ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 29 D'AGOST DE 2019
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
J.A. Acosta Gómez
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C. Campos Malo
J. A. Zapata Martínez
J. A. Medina Cobo
L. A. Fernández Sevilla
F.J. Hidalgo Vidal
M.V. García Valera
A. Lorente Izquierdo
Grup PP
J. M. Sanmartín Aguilar
Mª A. Mora Castellá
J. B. Gimeno Cardona
Grup Compromís
R. García Asensio
LL.M. Campos Sanchis
C. Díez Suárez
Grup Ciudadanos
F. J. Soler Coll
J. Soler Blasco
Grup Podem
D. Jaén Gomáriz
Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretària acctal.
A. Navarro Gimeno
S'ha excusat
Ll. Moral i Muñoz

Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la vila de
Quart de Poblet, quan són les tretze hores i
cinquanta minuts (13.50 h) del dia vint-i-nou
d'agost 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 per la
secretària accidental i amb la presència del
senyor interventor, per tal de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria, segons
l'ordre del dia rebut.
A l'hora assenyalada, la senyora alcaldessa obri
la sessió i tot seguit es tracten els assumptes
següents:

1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE L'EXERCICI DE 2018.
Havent emés informe favorable la Intervenció de Fons i la Comissió Especial de
Comptes al Compte General de l'exercici de 2018, que s'ha exposat al públic durant el
termini reglamentari. Atés que no s'hi ha produït cap reclamació ni al·legació.
El Ple de l'Ajuntament, amb els vots a favor del PSOE (11) i l'abstenció del PP (3),
Compromís (3) i Ciudadanos (2), amb el vot en contra de Podem (1), acorda:
U. Aprovar el Compte General de l'exercici de 2018 que posa de manifest la gestió
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
DOS. Trametre els comptes al Tribunal de Comptes perquè en faça la fiscalització.

2. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT
PER A LES DECLARACIONS DE LA SITUACIÓ DE RISC DE MENORS EN EL
MUNICIPI DE QUART DE POBLET.
Vista la proposta que ha presentat la regidora delegada de Serveis Socials i Família
sobre aprovació del Reglament Regulador del procediment per a les declaracions de
la situació de risc de menors en el municipi de Quart de Poblet.
Atés que la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de
la infància i adolescència, estableix, en l'article 103, que la declaració de risc de
menors serà declarada per resolució motivada de l'òrgan que en tinga atribuïda la
competència per les disposicions d'organització local, a proposta d'un òrgan col·legiat
interdisciplinari, i amb audiència prèvia a la persona protegida, fent directa referència
al que estableix la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.
Havent emés un informe jurídic la Secretaria sobre el procediment que cal observar
en la seua aprovació (art. 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local).
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Benestar Social i Família, el Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa l'alcaldessa, acorda:
U. Aprovar, inicialment, el Reglament regulador del procediment per a les
declaracions de la situació de risc de menors en el municipi de Quart de Poblet.
DOS. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, pel termini de trenta
(30) dies, el reglament aprovat, per a presentar reclamacions i suggeriments. En cas
que no se n'hi presente cap s'entendrà definitivament adoptat l'acord d'aprovació fins
llavors provisional.
TRES. El reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, als quinze
(15) dies de la seua publicació.
3. MODIFICACIONS PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019.
Vistes les propostes de modificació del Pla Estratègic de Subvencions, exercici de
2019, que presenta la Regidoria de Serveis Socials i Família i la Regidoria de Pau i
Solidaritat.

Vist l'informe que ha emés l'interventor i de conformitat amb l'article 8 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals i
Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa l'alcaldessa, acorda:
U. Ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 2096/2019, de data vint-i-sis de juliol de 2019,
que aprova la modificació del Pla Estratègic de Subvencions exercici de 2019,
incrementant la línia de concessió directa extraordinària per a activitats
extraordinàries, Escola d'Estiu de menors amb diversitat funcional, fins a una quantia
màxima de la subvenció de 7.930,90 euros, partida pressupostària 2311-48005 (RC
Núm. 18579).
DOS. Vist que en el Pla Estratègic de Subvencions de 2019, està prevista la
subvenció següent:
"Procediment: Concessió directa nominativa canalitzada a través de Conveni Entitat
beneficiària: Musol (Municipalista per la Solidaritat). Projecte/activitat Cooperació
Internacional amb Guatemala (Salcajá). Quantia màxima de la subvenció: 22.340,36€.
Partida pressupostària: 2312-480.0. Observacions: 1/3 del 75% del 0,7".
Atés que per Resolució de l'Alcaldia núm. 2175/2019, del 5 d'agost, es va rescindir el
conveni amb l'associació Musol (Municipalistes per la solidaritat i l'enfortiment
institucional) per al desenvolupament de projectes en Salcajá (Guatemala) pel fet que
aquesta organització ha decidit que no continuaran treballant amb el municipi de
Salcajá.
Modificar l'Annex II del Pla Estratègic de Subvencions, exercici de 2019, apartat 14.B,
incorporant els fons previstos inicialment en aquesta línia nominativa, a la línia de
concessió directa extraordinària en els termes següents:
"Procediment: Concessió directa extraordinària. Entitat beneficiària: sense determinar.
Projecte/activitat: Cooperació Internacional. Quantia màxima de la subvenció
22.340,36 €. Partida Pressupostària: 2313-480.04. Observacions: 1/3 del 75% del
0,7."
TRES. Fer trasllat d'aquest acord als serveis econòmics i tècnics.

4. MODIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA DE
L'EMPRESA PÚBLICA DE SERVEIS DE QUART DE POBLET SLU.
Vista la proposta que presenta el conseller delegat de l'empresa pública GESQUART
SL, en la qual es fa constar:
Vist el RD 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim
interprofessional per a l'any 2019, article 1r que estableix que queda fixat en 30
euros/dia o 900 euros/mes.
Vist que la disposició final segona determina que aquest RD tindrà efecte durant el
període comprés entre l'1 de gener i 31 de desembre de 2019.

Vist que de l'aplicació del SMI se'n deriven efectes econòmics que suposen majors
despeses en personal dels previstos per a l'empresa pública Gesquart SL. dels
aprovats en l'encàrrec de gestió vigent.
Vist els informes del personal d'administració de l'Empresa Pública i de la Sra. María
Guash Ramón, com a administradora de la mercantil AFILCO ASSESSORS S.L.P,
que actualment té contractades les funcions de consultoria de legislació laboral, gestió
de salaris i cotitzacions, contractació, altes i baixes de treballadors i tramitacions, per
part de l'empresa pública Gesquart, on s'estima que el cost total anual
d'implementació del RD 1462/2018 és de 4.930,34€.
Vist l'acord que ha adoptat el Consell d'Administració de la Societat Pública Municipal,
Empresa Pública de Serveis de Gestió de Quart de Poblet, SL, en la sessió que tingué
lloc el dia dotze de febrer d'enguany.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, i
l'informe que ha emés el senyor interventor.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, acorda:
Modificar l'encàrrec de gestió de “neteja viària”, en els termes següents:
a) Per a l'exercici 2019 (des de l'1 de gener al 31 de desembre), l'increment econòmic
és de 4.930,34 €. En aquest sentit, l'increment corresponent a les nòmines de gener a
desembre puja a 3.023,28 €, Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.237,6€, una
estimació de 474,98€ en concepte de pagues extra i finalment es determina un cost
de 194,48 en concepte de Seguretat Social de les pagues extra.

5. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SEGONS LA BASE 37 DE
LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI DE 2019,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE.
De conformitat amb l'acord que el Ple de l'Ajuntament prengué quan es va aprovar el
Pressupost general per a l'exercici de 2019, en la sessió de 27 de novembre de 2018,
que s'hi 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 s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com l'Ordre HAP/2015/2012, d'1
d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, la Comisió General Informativa d'Hisenda i Recursos
Generals queda assabentada de la informació periòdica, corresponent al segon
trimestre de 2019.

6. DONAR COMPTE DE L'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,
DEL SEGON TRIMESTRE DE 2019.

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 i Recursos Generals queda
assabentada 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 2019.
El Ple, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria, que correspon al segon
trimestre de l'exercici de 2019, de la relació de factures o documents justificatius
incorporats per la 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
18,44 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.

7. INFORME DEFINITIU DEL CONTROL FINANCER, EXERCICI 2108, EN
COMPLIMENT DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 3.341/2018, DE 19 DE
DESEMBRE.
El Ple queda assabentat de l'informe definitiu de control financer posterior que ha
elaborat la Intervenció, corresponent a l'exercici de 2018, en compliment del Decret de
l'Alcaldia núm. 3341/2018, de 19 de desembre, pel qual es va aprovar el Pla Anual de
Control Financer per a l'exercici esmentat.
No consten al·legacions a l'informe provisional per part dels serveis, atés que se'ls hi
va notificar perquè, durant el termini de deu dies, si era el cas, presentaren les
observacions i al·legacions que consideraren procedents. En conseqüència, ha
esdevingut definitiu.
8. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE CESSIÓ DE L'ÚS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA (CONSELLERIA DE SANITAT I SALUT PÚBLICA) D'UN BAIX DE
PROPIEDAD MUNICIPAL SITI AL CARRER DEL REVEREND PARE JOSÉ
PALACIOS, 59.
La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària urgent que tingué lloc el dia dos
d'agost de dos mil dènou, adoptà l'acord següent, que literalment transcrit diu així:
«L'Ajuntament dugué a terme l'adquisició i reforma del baix esmentat per tal de
destinar-lo a consultori d'atenció primària. Havent finalitzat l'obra, correspon fer-ne la
cessió de l'ús a l'administració autonòmica.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels regidors i regidores assistents, acorda:

U. Cedir de forma gratuïta a la Generalitat
Valenciana, Conselleria de Sanitat i Salut Pública, l'ús de l'immoble siti al carrer del
Reverend Pare José Palacios, 59, propietat d'aquest Ajuntament per a destinar-lo a
consultori d'atenció primària.
Figura inscrit en el Registre de la Propietat de Manises tom 1657, llibre 214, foli 99.
S'hi adjunta nota simple informativa.
DOS. Comunicar l'acord a l'administració autonòmica i ratificar-lo en la sessió plenària
següent.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, acorda ratificar l'acord que la Junta de Govern
Local adoptà en la sessió que tingué lloc el dia dos d'agost de 2019, en totes les parts,
i fer-ne trasllat a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

9. RATIFICACIÓ ACORD DESIGNACIÓ REPRESENTANTS LOCALS EN ELS
CONSELLS TERRITORIALS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA.
La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària urgent que tingué lloc el dia dos
d'agost de dos mil dènou, adoptà l'acord següent, que literalment transcrit diu així:
«De conformitat amb l'escrit que ha tramés el Ministeri d'Hisenda i amb l'article 4 de
l'Ordre EHA/2386/2007, de 26 de juliol, a l'efecte de designar els representants locals
en els consells territorials de la propietat immobiliària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat de les senyores i senyors tinents d'alcalde
asistents, acorda:
U. Aprovar la proposta d'atorgar el vot de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en qualitat
de municipi de més de 20.000 habitants, a favor dels ajuntaments de Riba-roja de
Túria, Alaquàs i Algemesí com a arepresentants dels ajuntaments en el Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària.
DOS. Fer trasllat de l'acord a la Delegació d'Hisenda de València.
TRES. Ratificar en la sessió plenària següent.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, acorda ratificar l'acord que la Junta de Govern
Local adoptà en la sessió que tingué lloc el dia dos d'agost de 2019, en totes les parts,
i fer-ne trasllat a la Delegació d'Hisenda de València.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les catorze hores i quinze minuts del dia
vint-i-nou d'agost de dos mil dènou, l'alcaldessa alça la sessió de què jo, la secretària
accidental, certifique.

