ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA 27 D'ABRIL DE 2019
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grupo PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Amparo Torner Durán

Al saló de plens de l'Ajuntament de la vila de
Quart de Poblet, quan són les deu hores i
trenta minuts del dia vint-i-set d'abril de dos
mil dènou, es reuneixen, sota la presidència
de la senyora alcaldessa, Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i els senyors regidors
anotats al marge, assistits pel senyor
secretari i amb la presència del senyor
interventor per tal de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria,
d'acord amb l'ordre del dia rebut.

Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

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

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinós Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomariz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón
Ha excusat la seua absència
José Antonio Acosta Gómez

1. ACORD D'ADHESIÓ
GENERALITAT.

A

LA

CENTRAL

DE

COMPRES

DE

LA

Vista la sol·licitud de adhesió genèrica a la Central de Compres de la Generalitat,
subscrita per l'alcaldessa, que literalment transcrita diu així:
Carmen Martínez Ramírez, en qualitat d'alcaldessa de l'Ajuntament de Quart de
Poblet, entitat estatutària, Ajuntament, Universitat, que actue en nom i representació
d'aquest, en virtut de les atribucions que em confereix la disposició addicional segona,
apartat 1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
EXPOSE
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix en l'article
228 la possibilitat de creació de centrals de contractació per les comunitats autònomes
i entitats locals.
El Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, regula la Central de Compres de la
Generalitat i s'hi adopten mesures al respecte de la contractació centralitzada.
L'objectiu d'aquest decret és racionalitzar i ordenar l'adjudicació de contractes, que
permetrà realitzar acords marc, articular sistemes dinàmics o centralitzar la
contractació d'obres, serveis i subministraments d'ús comú, llevat dels sanitaris, a
través de la Central de Compres de la Generalitat.
L'article 29 del Decret 35/2018 esmentat estableix que voluntàriament poden adherirse a la Central de Compres de la Generalitat:
a) Les diferents institucions que constitueixen la Generalitat i que es troben
determinades en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i entitats adscrites
o dependents d'institucions estatutàries.
b) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i ens que en depenen.
c) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i els organismes autònoms i ens que
en depenen.
Aquesta adhesió es podrà efectuar per la totalitat de les obres, serveis i
subministraments centralitzats o bé per a determinades categories d'aquests, atenent
les pròpies necessitats.
Quant al procediment d'adhesió genèrica, l'article 29 del Decret 35/2018 estableix que
s'efectuarà amb un sol·licitud prèvia de l'entitat interessada, que s'adreçarà a la
persona titular de la subsecretaria de la conselleria amb competències en matèria
d'hisenda. L'adhesió genèrica requerirà l'adopció de l'acord corresponent subscrit per
les persones titulars de l'òrgan competent de l'entitat adherida i de la subsecretaria de
la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.

Per tot això, SOL·LICITE (Indiqueu el que pertoque):
a) L'adhesió genèrica de l'Ajuntament de Quart de Poblet a la Central de Compres de
la Generalitat per a la totalitat de les obres, serveis i subministraments declarats
centralitzats.
b) L'adhesió genèrica de l'Ajuntament de Quart de Poblet a la Central de Compres de la
Generalitat en allò tocant a les obres, serveis i subministrament que tot seguit
s'assenyalen:

NOMÉS ELS MARCATS AMB X
Energia elèctrica
Adquisició o lloguer d'equips i sistemes per al tractament de la
informació (ordinadors personals, portàtils, tauletes, servidors, sistemes
d'emmagatzematge, sistemes d'alimentació ininterrompuda, etc.), amb
inclusió del programari base i dels elements complementaris de
connectivitat.
Vehicles automòbils.
Equips d'impressió: fotocopiadores, copiadores, fax, multicopiadores i el
material fungible.
Material d'oficina i informàtic ordinari no inventariable
Papereria.
Combustibles d'automoció per a vehicles.
Gas
Equips de climatització
Mobiliari d'oficina i complementari d'ús comú
Lloguer de maquinària, material de transport, mobiliari i estris d'ús
comú.
Roba de treball: vestuari d'uniformitat, calcer, etc.
Subministraments d'equips per a la Xarxa de Comunicacions Mòbils
Digitals d'Emergència i Seguritat de la Generalitat Valenciana (Xarxa
COMDES)
Subministraments de comunicacions corporatives de veu i dades, fixes i
mòbils, com també de l'accés a Internet.
Subministraments per al desplegament de l'Administració Electrònica,
que inclouen: consultoria, planificació, anàlisi, disseny, construcció,
llicències, desenvolupament i manteniment dels sistemes d'informació i
de les aplicacions.
Sistemes i equips de vigilància i seguretat.
Equips de desfibril·lació semiautomàtica (DESA)
Serveis de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils,
com també de l'accés a Internet.
Serveis de Contac Center d'atenció a persones usuàries internes i
d'informació administrativa a la ciutadania.
Serveis d'allotjament de sistemes d'informació en les diverses
modalitats (hosting o housing)
Serveis postals.
Serveis d'impressió, digitalització i gestió documental.
Missatgeria i paqueteria.
Serveis de mediació d'assegurances i serveis d'assegurances.
Seguretat i vigilància.
Serveis de neteja.
Serveis de reciclatge.
Serveis de transports.
Serveis d'agències de viatges.
Serveis de mudances.
Manteniment tècnic integral d'edificis i instal·lacions entre els qual s'hi
inclouen ascensors i sistemes contra incendis.
Manteniment, conservació i reparació de mobiliari i accessoris.
Manteniment, conservació i reparació d'elements de transport d'ús
comú.
Serveis d'administració, explotació, control i manteniment de les
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infraestructures i de l'equipament en matèria de microinformàtica, dels
sistemes de computació i d'emmagatzematge, de comunicacions
corporatives (LAN, WAN) i de telecomunicacions.
Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització.
Millora d'eficiència energètica d'edificis administratius.
Serveis per al desplegament de l'Administració Electrònica, que
inclouen: consultoria, planificació, anàlisi, disseny, construcció,
llicències, desenvolupament i manteniment dels sistemes d'informació i
de les aplicacions.
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Atés el dictamen favorable que ha emés la Comissió General Informativa d'Hisenda i
Recursos Generals, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa l'alcaldessa, acorda:
U. Ratificar la sol·licitud d'adhesió genèrica de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que
formula la senyora alcaldessa, a la Central de Compres de la Generalitat.
DOS. Ratificar l'acord d'adhesió genèrica a la Central de Compres de la Generalitat.

2. FORMACIÓ MESES ELECTORALS ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU I
ELECCIONS LOCALS DEL DIA 26 DE MAIG DE 2019.
L'Article 26.2 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) determina que
«El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la
totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la mesa corresponent, que
sàpien llegir i escriure i siguen menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc
anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies. El president ha de
tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de Segon Grau o,
subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent».
El Ple de l'Ajuntament forma les 34 meses electorals, integrades per un president i dos
vocals, per a les eleccions al Parlament Europeu i Eleccions Locals, que tindran lloc el
pròxim dia 26 de maig.
S'utilitza el programa CONOCE que facilita l'Institut Nacional d'Estadística, Oficina del
Cens Electoral.
L'aplicació permet dur a terme el sorteig per a seleccionar els membres de les meses
electorals del municipi a partir dels registres inclosos en la Base d'Electors del
Municipi.
El sorteig es fa per selecció aleatòria entre els electors que compleixen les condicions
requerides per la Llei electoral.
Després d'acomplir les formalitats legals i de formar les Meses Electorals, en nombre
de 34, amb les persones corresponents i els càrrecs respectius, a les deu hores i
quaranta minuts del dia vint-i-set d'abril de dos mil dènou, la senyora alcaldessa alça la
sessió del contingut de la qual s'estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

