hay otra alternativa … no es
contradictoria una cosa con la otra, y lo venimos haciendo desde hace un montón
de tiempo, conjugar las dos fórmulas, de hecho en principio se plantea la mayoría
de las opciones por concurrencia competitiva e insisto, cuando entras en el
desarrollo del ejercicio presupuestario y también en la ejecución de los
programas puedes llegar a la conclusión de que sólo hay una posibilidad de
ejecutar un programa y es porque sólo
hay una asociación que pueda o quiera
hacerlo por diversas razones, y por lo tanto ahí tienes que ir a un convenio
bilateral.

7. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE INFORMACIÓ QUE CAL SUBMINISTRAR
AL PLE DE LA CORPORACIÓ SEGONS LA BASE 37 DE LES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT PER A L’EXERCICI DE 2016.
De conformitat amb l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament en ocasió de l’aprovació del
Pressupost General per a l’exercici de 2016, en la sessió de 26 de novembre de
2015, en el qual s’inclou en la Base 37 d’execució, en desplegament del que
disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
el Ple és assabentat d’informació periòdica que correspon al primer trimestre de
2016 i que ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el dia
27 d’abril de 2016.
8. 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, es dóna compte al Ple de l’informe trimestral de
Tresoreria sobre el 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 2016.
El Ple, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l’informe que ha emés Tresoreria, que correspon al primer
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 39,46 dies.
DOS. Trametre l’informe esmentat 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 l’estat de tramitació.
9. PROPOSTES
9.1. GRUP MUNICIPAL PSOE, RELATIVA AL PREACORD ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I TURQUIA.
El Grup Municipal Socialista retira la proposta i els portaveus dels grups PSPVPSOE, PP, Compromís, Sí se Puede Quart i Ciudadanos presenten una moció
conjunta que literalment transcrita diu així:
MOCIÓ RELATIVA AL PREACORD SUBSCRIT ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I
TURQUIA.
« El 8 de març de 2016 es va gestar un principi d’acord entre els Estats membres de
la Unió Europea i Turquia per a portar a cap un programa amb la intenció de
deportar a Turquia tots els migrants que arriben a territori europeu a través del país
turc, juntament amb altres mesures econòmiques i polítiques favorables a l’Estat
turc.
Des de la corporació municipal de Quart de Poblet, considerem que aquest acord cal
considerar-lo inacceptable per tal com vulnera els convenis internacionals signats
per la mateixa Unió Europea sobre el dret internacional d’asil i incompleix igualment
els valors que ens van conduir a construir la Unió com són el respecte a la dignitat
humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de Dret i el respecte als drets
humans, a més a més no respecta els principis de pluralisme, tolerància, justícia,
solidaritat i no discriminació característics de tots els Estats membres de la Unió
Europea.

Qualifiquem aquest acord d’”immoral” i “inhumà” per tal com utilitza les persones
refugiades que fugen del terror i la barbàrie d’una guerra cruel com a “moneda de
canvi”, per això denunciem estar assistint a un preacord de dubtosa legalitat i que
fins i tot Amnistia Internacional ja ha denunciat que la Unió Europea podria estar en
perill de ser còmplice d’una seriosa violació dels drets humans contra els refugiats i
sol·licitants d’asil.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple els següents:
ACORDS

1. Que el Ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet manifeste el seu rebuig a l’acord
aconseguit entre la Unió Europea i Turquia que preveu la devolució a Turquia de tots
els migrants que arriben a territori europeu.
2. Exigir una resposta humanitària urgent a la Unió Europea davant la greu situació
dels refugiats donant preferència, en les reubicacions i assentaments, a aquelles
famílies en risc, especialment els menors no acompanyats, discapacitats, malalts o
mares soles amb fills.
3. Que el Ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet se sume al manifest Passatge
Segur subscrit per les organitzacions sindicals i partits polítics de tot Europa i instar
la UE i els Estats membres a crear corredors humanitaris que possibiliten l’asil dels
refugiats en tots els Estats membres de la Unió Europea i complir així el principi de
solidaritat característic en la construcció de la Unió Europea.
4. Exigir al Govern d’Espanya en funcions que s’exploren totes les vies humanitàries
per a l’arribada de persones necessitades concertant també polítiques de reubicació
i reassentament amb les comunitats autònomes i la FEMP.
5. Fomentar una millor campanya de sensibilització per a fortificar el compromís
solidari dels espanyols i així poder eliminar qualsevol intent de discriminació o
xenofòbia.»
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa l’alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda
aprovar la moció.
9.2. GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS, SOBRE L’ADEQUACIÓ DELS PARCS
MUNICIPALS D’OCI INFANTIL A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL.
« El Grup Municipal Ciudadanos retira la proposta i els portaveus dels grups PSPVPSOE, PP, Compromís, Sí se Puede i Ciudadanos presenten una moció conjunta
que literalment transcrita diu així:
MOCIÓ SOBRE L’ADEQUACIÓ DELS PARCS MUNICIPALS D’OCI INFANTIL A
L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL.
En data 2 de març de 2013, el Consell d’Europa va fer públic, per mitjà del Diari
Oficial de la Unió Europea, les recomanacions als Estats membres a l’hora d’invertir
en la infància per a trencar el cicle dels desavantatges que hi existeixen.

Aquestes recomanacions incentiven els Estats membres, entre els quals es troba
Espanya, perquè promoguen el benestar infantil universal mitjançant estratègies que
s’encarreguen d’incentivar la igualtat d’oportunitats perquè tots els xiquets puguen
aprofitar el seu potencial.
Està demostrat que les activitats d’oci influeixen en el desenvolupament afectiu físic,
intel·lectual i social dels xiquets, a més de contribuir a generar sinergies i afavorir la
comunicació. D’ací la necessitat d’espais de joc, en ambients d’igualtat, sense
generació d’àmbits d’exclusió.
Els habitants de Quart de Poblet ja han expressat la seua solidaritat en diferents
ocasions, tant de forma particular com col·lectiva, participant i promovent actes en
favor dels xiquets amb qualsevol tipus de discapacitat: curses solidàries, concerts
benèfics, etc.
És per tot això que, a fi de garantir el gaudi de tots els xiquets i les xiquetes en
completa integració entre ells, ens hem de comprometre a garantir l’existència de
parcs infantils, de zones d’oci i d’esbargiment infantil que siguen d’accessibilitat
universal per a tots els xiquets i xiquetes al municipi de Quart de Poblet. »
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal Ciudadanos presenta les següents:
PROPOSTES D’ACORD
1. Adequar els parcs municipals d’oci infantil de Quart de Poblet amb la incorporació
de nous elements de joc específics, juntament amb els que ja hi ha –o amb la
reforma d’aquests-, perquè puguen ser usats pels xiquets amb discapacitats
funcionals, afavorint així la completa convivència i integració entre tots els xiquets i
xiquetes.
2. Establir un pla de prioritats perquè a curt termini es duga a terme l’adequació dels
parcs a l’accessibilitat universal, començant l’actuació pels que són més freqüentats
pels menors i, posteriorment, segons les necessitats, estendre’l a la resta dels de
gran afluència: Parc de Sant Onofre, Poliesportiu Municipal, Molí de Vila, etc.
3. Implantar elements d’oci d’accessibilitat universal en el disseny i construcció dels
futurs parcs infantils de la localitat.
4. Impulsar i promoure, des de
comunicació i la interrelació social
societat civil i, amb aquesta finalitat,
integradores i compartides per tots
capacitats.

l’Ajuntament, la inclusió social; afavorir la
dels xiquets, familiars, curadors i resta de la
establir activitats d’animació infantil que siguen
els menors amb independència de les seues

5. Incloure la partida corresponent en el pressupost municipal de l’any 2017 per a
dur a terme les accions descrites.»
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 moció.

9.3. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, PER A DECLARAR QUART DE POBLET
COM A MUNICIPI A FAVOR DEL TRACTE ÈTIC AMB ELS ANIMALS, A FAVOR
DELS SEUS DRETS I CONTRARI AL MALTRACTAMENT ANIMAL.
El Grup Municipal Compromís retira la proposta i els portaveus dels grups PSPVPSOE, PP, Compromís, Sí se Puede i Ciudadanos presenten una moció conjunta
que literalment transcrita diu així:
« MOCIÓ PER A DECLARAR QUART DE POBLET COM A MUNICIPI A FAVOR
DEL TRACTE ÈTIC AMB ELS ANIMALS, A FAVOR DELS SEUS DRETS I
CONTRARIS AL MALTRACTAMENT ANIMAL.
És obligació i responsabilitat de les institucions fomentar els valors de respecte
envers la natura i els éssers vius, la cura del medi ambient, en totes les seues
vessants, i l’educació basada en el respecte i la convivència pacífica amb el nostre
entorn.
Vivim en una societat moderna, democràtica, culta i sensible, que incorpora entre els
seus objectius bàsics i prioritats, la defensa d’aquells col·lectius especialment febles
o vulnerables. I els animals, com a éssers sensibles al dolor i al patiment físic I
psíquic, amb el dret natural a viure d’acord amb les seues característiques
biològiques, han de ser especialment defensats i protegits pel conjunt de la nostra
societat, en general, i de les seues institucions –locals, autonòmiques, estatals i
europees, en particular.
És imprescindible sumar esforços i energies, i treballar conjuntament pel benestar
animal i la defensa dels seus drets, a fi d’actuar realment com a societat ètica i
avançada.
Per tot això, considerem que el Ple d’aquest Ajuntament s’ha de comprometre
inequívocament amb aquests plantejaments i reconéixer com a pròpia la declaració
universal del dret dels animals. Tot fonamentant aquests valors i condemnant i
impedint les pràctiques que suposen maltractament o vexació dels animals en el
nostre municipi.
D’acord amb el que acabem de dir, sol·licitem al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Declarar el municipi de Quart de Poblet localitat amiga dels animals, a favor del
tracte ètic i dels seus drets i contrària al maltractament animal.
2. Declarar el municipi de Quart de Poblet contrari a la pràctica de qualsevol tipus
d’activitat, espectacle o pràctica esportiva que implique violència contra els animals i
que els puga ocasionar estats d’ansietat, por, patiment o qualsevol dany físic o
psicològic.
3. Impedir la publicació en els espais, mitjans i plataformes de titularitat pública
municipal, de la publicitat d’activitats de qualsevol tipus que supose la violència,
exhibició o explotació d’animals incompatibles amb la seua dignitat i els seus drets.
4. Donar publicitat d’aquest acord a través dels mitjans de comunicació, pàgina web
i xarxes socials.»

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 moció.
DEBAT
Sra. Presidenta.
La siguiente propuesta antes de pasar a leer una que se consideraría
urgente y que también ha sido consensuada sobre las titulizaciones de las
hipotecas, la que figura en la orden del día es una del
Grupo Municipal de
Compromís para la declaración de Quart de Poblet como municipio a favor del
trato con los animales y a favor dee sus derechos y contrario al maltrato animal…
Uds mantendrían la moción inicial?... porque es que convendría que antes de pasar
a debatirla aclararlo …
Sr. Torres.
Compromís ha consensuat amb tots el grups … (no se oye nada)…
Sra. Presidenta.
En cualquier caso la propuesta de Compromís no sería la que está en el
orden del día, sería la que uds han intentado consensuar … por saber …
Sra. Mora.
Yo Sra. Alcaldesa pediría cinco minutos de receso para hablar con mi
grupo … gracias.
Sra. Presidenta.
Vamos a retomar el Pleno después de estos cinco minutos, si os parece … y
vamos a leer la moción que, finalmente,
han consensuado todos los grupos
políticos …
Sr. Medina.
Yo pues nada, agradecer al grupo de Compromís que haya tenido la
deferencia y en aras del consenso de todos los grupos y demás, el haber retirado
específicamente lo que hacía alusión a espectáculos taurinos, porque de esa forma
ya se sabe que aquí hay una Mancomunidad que es el Barrio del Cristo, y que hay
una peña muy arraigada y celebran una serie de actividades que no son una serie
de espectáculos y bueno, en aras de conseguir este consenso pues agradecer que
la haya retirado y hayamos conformado la moción.
Sra. Presidenta.
Pues reitero yo también en ese sentido, hago mías las palabras del
Portavoz, aunque ya saben que este año en
Quart de Poblet no tenemos toros,
Quart no tiene tiene esa competencia porque es una Mancomunidad de dos municipios
y este año no es Quart de Poblet, pero que lo sepan.
Entiendo que se aprueba por unanimidad? … muy bien …
Ahora pasaríamos a la moción
“Titulizaciones de las hipotecas”

que

consideramos

urgente

sobre

las

URGÈNCIES
Amb la declaració prèvia de la urgència, aprovada per unanimitat, article 91.4 del
ROF es tracta l’assumpte següent:
MOCIÓ QUE HAN CONSENSUAT ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT
SOCIALISTA, PARTIT POPULAR, COMPROMÍS, SÍ SE PUEDE I CIUDADANOS
SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES.

Els portaveus dels grups PSPV-PSOE, PP, Compromís, Sí se Puede Quart i
Ciudadanos, fent ús de les facultats conferides per la legislació vigent, proposen al
Ple de l’Ajuntament la següent moció:
« El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de
Societats i Fons de Titulització Hipotecària (Llei 19/1992 de 7 de juliol) i aconseguí el
màxim apogeu l’any 2007, any en què les titulitzacions sumaren aproximadament
140.000 milions d’euros.
Com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han aplicat a tot
tipus de crèdits, especialment als hipotecaris, s’ha generat una greu confusió i, per
tant, una absoluta indefensió per part dels hipotecats.
Les titulitzacions són processos que suposen l’eixida del patrimoni de l’entitat
bancària dels crèdits signats entre ells i els seus clients. Per mitjà dels mecanismes
financers, els bancs transfereixen aquests préstecs hipotecaris, però continuen
actuant com a titulars d’aquests tant en la seua relació amb els clients com en la via
judicial.
Titulitzar és una forma de finançament que suposa la transmissió dels drets de crèdit
a tercers amb tots els riscs per als inversors, però són les entitats financeres que
van subscriure l’escriptura hipotecària del préstec hipotecari les que inicien
execucions hipotecàries com si foren la part creditora de la relació contractual, faltat
no obstant això, de legitimació activa. Assumeixen una aparença de legalitat, com és
la inscripció registral, però hi ha una falta de validesa quan ja s’ha transmés el crèdit.
La funció dels bancs o caixes ha passat a ser la de mers administradors dels
cobraments que origina el préstec, tal com consta en els fullets d’emissió: cobrar
quotes mensuals i transferir-los als fons de titulització, obviament el nou creditor és
el titular del bo.

Així mateix, la Llei permet que no hi haja publicitat registral sobre la transferència
d’aquestes inscripcions en el registre de la propietat per tal com els fons de
titulitzacions manquen de personalitat jurídica, circumstància que han utilitzat les
entitats financeres per a ocultar aquest fet, que a pesar de ser absolutament real, és
difícil de demostrar per l’opacitat de la tramitació d’aquest procediment, de manera
que simulen continuar sent els creditors legítims dels préstecs. D’aquesta manera,
inicien en el seu mateix nom els procediments d’execució hipotecària.
Al març de 2015, el director del Departament de Conducta del Mercat i
Reclamacions del Banc d’Espanya, va manifestar “que la titulització és un procés
financer per mitjà del qual es transformen uns actius líquids (crèdits/préstecs) en
títols o valors negociables, mitjançant la seua cessió a un fons de titulització, qui al
seu torn emet uns bons de titulització per a col·locar-los entre inversors
institucionals. D’aquesta manera, les entitats vénen tot o part dels seus riscs per a
obtenir un finançament amb el qual seguir desenvolupant el seu negoci sense haver
d’utilitzar altres vies, com ara les ampliacions de capital. De conformitat amb la Llei
1)/1992, sobre règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de
titulització hipotecària, la titulització d’un préstec suposa que l’entitat que el va
concedir deixa de ser la creditora del préstec encara que conserve per llei la

titularitat registral i continue mantenint, llevat de pacte en contra, la seua
administració...”
També, el 6 de març de 2015, el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Fuenlabrada,
acordà deixar sense efecte una execució hipotecària despatxada considerant la falta
de legitimació de l’entitat financera executant, la qual va alienar el crèdit a un fons de
titulització.
Així mateix, el Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Còrdova, va suspendre,
l’octubre del 2015, un procediment d’execució fins a conéixer la titularitat del préstec.
Igualment ha succeït amb dos procediments més en el Jutjat de Primera Instància
núm. 2 de Puente Genil.
Conseqüentment, s’ha obert una nova via de defensa davant els procediments
d’execució hipotecària que continuen amenaçant a desnonar les famílies que no
poden fer front a les quotes de la hipoteca; però aquestes famílies, per a poder
disposar d’aquesta defensa, necessiten saber si la seua hipoteca es va titulitzar o
no; i necessiten que jutges, autoritats i la societat en general sàpia què està passant
amb tot aquest assumpte, tan lligat a la bombolla immobiliària d’ahir i a l’emergència
d’habitatge de hui.
És per tot el que ací s’ha exposat que proposem al Ple municipal que adopte els
següents:
ACORDS
1. Exigir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que funcione tant prompte com
siga possible com verdader registre públic que organitze els fullets, escriptures i
annexes d’actius titulitzats per tal de poder oferir a les famílies afectades de manera
clara i accessible la informació i certificació de si la seua hipoteca va ser titullitzada i
en quin fons.
2. Sol·licitar a les entitats financeres que publiquen en la web, en la part del fullet i
l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que formen el fons de
titulització esmentat.
3. Comunicar aquests acords al Jutjat degà perquè, analitzant cada cas, puga
acordar la suspensió dels procediments d’execució hipotecària fins que cada entitat
financera trameta una certificació de si el préstec que s’ha d’executar es va titulitzar
o no.
4. Enviar còpia d’aquesta moció a les oficines centrals de les entitats financeres amb
sucursals a la nostra ciutat, a les Corts Valencianes, formacions polítiques, sindicats,
associacions veïnals i plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret
a un habitatge digne.
5. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb la informació sobre el
problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor puga saber si el
seu préstec hipotecari fou titulitzat o no per la seua entitat financera i les mesures
d’actuació i protecció.

6. Que l’Ajuntament de Quart de Poblet inste la Diputació de València, en les seues
competències en matèria de consum, com també a la Generalitat Valenciana perquè
atenguen les sol·licituds -que no estan atenent- dels ciutadans que es troben en una
situació de llançament hipotecari.»
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 moció.
Sra. Presidenta.
Agradecer, que no lo he dicho antes, a todas las fuerzas políticas con
representación en la Comisión Mixta y los miembros del PAD que se están reuniendo
para trabajar a favor de que no haya desahucio y que ayude a la gente que lo está
pasando mal en este sentido así que gracias a todos por el trabajo tan
constructivo que se está haciendo.

10. PRECS I PREGUNTES
Sr. Jaen (Sí se puede)
Bueno. Buenas noches. Gracias a
los vecinos por
asistir a este Pleno y bueno, mi pregunta es … en el Pleno
pasado se aprobó una moción que presentamos sobre la
actualización de las bolsas de empleo y al día de hoy no
se había actualizado nada… ni las contrataciones, ni se han
subido las bases de las bolsas que faltaban … sabiendo que
se aprobó, sabiendo que la actualización sería cada tres
meses nos sorprende que todavía, después de un mes, no se
haya empezado y nos gustaría saber cuándo se va a empezar a
poner en práctica.
Sra. Presidenta.
Gracias. Yo creo que lo has dicho tú. Una vez cada
tres meses. Hace un mes. Déjanos un poquito más de plazo.
Pero aparte de eso … sí … sí … lo has dicho, cada tres
meses, en cualquier caso vamos a hacerlo cuanto antes y te
puede confirmar el Sr. Secretario que nos hemos reunido
para hablar con esta cuestión ya con la persona que lleva
este tema en el Departamento de Personal, tenemos algunas
dudas de cómo resolver, y se está haciendo alguna consulta
por el tema de la Ley de protección de Datos, la persona
que está al frente ahora
sustituyendo al que había
anteriormente en Recursos Humanos y que lleva escasamente
un mes, junto con el Sr. Secretario nos reunimos para ver
como podíamos ponerlo en marcha lo antes posible y a él
mismo le surgían una serie de dudas, incluso estuvimos
comentando lo que se habló aquí de iniciales, de ver como
hacer y se comprometió en hacer una consulta a la
Diputación para ver como se podía adelantar esto. En
cualquier caso habéis pedido algunas bases que no tengo
ningún inconveniente mañana mismo en que bajeis a poderlas
consultar, habéis pedido alguna copia
y no hay ningún
inconveniente. Sergio.

Sr. Gavilán. (sí se puede)
Buenas noches a todos. Lo mio es más una pregunta …
esto que es el tema de la Junta de Portavoces que se ha
demostrado que la Junta de Portavoces, hacerla con la
periodicidad con la que lo estamos haciendo es eficaz
porque al final el debate lo hacemos ahí, consensuamos, y
sacamos propuestas incluso mejores … y también rogaría de
que se hagan con esa periodicidad de un mes, o sea
mensuales, más que nada ahora ya que tenemos mociones en la
mesa, por decirlo así, para ir consensuado, ir trabajando
sobre
ellas,
sobre
temas
bastante
interesantes
e
importantes que se han tratado en el Pleno y que se han
dejado sobre la mesa para tratarlos en Comisión …
Sra. Presidenta.
Pues si queréis fijamos ya que el martes del día del
Pleno a las 13’30 de una forma formal … pueda estar unas
veces y otras no … pero sí que haya una reunión formal de
los portavoces, y si queréis lo fijamos por acuerdo de
todos ya
y no hay ningún problema … el mismo día … por
facilitar a la gente … pero si no vamos a estar de acuerdo
en el día lo hablamos luego … era por adelantar … bueno …
Yo hago esa propuesta, si tenéis alguna mejor pues me
la hacéis llegar y antes del próximo … hombre yo lo digo
porque el martes ya tenemos todas las mociones y los grupos
ya se han reunido y ya tenemos una postura, si lo hacemos
antes los grupos … como por ejemplo el nuestro no se habrá
reunido y será más complicado, pero bueno, lo hablamos, no
hay ningún problema, de aquí al mes que viene se habla, sin
ningún problema… alguno más?
Sr. Torres.
No se oye …
Sra. Presidenta.
Simplemente es una cuestión de tiempo, que no
tenemos ni hemos visto los estatutos ni hemos tramitado
ninguna cuestión, hemos ido a una reunión, hemos estado en
contacto con ellos, pero no es por nada, sí que tenemos
intención de estar … pero aún no hemos hecho el trámite,
porque aunque en principio hubieron dos intentos de hacer
dos asociaciones, una que la intentó convocar Paterna y
fuimos a la reunión y otra, a la semana siguiente, la
convocó Ribarroja, entonces pensamos esperarnos porque se
estaban montando dos asociaciones y no tenía demasiado
sentido y pensamos que era prudente esperarnos y ver cual
quedaba de las dos y sumarnos a la que quedara y parece ser

que la que queda va a ser la asociación que se reunión en
Ribarroja y nos avisaron y no nos dio tiempo porque hay
que pasarlo por la Comisión, por el Pleno etc y hacer todo
el trámite
y nosotros tenemos la intención de formar
parte, lógicamente, y además porque tenemos problemas
porque no se si saben uds, a lo mejor por la prensa, pero a
nosotros como Ayuntamiento nos ha tocado cortar el acceso
al parque Fluvial porque se ha roto la pasarela que cruza
por una cuestión de seguridad para los ciclistas, porque
está en nuestro término, pero no somos responsables de
arreglar esa pasarela y el Sr. Concejal se reunió ayer con
la Presidenta de la Confederación y hoy otra vez han estado
aquí, in situ, para ver como se puede solucionar, pero
claro el Ayuntamiento, y yo creo que uds coincidirán
conmigo en que no tenemos porque asumir unos gastos, que en
todo caso sería lo de menos, me refiero a los gastos, pero
una responsabilidad de una obra que no es nuestra, que no
está entregada, así como el Centro de Interpretación del
parque fluvial ya es del Ayuntamiento, porque ya tenemos la
responsabilidad del mantenimiento y de lo que pueda pasar
ahí, pues en este otro caso no y estamos instando tanto a
la Consellería, porque también tiene competencias en el
Parque natural y que ha estado en esa reunión, como a la
Confederación para ver como se puede solucionar, pero nos
parece que un buen instrumento puede ser esa asociación de
pueblos afectados por el tema del parque a la hora, sobre
todo, a que nos ayuden a gestionar porque a este
Ayutnamiento le está
costando mucho dinero tener el río
conforme está, y creo que somos los únicos que lo estamos
haciendo ese gasto, con lo cual pues que cada uno … y
nosotros también, queremos continuar ayudando, pero que
cada uno asuma sus responsabilidades … pero sí que es
intención de formar parte.
Sr. Espinós (Compromís)
Hi ha Ajuntaments que estan signant un conveni
d’assessorament
amb
Escola
Valenciana,
conveni
d’assessorament de política lingüística, en les escoles,
AMPES, conveni d’assessorament ... (no se oye)... i també
en les escoles per a l’ensenyament i formació en valencià,
i assessorament amb un servei o conveni amb l’escola i
volia saber si l’Ajuntament està darrere o no...
Senyora Presidenta
Jo crec que esta pregunta ja la vam contestar, però
no tinc ningun inconvenient perquè la vam fer fa tres o
quatre mesos, me pareix; no sé si la Regidora vol donar
més informació però ja tenim inclús destinada una quantitat
econòmica i jo crec que ja ho coneixen des d’Escola
Valenciana.

No és així senyora regidora? Si vols aclarir-ho...
Senyora Mora
Tenim ja redactat el conveni a falta de ficar la data
per a fer la firma... o siga que ja està i és de tres mil
euros.
Senyora Presidenta
Anem a firmar un contracte...
contracte, un conveni de tres mil euros

Vull

dir,

no

un

Sra. García
Dos preguntas. Estuvimos viendo en intervención, con
relación a las facturas del trimestre de luz y de gas …
(deja de oírse …) … el proveedor de Iberdrola suministra
luz y gas y el proveedor de gas natural suministra luz y
gas también, entonces a nivel particular significa un
trastorno … que si es más económico tener las dos cosas con
un solo proveedor, entonces simplemente que se revise ese
tema porque al final estuvimos viendo claro que las luz va
por Iberdrola y las calderas por Gas Natural y hoy por hoy
a nivel
particular se pueden unificar entonces era por
hacer lo mismo y tener un solo proveedor y reducir algún
coste en ese sentido …
Sra. Presidenta.
Bueno, un segundo, y la otra?
Sra. García.
Pues la otra era simplemente un ruego … de que hemos
visto la
publicidad de la piscina de que ya habéis
informado de la actividad nocturna, de los precios …
entonces nada un agradecimiento irónico ¿no? en el sentido
de que las aportaciones que desde Compromís os hemos hecho
y hemos visto que al final no habéis valorado ninguna
entonces entendemos
que era positivo haberlas valorado y
como este año no lo habéis hecho, pues
seguiremos
insistiendo ya que son aportaciones vecinales y nos gusta
pues mejorar los servicios que se ofrecen, y pues nada,
simplemente que seguiremos insistiendo para que el año que
viene a ver si lo conseguimos …
Sra. Presidenta.
Bueno, pues yo … un segundo Bartolomé, la voy a
contestar yo … a la última … irónicamente también le diré
que se equivoca, y se equivoca porque precisamente hoy
traemos a la Comisión de hoy … porque sí que les vamos a

hacer caso en algunas cuestiones … y se lo digo porque se
ha adelantado ud un poquito y a lo mejor ha prejuzgado … y
sí que este grupo es permeable a esas cuestiones porque
precisamente hoy, en la Comisión de Gobierno vamos a llevar
una propuesta del Concejal de Deportes para que se
reestructure un poco cuales son las tarifas y para que el
año que viene se puedan poner en marcha. En la que van a
tener uds toda la participación que consideren oportuno
desde ese punto de vista … o sea que … sí que hacemos caso
y sí, hay cosas que nosotros también queremos revisar …
¿de acuerdo?...
Sr. Nofuentes
Sí, … de nuevo agradecer la aportación la aportación
que ha hecho … nosotros la luz la recibimos con una buena
tarifa a través de la adhesión que tenemos a la Central de
Compras de la Diputación de Valencia, no tenemos el gas a
través de la misma oferta. Por tanto, nosotros nuestro
proveedor viene a través de un concurso que ya ha hecho la
Diputación en el caso de la luz y que nosotros
adhiriéndonos a ella no necesitamos hacer ningún concurso,
pero sí nos beneficiamos de las buenas y fantásticas
tarifas que se consiguen a través de ese procedimiento.
El otro, el servicio de gas como no está incluido
actualmente, todavía, a través de la Centro de Compras,
pues lógicamente no podemos ni incluirnos ni luego unificar
ese tipo de aspectos, le digo lo que le dije la anterior
vez, para nosotros sería muchísimo más recomendable poder
trabajar con una única factura de un solo proveedor, desde
el
punto
de
vista
de
la
tramitación,
porque
el
procedimiento es el mismo, como le dije, de un euro que de
cien mil, y por tanto nos simplificaría el proceso y por
supuesto tendríamos optimizados los recursos, lógicamente,
pero en este caso no es posible, pero no sólo por eso
también, podría ser como proveedor, pero tenga en cuenta
que hay cada punto de cuadro de luz envía una facturación
que eso es inevitable que eso tenga que hacerlo.
Pero vamos la respuesta a la pregunta concreta es que
por un lado nosotros estamos adheridos a la central de
compras que tiene el servicio de la Diputación y por otra
el gas no.
11. COMUNICACIONS
El Ple queda assabentat de:
–– Decret de l’Alcaldia núm. 1015/2016, de data vint-i-u d’abril d’enguany de
correcció dels articles segon i tercer del Decret núm. 610/2016, de data 29 de febrer
de 2016, que aprova la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2015.

–– Interlocutòria núm. 196/16, de data 31 de març de 2016, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Cinquena, que acorda declarar la indeguda admissió del recurs d’apel·lació que
Ackerman Grup d’Inversions SA, ha alçat contra la Sentència 307/2015, de 10 de
novembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, de València.
–– Sentència núm. 265/16, de data 29 de març de 2016, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1ª,
núm. 6, de València, Procediment Ordinari núm. 344/2011, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per l’Administració General de l’Estat contra el
Decret d’Alcaldia núm. 1,540/2011.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i trenta minuts del
dia trenta-u de maig de dos mil setze, la senyora alcaldessa alça la sessió i dels
acords adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

