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L'AJUNTAMENT EL DIA 23 DE FEBRER DE 2021.
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Sent les vint hores i trenta minuts (20,30 h) del
dia vint-i-tres de febrer de dos mil vint-i-un, es
reuneixen, per via telemàtica, sota la Presidència
de la Sra. Alcaldessa, Dª Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i senyors Regidors
anotats al marge, assistits pel Sr Secretari, a fi
de celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, segons ordre del dia rebut.
A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa va obrir
la sessió tractant-se els següents assumptes.

1. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA
Els Srs. Regidors van quedar assabentats de les Resolucions de l'Alcaldia compreses
entre els núm. 333/2021 de data 21/01/2021 al núm. 854/2021, de data 15/02/2021 de
l'exercici de 2021, dictades des de l'última sessió ordinària, estant a la seua disposició.
INTERVENCIONS
Sra. Presidenta.
Segundo punto y tercero, tienen relación, salvo que tengan algo en contra
… si les parece hacemos un solo debate y una votación separada, o si quieren hacer
dos debates tampoco tengo problema …
¿Hacemos un solo debate y luego a la hora de votar los diferenciamos? …
¿De acuerdo?... Vale de acuerdo… pues de menor a mayor los dos puntos en el mismo
debate … empieza el Sr. Jaén, Podemos.

2. RESTABLIMENT DE L'EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET.
(734419C)
Vista la proposta del Regidor Delegat de Cicle Hidràulic que literalment transcrita diu
així:
Durant aproximadament 2 anys s'han desenvolupat diverses actuacions tendents a
determinar el cost de real del servei de proveïment domiciliari d'Aigua Potable i
Clavegueram.
La tasca s'ha realitzat juntament amb l'empresa contractada per l'Ajuntament AYMED,
projecte d'obres i serveis que ha realitzat un informe que culmina tota aquesta marxa
presentat per registre d'entrada de data 12/02/2021 amb número 2110 i que
s'incorpora a la present proposta.
Igualment s'ha emés informe per part de la secretaria general que es reprodueix
íntegrament:
“INFORME SOBRE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT
DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM EN EL MUNICIPI DE QUART
DE POBLET.
I. Naturalesa, règim jurídic i aclariments previs.
El contracte de concessió del servei va ser subscrit amb la mercantil Aigües de
València S.A. Va iniciar els seus efectes l'1 de juny de 2010, amb un termini previst de
25 anys i un període de carència de 6 mesos finals, finalitzarà per tant 31 de desembre
de 2035.
El citat contracte donada la data d'adjudicació i formalització, es regeix per la Llei
30/2007 de 30 d'octubre, Llei de Contractes del Sector Públic i disposicions
concordants; actuen com a Llei del contracte, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, el de Prescripcions Tècniques, l'oferta presentada pel concessionari i el
propi document de formalització.

La concessió de servei públic suposa que l'administració decideix prestar el servei
amb un soci col·laborador assumint aquest la prestació del mateix al seu risc i ventura
( article 253 a) de la LCSP), element que com sabem ho diferencia d'un simple
contracte de serveis ( videre Informe Junta Consultiva de Contractació administrativa
37/1995 de 14 d'octubre) també expressat en la memòria de l'any 2017 del Consell
d'Estat, part V, sobre contractació administrativa.
La immutabilitat del contracte ve condicionada per la immutabilitat de la fi pública
present en la contractació administrativa. La bona fe de les parts obliga, davant una
eventual ruptura de l'equilibri econòmic del contracte o davant un eventual enriquiment
d'una de les parts per damunt de les previsions contractuals, a compensar a l'altra part
del contracte. Així doncs les imprevisions que tinguen lloc durant el periple
concessional no poden sense més imputar-se a l'administració, perquè llavors aquesta
acabaria convertint-se en una asseguradora universal del concessionari, no sent
aquesta la la filosofia ni la dinàmica de la concessió a tenor de la pròpia història legal
d'aquest contracte. El que ocorre en aquest negoci i el legislador preveu no és una
altra cosa que quan el concessionari es postula a gestionar el servei és al seu risc i
ventura, sabent lògicament que l'administració aquesta present com a titular del servei.
Qüestió diferent són els desequilibris econòmics que puguen produir-se per diferents
causes, en aquests casos l'administració col·labora i comparteix les pèrdues i guanys
no podent desentendre's del negoci concessional. Els instruments per a compensar no
sols estan destinats a socialitzar les pèrdues mitjançant la seua assumpció parcial per
l'administració, resulta també aplicable davant una situació d'avantatge desmesurat
per al contractista i s'aplica també quan la ruptura de l'equilibri econòmic financer es
produeix en perjudici de l'administració. No reconéixer aquest fet seria desnaturalitzar
la institució contractual. La commutativitat de les prestacions desplega la seua eficàcia
a totes dues parts, enfront de concepcions passades de moda que la cenyien sempre
a favor del contractista. Aquesta regla constitueix un principi general del dret recollit
expressament en la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tampoc podem deixar de passar per alt la tan al·legada per la concessionària,
clàusula de progrés, és a dir en tractar-se de negocis a llarg termini es produiran
canvis tecnològics que hauran d'aplicar-se al servei o inversions contemplades
inicialment que queden sense sentit posterior o s'abaratisquen, per tant no es discuteix
la clàusula de progrés al·legada pel concessionari, la qual cosa si ha de puntualitzarse que qualsevol modificació que vaja a afectar la concessió ha de ser sol·licitada,
consensuada i finalment, sempre, aprovada per l'administració depositària final de
l'interés públic. Per tant no pot aplicar-se unilateralment pel contractista i menys sense
justificar els costos de l'eventual inversió. Dita queda per tant que aquestes qüestions
han de ser comunicades i tractades entre el concessionari i l'administració, perquè és
connatural a la concessió immersa al llarg del temps en aquests processos, la qual
cosa no resulta lícit és no revertir al servei beneficis, quan aquests superen l'índex
normal dels beneficis contractuals, acordant-se únicament el concessionari de
compartir el risc quan és a pèrdues.
Seguint informe de la junta consultiva de contractació administrativa núm. 42/2002 de
17 de desembre: l'alteració dels criteris de càlcul que la concessionària considere més
equitatius, no semblen respondre a l'interés públic que l'execució del contracte
representa sinó més aviat a l'interés particular de la UTE CONCESSIONÀRIA oblidant
el principi de risc i ventura.
II. Fiscalització dels Costos del Servei.
L'Ajuntament en exercici de les seues potestats de policia i direcció del servei públic,
clàusula 50 i 53 del Plec administratiu, pot sol·licitar al concessionari quanta informació

resulte precisa per a garantir la legalitat de les tarifes i costos reals del servei, així com
dictar ordres de servei. En aquesta línia l'Ajuntament va formular diverses sol·licituds
d'informació a fi de justificar els costos al·ludits, concretament:
Primer requeriment formal de l'Ajuntament de Quart de Poblet registrat d'eixida el 24
de setembre de 2019 , notificat a Aigües de València S. a. el 25 de setembre, emet
l'Ajuntament ordre de servei sobre la concessió, on ja se sol·licita, entre altres
aspectes, aclariment de l'Estudi Econòmic Justificatiu de la sol·licitud de tarifa de Quart
de Poblet datat al setembre de 2019, registrat d'entrada amb número 12574 (registre
d'eixida Aigües de València 2019-4958) a partir del qual es determinarà la tarifa del
2020.
Segon requeriment dictat a través de resolució d'alcaldia datada el 30/12/2019, per la
qual es reitera la necessitat de justificar els costos que serveixen de base per al càlcul
de la tarifa i que recull també i es tracta en diverses actes de la comissió de seguiment
del servei de proveïment domiciliari d'aigua potable i clavegueram, pel fet que la
mercantil no presentava la indicada documentació o bé la presentava de manera
esbiaixada o incompleta, ja que segueixen sense justificar molts dels costos que
conformen les mateixes, segons analitzarem mes avant,, és a dir, l'Ajuntament va estar
durant tot un any requerint que es presentara la documentació justificativa i probatòria
dels diferents elements, factors i coeficients de la fórmula de revisió de la tarifa, és a
dir el cost concret de cada element que integra la fórmula. No es posa en dubte
l'aplicació de la fórmula sinó el quàntum de cada element de la fórmula. Documentació
que es considera en alguns casos insuficient per a poder justificar adequadament els
costos al·legats, perquè a vegades no hi ha hagut suficient claredat i transparència per
la concessionària.
En tercer terme Aigües de València S.A. va presentar escrit amb data 31 de gener de
2020, sobre justificació i anàlisi dels costos del servei presentats a la fi del 2019, estudi
econòmic que serveix de base per al càlcul de la tarifa del 2020.
Sobre la documentació presentada per Aigües de València S.A., l'empresa AYMED
PROJECTES OBRES I SERVEIS, empresa col·laboradora de l'Ajuntament en el
control i fiscalització de la concessió, va elaborar un primer informe on s'estudia de
forma detallada la documentació presentada, analitzant els costos del servei,
concretament l'informe de AYMED datat al febrer de 2020, protocol·litzat pel secretari
de l'ajuntament en data 18/06/2020.
En aquesta mateixa data es donarà trasllat del citat informe a AIGÜES DE VALÈNCIA
S.A., que sol·licita ampliació de termini, concedint-se per l'Ajuntament, presentant
al·legacions i documentació annexa en contestació de l'informe elaborat per AYMED,
concretament es presenta mitjançant escrit de 18 de setembre de 2020 número 12307.
Malgrat les al·legacions de l'escrit, continuen sense aportar o sense justificar aspectes
sobre la documentació justificativa dels costos determinants de la tarifa del servei.
Realment l'Ajuntament no mostra disconformitat formal amb l'al·legat en l'escrit
d'Aigües de València, simplement continua constatant que no es presenta la
documentació justificativa d'alguns costos que serveixen de base per a determinar la
tarifa, així es veu obligat a determinar aquests costos segons el que es preveu en el
contracte de concessió seguint els preus i prestacions pròpies del contracte, els de
mercat i amb tots els elements existents en l'expedient. Especialment resulta
paradoxal que argumenten la clàusula de progrés i els avanços tecnològics, però no
justifiquen alguns costos de manera clara que és el que interessa a l'expedient. La
clàusula de progrés podrà segons els casos suposar augment o reducció de costos.

Finalment s'ha elaborat un informe per AYMED, presentat per registre d'entrada el
12/02/2021 número 2110, que se segueix en l'anàlisi i determinació dels costos i al seu
torn analitza l'estudi econòmic de costos presentat per la concessionària.
Del citat informe es desprén amb claredat respecte als costos de l'estudi econòmic del
2019 que es correspon a les tarifes de l'exercici 2020 (any 10 de la concessió) el
següent:
PRIMER. LA DETERMINACIÓ DELS COSTOS DE SERVEI. FÓRMULA DE REVISIÓ
DEL CONTRACTE.
Aquesta fórmula vincula a les parts per expressa previsió contractual, la formula té
diversos components o factors que han de calcular-se segons el propi contracte i la
pròpia oferta del concessionari, és a dir, els factors o costos determinants no poden
ser alterats de manera unilateral pel concessionari, no disposa d'aquesta facultat, i en
cas que s'haja produït algun canvi, alteració o modificació ha de posar-lo en
coneixement de l'administració i aquesta determinar si escau o no la modificació de la
concessió i en el seu cas establir la compensació si procedira; no obstant això el
concessionari ha actuat de manera unilateral i no justificada pel que fa al procediment,
amb una actitud de potestas que no té atribuïda en la relació contractual, ja que per
Llei és l'administració la que té una sèrie de potestats exorbitants. El motiu d'aquestes
potestats és la salvaguarda de l'interés públic representat en la comunitat veïnal com a
receptora final del servei públic. No pot alterar-se o fer fallida aquest interés públic en
el forcejament amb un interés privat, és a dir, la concessió ha de socialitzar el benefici
del servei i el sector privat ha d'obtindre el seu legítim benefici econòmic previst en el
contracte i en la seua pròpia oferta, no podent-lo alterar ni ampliar unilateralment
segons el seu lliure albir i sense justificació, ni de fons, ni de forma.
PRIMER. A) S Sobre el punt 15.1.1 de l'informe de AYMED , costos de personal.
Existeix novament un desfasament entre la previsió de l'oferta (170.894 € , per a l'any
10) i els costos que imputa la concessionària (279.179 €), atés que no han justificat la
diferència existent, la qual cosa s'ha fet per l'Ajuntament i AYMED, és calcular segons
els Tcs aportats per Aigües de València i la dedicació del personal segons els
comunicats de treball aportats durant l'any 2020, quedant justificats segons l'informe
de AYMED com a cost real de personal l'import de 188.116,46 €.
Dir que aqueix cost imputat per l'empresa que suposa una variació, no aquesta
comunicat ni justificat i hauria d'haver-se instruït expedient de modificació del contracte
i no imputar-lo de manera unilateral. Tampoc han aclarit ni provat el percentatge de
dedicació a la concessió de Quart de Poblet, basant-se tot en estimacions. Seria
interessant per a provar els costos de personal per part de l'empresa com a element
probatori que facilitaren les dades de totes les concessions o empreses mixtes
implantades en l'àrea metropolitana amb les dades dels treballadors i percentatges de
dedicació en cada municipi, permetent així un control real i transparent de la dedicació
dels seus treballadors en poder creuar les dades entre els diferents municipis i
l'empresa gestora.
Per tant s'haurà d'aplicar la dada obtinguda per part de AYMED, per ajustar-se a la
realitat del contracte. Donant lloc a un reembossament de 91.062,54 €uros a favor de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, el contrari suposaria un enriquiment del concessionari
sense empara en el contracte i sense haver-se acreditat aquest augment de cost de
personal, estimen de no haver-se produït a través del procediment de modificació del
contracte.
PRIMER. B) Sobre els costos de manteniment i conservació d'instal·lacions punt
15.1.2 de l'informe de AYMED.

1. Manteniment de conduccions generals i xarxa de distribució. ( 15.1.2.1)
La previsió segons l'estudi econòmic de l'oferta presentada per aigües ascendeix a
72.899,48 euros a l'any. Segons cost d'avaria per nombre de reparacions anuals,
deduïda la mà d'obra contemplada en el capitol de personal.
Aquests treballs es realitzen per l'empresa Canalitzacions Civils S.A.O, que ha facturat
78.425,36 euros a Aigües de València S. a. Entenem que haurà d'explicar-se per
Aigües de València S.A., el perquè d'aquesta subcontractació i que al mateix temps
augmenten les despeses de personal, quan s'estan externalitzant els treballs.
2. Quotes fixes de manteniment (15.1.2.2 informe de AYMED ) aquests costos
han de ser aclarits i justificats, en tot cas:
1. No es pot imputar quota de manteniment GIS, ja que en la pròpia oferta d'Aigües
de València es tracta com a millora sense cap cost, imputen per aquest concepte
4.837 euros. multiplicat pel que s'hagen imputat, és el seu cas, durant els deu anys de
concessió. Haurà de reclamar-se la quantitat forma immediata, no podent en el futur
imputar aquest cost.
3. Manteniment de comptadors.. Import anual de 21.051 euros anuals. Aquesta
quantitat no pot imputar-se al contracte per estar expressament exclosa en la seua
oferta, ja que es tracta com a inversió Haurà de reclamar-se aquesta quantitat de
manera immediata.
Finalment la mercantil AYMED realitza una projecció real del que serien els costos de
manteniment i conservació segons la realitat del servei i el propi contracte, així com
l'oferta de la concessionària, els costos de manteniment i conservació de les
instal·lacions per a l'any 10 de la concessió. Tenint també en compte les qüestions
anteriorment exposades, se citen tres dades, de les quals s'aplica el cost calculat per
AYMED que és el real del servei: 246.062,18 euros. El cost plantejat per Aigües de
València S. a. en la seua oferta inicial és de 396.443 euros, l'aplicat en l'estudi
econòmic per a l'any 10 resulta molt superior: 544.312,69 euros. Per tant s'imputen
costos de manera indeguda, sent la diferència a favor de l'Ajuntament l'any 10 de
298.250,51 euros.
PRIMER. C) Reactius Químics. 15.2.3 de l'Informe de AYMED.
En l'oferta es contempla 3.488,76 euros, xifra molt inferior als 16.312 contemplats en
l'estudi econòmic. Es realitza un càlcul de cost real per AYMED i es xifra en 4.460
euros.
SEGON. CONCLUSIONS.
PRIMERA. Els costos analitzats inclosos en l'estudi econòmic del servei presentat per
Aigües de València a la fi del 2019 que va servir de base per a la determinació de la
tarifa 2020, han d'exigir-se a la concessionària perquè s'ha produït enriquiment injust,
no previst en el contracte, havent de restablir aquest equilibri econòmic alterat
unilateralment. L'import a exigir a Aigües de València S. a. ascendeix a 449.304,86
euros. Es detalla en l'últim foli de l'informe de AYMED, apartat 21.
SEGONA.. De conformitat amb l'exposat (apartat 20 de l'informe de AYMED) ha de
procedir-se a iniciar l'expedient per al càlcul del cànon establit en la clàusula 36
paràgraf quart del plec de clàusules administratives particulars, a causa de l'augment
del volum d'aigua facturat, segons les dades de subministrament i facturació
corresponents a l'informe tècnic de 2018, considerant l'increment de 526, 086m3.
Iniciar l'expedient per a la seua determinació donant audiència a la concessionària.”

S'adjunta el quadre comparatiu inclòs en l'informe elaborat per AYMED, on es
resumeixen els costos de l'estudi econòmic i la diferència resultant a favor de
l'Ajuntament de Quart de Poblet:
PARTIDES

AIGÜES DE VALÈNCIA

AYMED

DIFERÈNCIA

PERSONAL

279.179,00

188.116,46

91.062,54

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

544.312,69

246.062,18

298.250,51

QUALITAT DE L'AIGUA

15.969,00

15.969,00

0,00

PCV

29.136,00

29.136,00

0,00

LECTURA FACTURACIÓ I COBRA

24.500,00

24.500,00

0,00

ADMINISTRACIÓ I VARIS

46.003,82

46.003,82

0,00

TOTAL COSTOS FIXOS

939.100,51

549.787,46

389.313,05

COMPRA D'AIGUA

679.380,00

679.380,00

0,00

ENERGIA ELÈCTRICA

45.167,00

45.167,00

0,00

TRACTAMENT DE L'AIGUA

16.312,00

4.460,00

11.852,00

TOTAL COSTOS VARIABLES

740.859,00

729.007,00

11.852,00

GG+BI (12%)

201.595,14

153.455,34

48.139,81

Provisió d' insolvències (1%)

31.817,00

31.817,00

0,00

1.913.371,65

1.464.066,80

484.778,58

449.818,00

449.818,00

0,00

COSTOS FIXOS

COSTOS VARIABLES

TOTAL COST D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
ALTRES COSTOS

0,00
TOTAL COSTOS

2.363.189,65

1.913.884,80

449.304,86
0,00

INGRESSOS

0,00

PARTIDES

AIGÜES DE VALÈNCIA

AYMED

DIFERÈNCIA

INGRESSOS AIGUA POTABLE

2.950.668,00

2.950.668,00

0,00

INGRESSOS CLAVEGUERAM

312.447,00

312.447,00

0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS

3.263.115,00

3.263.115,00

0,00
0,00

BALANÇ DEL SERVEI

899.925,35

1.349.230,20

-449.304,86

Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
PRIMER. . Exigir a Aigües de València S.A., concessionària del servei, el pagament de
la quantitat de 449.304,86 euros, corresponents a la diferències de costos entre el
presentat en l'estudi econòmic per a la determinació de la tarifa de l'any 10 i el calculat
per l'Ajuntament de Quart de Poblet.
*( Estudi Econòmic Justificatiu de la sol·licitud de tarifa de Quart de Poblet datat al
setembre de 2019, registrat d'entrada amb número 12574 (registre d'eixida Aigües de
València 2019-4958) a partir del qual es determinarà la tarifa del 2020).
Es concedeix un termini d'ingrés d'1 mes, sense perjudici dels recursos que
procedisquen.
SEGON. Notificar els anteriors acords a la concessionària del servei, a la Comissió de
Preus i als serveis municipals afectats.
3. INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA DETERMINACIÓ DEL CÀNON
ESTABLIT EN LA CLÀUSULA 36 PARÀGRAF QUART DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS, SEGONS APARTAT 20 DE L'INFORME DE
AYMED. (734425K)
Vista la proposta del Regidor Delegat de Cicle Hidràulic que literalment transcrita diu
així:
Durant aproximadament 2 anys s'han desenvolupat diverses actuacions tendents a
determinar el cost de real del servei de proveïment domiciliari d'Aigua Potable i
Clavegueram.
La tasca s'ha realitzat juntament amb l'empresa contractada per l'Ajuntament AYMED,
projecte d'obres i serveis que ha realitzat un informe que culmina tota aquesta marxa
presentat per registre d'entrada de data 12/02/2021 amb número 2110 i que
s'incorpora a la present proposta.

Igualment s'ha emés informe per part de la secretaria general que es reprodueix
íntegrament:
“INFORME SOBRE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT
DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM EN EL MUNICIPI DE QUART
DE POBLET..
I. Naturalesa, règim jurídic i aclariments previs.
El contracte de concessió del servei va ser subscrit amb la mercantil Aigües de
València S.A. Va iniciar els seus efectes l'1 de juny de 2010, amb un termini previst de
25 anys i un període de carència de 6 mesos finals, finalitzarà per tant 31 de desembre
de 2035.
El citat contracte donada la data d'adjudicació i formalització, es regeix per la Llei
30/2007 de 30 d'octubre, Llei de Contractes del Sector Públic i disposicions
concordants; actuen com a Llei del contracte, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, el de Prescripcions Tècniques, l'oferta presentada pel concessionari i el
propi document de formalització.
La concessió de servei públic suposa que l'administració decideix prestar el servei
amb un soci col·laborador assumint aquest la prestació del mateix al seu risc i ventura
(article 253 a) de la LCSP), element que com sabem ho diferencia d'un simple
contracte de serveis ( videre Informe Junta Consultiva de Contractació administrativa
37/1995 de 14 d'octubre) també expressat en la memòria de l'any 2017 del Consell
d'Estat, part V, sobre contractació administrativa.
La immutabilitat del contracte ve condicionada per la immutabilitat de la fi pública
present en la contractació administrativa. La bona fe de les parts obliga, davant una
eventual ruptura de l'equilibri econòmic del contracte o davant un eventual enriquiment
d'una de les parts per damunt de les previsions contractuals, a compensar a l'altra part
del contracte. Així doncs les imprevisions que tinguen lloc durant el periple
concessional no poden sense més imputar-se a l'administració, perquè llavors aquesta
acabaria convertint-se en una asseguradora universal del concessionari, no sent
aquesta la filosofia ni la dinàmica de la concessió a tenor de la pròpia història legal
d'aquest contracte. El que ocorre en aquest negoci i el legislador preveu no és una
altra cosa que quan el concessionari es postula a gestionar el servei és al seu risc i
ventura, sabent lògicament que l'administració esta present com a titular del servei.
Qüestió diferent són els desequilibris econòmics que puguen produir-se per diferents
causes, en aquests casos l'administració col·labora i comparteix les pèrdues i guanys
no podent desentendre's del negoci concessional. Els instruments per a compensar no
sols estan destinats a socialitzar les pèrdues mitjançant la seua assumpció parcial per
l'administració, resulta també aplicable davant una situació d'avantatge desmesurat
per al contractista i s'aplica també quan la ruptura de l'equilibri econòmic financer es
produeix en perjudici de l'administració. No reconéixer aquest fet seria desnaturalitzar
la institució contractual. La commutativitat de les prestacions desplega la seua eficàcia
a totes dues parts, enfront de concepcions passades de moda que la cenyien sempre
a favor del contractista. Aquesta regla constitueix un principi general del dret recollit
expressament en la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tampoc podem deixar de passar per alt la tan al·legada per la concessionària,
clàusula de progrés, és a dir en tractar-se de negocis a llarg termini es produiran
canvis tecnològics que hauran d'aplicar-se al servei o inversions contemplades
inicialment que queden sense sentit posterior o s'abaratisquen, per tant no es discuteix
la clàusula de progrés al·legada pel concessionari, la qual cosa si ha de puntualitzarse que qualsevol modificació que vaja a afectar la concessió ha de ser sol·licitada,

consensuada i finalment, sempre, aprovada per l'administració depositària final de
l'interés públic. Per tant no pot aplicar-se unilateralment pel contractista i menys sense
justificar els costos de l'eventual inversió. Dita queda per tant que aquestes qüestions
han de ser comunicades i tractades entre el concessionari i l'administració, perquè és
connatural a la concessió immersa al llarg del temps en aquests processos, la qual
cosa no resulta lícit és no revertir al servei beneficis, quan aquests superen l'índex
normal dels beneficis contractuals, acordant-se únicament el concessionari de
compartir el risc quan és a pèrdues.
Seguint informe de la junta consultiva de contractació administrativa núm. 42/2002 de
17 de desembre: l'alteració dels criteris de càlcul que la concessionària considere més
equitatius, no semblen respondre a l'interés públic que l'execució del contracte
representa sinó més aviat a l'interés particular de la UTE CONCESSIONÀRIA oblidant
el principi de risc i ventura.
II. Fiscalització dels Costos del Servei.
L'Ajuntament en exercici de les seues potestats de policia i direcció del servei públic,
clàusula 50 i 53 del Plec administratiu, pot sol·licitar al concessionari quanta informació
resulte precisa per a garantir la legalitat de les tarifes i costos reals del servei, així com
dictar ordres de servei. En aquesta línia l'Ajuntament va formular diverses sol·licituds
d'informació a fi de justificar els costos al·ludits, concretament:
Primer requeriment formal de l'Ajuntament de Quart de Poblet registrat d'eixida el 24
de setembre de 2019 , notificat a Aigües de València S. a. el 25 de setembre, emet
l'Ajuntament ordre de servei sobre la concessió, on ja se sol·licita, entre altres
aspectes, aclariment de l'Estudi Econòmic Justificatiu de la sol·licitud de tarifa de Quart
de Poblet datat al setembre de 2019, registrat d'entrada amb número 12574 (registre
d'eixida Aigües de València 2019-4958) a partir del qual es determinarà la tarifa del
2020.
Segon requeriment dictat a través de resolució d'alcaldia datada el 30/12/2019, per la
qual es reitera la necessitat de justificar els costos que serveixen de base per al càlcul
de la tarifa i que recull també i es tracta en diverses actes de la comissió de seguiment
del servei de proveïment domiciliari d'aigua potable i clavegueram, pel fet que la
mercantil no presentava la indicada documentació o bé la presentava de manera
esbiaixada o incompleta, ja que segueixen sense justificar molts dels costos que
conformen les mateixes, segons analitzarem mes endavant,, és a dir l'Ajuntament va
estar durant tot un any requerint que es presentara la documentació justificativa i
probatòria dels diferents elements, factors i coeficients de la fórmula de revisió de la
tarifa, és a dir el cost concret de cada element que integra la fórmula. No es posa en
dubte l'aplicació de la fórmula sinó el quàntum de cada element de la fórmula.
Documentació que es considera en alguns casos insuficient per a poder justificar
adequadament els costos al·legats, perquè a vegades no hi ha hagut suficient claredat
i transparència per la concessionària.
En tercer terme Aigües de València S.A. va presentar escrit amb data 31 de gener de
2020, sobre justificació i anàlisi dels costos del servei presentats a la fi del 2019, estudi
econòmic que serveix de base per al càlcul de la tarifa del 2020.
Sobre la documentació presentada per Aigües de València S.A., l'empresa AYMED
PROJECTES OBRES I SERVEIS, empresa col·laboradora de l'Ajuntament en el
control i fiscalització de la concessió, va elaborar un primer informe on s'estudia de
forma detallada la documentació presentada, analitzant els costos del servei,
concretament l'informe de AYMED datat al febrer de 2020, protocol·litzat pel secretari
de l'ajuntament en data 18/06/2020.

En aquesta mateixa data es donarà trasllat del citat informe a AIGÜES DE VALÈNCIA
S.A., que sol·licita ampliació de termini, concedint-se per l'Ajuntament, presentant
al·legacions i documentació annexa en contestació de l'informe elaborat per AYMED,
concretament es presenta mitjançant escrit de 18 de setembre de 2020 número 12307.
Malgrat les al·legacions de l'escrit, continuen sense aportar o sense justificar aspectes
sobre la documentació justificativa dels costos determinants de la tarifa del servei.
Realment l'Ajuntament no mostra disconformitat formal amb l'al·legat en l'escrit
d'Aigües de València, simplement continua constatant que no es presenta la
documentació justificativa d'alguns costos que serveixen de base per a determinar la
tarifa, així es veu obligat a determinar aquests costos segons el que es preveu en el
contracte de concessió seguint els preus i prestacions pròpies del contracte, els de
mercat i amb tots els elements existents en l'expedient. Especialment resulta
paradoxal que argumenten la clàusula de progrés i els avanços tecnològics, però no
justifiquen alguns costos de manera clara que és el que interessa a l'expedient. La
clàusula de progrés podrà segons els casos suposar augment o reducció de costos.
Finalment s'ha elaborat un informe per AYMED, presentat per registre d'entrada el
12/02/2021 número 2110, que se segueix en l'anàlisi i determinació dels costos i al seu
torn analitza l'estudi econòmic de costos presentat per la concessionària.
Del citat informe es desprén amb claredat respecte als costos de l'estudi econòmic del
2019 que es correspon a les tarifes de l'exercici 2020 (any 10 de la concessió) el
següent:
PRIMER. LA DETERMINACIÓ DELS COSTOS DE SERVEI. FÓRMULA DE REVISIÓ
DEL CONTRACTE.
Aquesta fórmula vincula a les parts per expressa previsió contractual, la formula té
diversos components o factors que han de calcular-se segons el propi contracte i la
pròpia oferta del concessionari, és a dir, els factors o costos determinants no poden
ser alterats de manera unilateral pel concessionari, no disposa d'aquesta facultat, i en
cas que s'haja produït algun canvi, alteració o modificació ha de posar-lo en
coneixement de l'administració i aquesta determinar si escau o no la modificació de la
concessió i en el seu cas establir la compensació si procedira; no obstant això el
concessionari ha actuat de manera unilateral i no justificada pel que fa al procediment,
amb una actitud de potestats que no té atribuïda en la relació contractual, ja que per
Llei és l'administració la que té una sèrie de potestats exorbitants. El motiu d'aquestes
potestats és la salvaguarda de l'interés públic representat en la comunitat veïnal com a
receptora final del servei públic. No pot alterar-se o fer fallida aquest interés públic en
el forcejament amb un interés privat, és a dir, la concessió ha de socialitzar el benefici
del servei i el sector privat ha d'obtindre el seu legítim benefici econòmic previst en el
contracte i en la seua pròpia oferta, no podent-lo alterar ni ampliar unilateralment
segons el seu lliure albir i sense justificació, ni de fons, ni de forma.
PRIMER. A) Sobre el punt 15.1.1 de l'informe de AYMED , costos de personal.
Existeix novament un desfasament entre la previsió de l'oferta (170.894 € , per a l'any
10) i els costos que imputa la concessionària (279.179 €), atés que no han justificat la
diferència existent, la qual cosa s'ha fet per l'Ajuntament i AYMED, és calcular segons
els Tcs aportats per Aigües de València i la dedicació del personal segons els
comunicats de treball aportats durant l'any 2020, quedant justificats segons l'informe
de AYMED com a cost real de personal l'import de 188.116,46 €.
Dir que aqueix cost imputat per l'empresa que suposa una variació, no aquesta
comunicat ni justificat i hauria d'haver-se instruït expedient de modificació del contracte
i no imputar-lo de manera unilateral. Tampoc han aclarit ni provat el percentatge de

dedicació a la concessió de Quart de Poblet, basant-se tot en estimacions. Seria
interessant per a provar els costos de personal per part de l'empresa com a element
probatori que facilitaren les dades de totes les concessions o empreses mixtes
implantades en l'àrea metropolitana amb les dades dels treballadors i percentatges de
dedicació en cada municipi, permetent així un control real i transparent de la dedicació
dels seus treballadors en poder creuar les dades entre els diferents municipis i
l'empresa gestora.
Per tant s'haurà d'aplicar la dada obtinguda per part de AYMED, per ajustar-se a la
realitat del contracte. Donant lloc a un reembossament de 91.062,54 €uros a favor de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, el contrari suposaria un enriquiment del concessionari
sense empara en el contracte i sense haver-se acreditat aquest augment de cost de
personal, estimen de no haver-se produït a través del procediment de modificació del
contracte.
PRIMER. B) Sobre els costos de manteniment i conservació d'instal·laciones
punt 15.1.2 de l' informe de AYMED.
1. Manteniment de conduccions generals i xarxa de distribució. ( 15.1.2.1)
La previsió segons l'estudi econòmic de l'oferta presentada per aigües ascendeix a
72.899,48 euros a l'any. Segons cost d'avaria per nombre de reparacions anuals,
deduïda la mà d'obra contemplada en el capítol de personal.
Aquests treballs es realitzen per l'empresa Canalitzacions Civils S.A.O, que ha facturat
78.425,36 euros a Aigües de València S. a. Entenem que haurà d'explicar-se per
Aigües de València S.A., el perquè d'aquesta subcontractació i que al mateix temps
augmenten les despeses de personal, quan s'estan externalitzant els treballs.
2. Quotes fixes de manteniment (15.1.2.2 informe de AYMED ) aquestes despeses
han de ser clarificades i justificades, en tot cas:
1. No es pot imputar quota de manteniment GIS, ja que en la pròpia oferta d'Aigües
de València es tracta com a millora sense cap cost, imputen per aquest concepte
4.837 euros. multiplicat pel que s'hagen imputat, és el seu cas, durant els deu anys de
concessió. Haurà de reclamar-se la quantitat forma immediata, no podent en el futur
imputar aquest cost.
3. Manteniment de comptadors. Import anual de 21.051 euros anuals. Aquesta
quantitat no pot imputar-se al contracte per estar expressament exclosa en la seua
oferta, ja que es tracta com a inversió Haurà de reclamar-se aquesta quantitat de
manera immediata.
Finalment la mercantil AYMED realitza una projecció real del que serien els costos de
manteniment i conservació segons la realitat del servei i el propi contracte, així com
l'oferta de la concessionària, els costos de manteniment i conservació de les
instal·lacions per a l'any 10 de la concessió. Tenint també en compte les qüestions
anteriorment exposades, se citen tres dades, dels quals s'aplica el cost calculat per
AYMED que és el real del servei: 246.062,18 euros. El cost plantejat per Aigües de
València S. a. en la seua oferta inicial és de 396.443 euros, l'aplicat en l'estudi
econòmic per a l'any 10 resulta molt superior: 544.312,69 euros. Per tant s'imputen
costos de manera indeguda, sent la diferència a favor de l'Ajuntament l'any 10 de
298.250,51 euros.
PRIMER. C) Reactius Químics. 15.2.3 de l' Informe de AYMED.
En l'oferta es contempla 3.488,76 euros, xifra molt inferior als 16.312 contemplats en
l'estudi econòmic. Es realitza un càlcul de cost real per AYMED i es xifra en 4.460
euros.

SEGON. CONCLUSIONS.
PRIMERA. Els costos analitzats inclosos en l'estudi econòmic del servei presentat per
Aigües de València a la fi del 2019 que va servir de base per a la determinació de la
tarifa 2020, han d'exigir-se a la concessionària perquè s'ha produït enriquiment injust,
no previst en el contracte, havent de restablir aquest equilibri econòmic alterat
unilateralment. L'import a exigir a Aigües de València S. a. ascendeix a 449.304,86
euros. Es detalla en l'últim foli de l'informe de AYMED, apartat 21..
SEGONA. De conformitat amb l'exposat (apartat 20 de l'informe de AYMED) ha de
procedir-se a iniciar l'expedient per al càlcul del cànon establit en la clàusula 36
paràgraf quart del plec de clàusules administratives particulars, a causa de l'augment
del volum d'aigua facturat, segons les dades de de subministrament i facturació
corresponents a l'informe tècnic de 2018, considerant l'increment de 526,086m3.
Iniciar l'expedient per a la seua determinació donant audiència a la concessionària..”
S'adjunta el quadre comparatiu inclòs en l'informe elaborat per AYMED, on es
resumeixen els costos de l'estudi econòmic i la diferència resultant a favor de
l'Ajuntament de Quart de Poblet:
PARTIDES

AIGÜES DE VALÈNCIA

AYMED

DIFERÈNCIA

PERSONAL

279.179,00

188.116,46

91.062,54

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

544.312,69

246.062,18

298.250,51

QUALITAT DE L'AIGUA

15.969,00

15.969,00

0,00

PCV

29.136,00

29.136,00

0,00

LECTURA FACTURACIÓ I COBRA

24.500,00

24.500,00

0,00

ADMINISTRACIÓ I VARIS

46.003,82

46.003,82

0,00

TOTAL COSTOS FIXOS

939.100,51

549.787,46

389.313,05

COMPRA D'AIGUA

679.380,00

679.380,00

0,00

ENERGIA ELÈCTRICA

45.167,00

45.167,00

0,00

TRACTAMENT DE L'AIGUA

16.312,00

4.460,00

11.852,00

TOTAL COSTOS VARIABLES

740.859,00

729.007,00

11.852,00

GG+BI (12%)

201.595,14

153.455,34

48.139,81

Provisió d' insolvències (1%)

31.817,00

31.817,00

0,00

COSTOS FIXOS

COSTOS VARIABLES

PARTIDES
TOTAL COST D' EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
ALTRES COSTOS

AIGÜES DE VALÈNCIA

AYMED

DIFERÈNCIA

1.913.371,65

1.464.066,80

484.778,58

449.818,00

449.818,00

0,00
0,00

TOTAL COSTOS

2.363.189,65

1.913.884,80

449.304,86
0,00
0,00

INGRESSOS
INGRESSOS AIGUA POTABLE

2.950.668,00

2.950.668,00

0,00

INGRESSOS CLAVEGUERAM

312.447,00

312.447,00

0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS

3.263.115,00

3.263.115,00

0,00
0,00

BALANÇ DEL SERVEI

899.925,35

1.349.230,20

-449.304,86

Emés dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals,
el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la
sessió, inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació,
acorda:
PRIMER. De conformitat amb l'exposat (apartat 20 de l'informe de AYMED) iniciar
l'expedient per al càlcul del cànon establit en la clàusula 36 paràgraf quart del plec de
clàusules administratives particulars, a causa de l'augment del volum d'aigua facturat,
segons les dades de de subministrament i facturació corresponents a l'informe tècnic
de 2018, considerant l'increment de 526.086m3. Iniciar l'expedient per a la seua
determinació donant audiència a la concessionària.”
SEGON. Notificar els anteriors acords a la concessionària del servei i als serveis
municipals afectats.
INTERVENCIONS.
Sr. Jaén. (Podemos)
Bueno, en este tema que ya tuvimos la oportunidad de tratar en la Comisión de
hacienda, pues desde Podemos defendemos un modelo de gestión totalmente pública para
este tipo de servicios, para los cuales ya existen numerosas experiencias locales con
ejemplos, donde el beneficio empresarial de un contrato privado está revertiendo en la
baja de facturas de los usuarios y en la mejora de redes de servicio y entrando en la
propuesta del Concejal y en referencia al contenido del estudio realizado por la empresa
AYMED nos parece oportuno y necesario que se estudien todos aquellos cobros indebidos y
que se reclamen las cantidades que se correspondan.

Por otro lado nos parece una falta de profesionalidad y transparencia por parte
de la concesionaria, Aguas de Valencia, el hecho de no aportar la documentación
requerida para justificar el cobro de tales cantidades, nos consta que desde el
Ayuntamiento se lleva, prácticamente dos año, exigiendo a la concesionaria la
justificación de gastos indebidos que se denuncia y reclaman y esta ha hecho caso omiso
a esta petición.
Nos parece algo muy preocupante tras la fiscalización del servicio de agua que
determinemos que se nos está pasando una cuenta por encima del valor que corresponde y
estamos hablando, prácticamente, de cuatrocientos cincuenta mil euros. Esto es alarmante
y nos hace replantear si esto ha venido siendo con anterioridad ya que se determina que
esto es así la confianza con la concesionaria se rompe totalmente, incluso el informe
nos habla del cobro por clausulas que estaban expresamente fuera de los pliegos del
contrato.
Por nuestra parte estamos a favor de que se reclamen las cantidades de las que
se habla en el informe, que se determine hasta donde puede haber llegado este exceso de
pagos indebidos y si ha ocurrido en años anteriores, pues que se realicen las acciones
correspondientes a la concesionaria por incumplimiento del contrato.
Además como dijimos en la Comisión de Hacienda donde se trató este punto pues
ponemos encima de la mesa la posibilidad de que llegado el caso, si ha sido una cuestión
continuada, pues que se estudie legalmente la opción de rescindir el contrato y analizar
hasta que punto, legalmente, estas acciones por parte de la concesionaria pue3den dar
lugar a un incumplimiento del contrato y del pliego de condiciones administrativas
particulares conforme a la ley, en el momento de la concesión, y eso sí, como se habló
en la Comisión, siempre por supuesto desde la posición más garantista posible y sin
precipitarnos en tomar las acciones que correspondan.
Por nuestra parte ehh… en este punto … eh.,.. queríamos añadir esto … y … y en
el tercer punto pues que en este sentidos nos reiteramos en lo que hemos dicho eh… y
decir que … que bueno … que el informe … el informe que ha realizado AYMED nos parece
muy detallado y demuestra que solicitar este tipo de auditorías para fiscalizar la
concesión que tiene el Ayuntamiento es beneficioso porque de ratificarse el mismo pues
va a suponer un importante ahorro para el municipio y una mejora en la eficiencia del
servicio.
Sr. Soler (Ciutadans)
Sí. Bona nit a tots.
Nosotros también, por supuesto que respaldamos la auditoria que se ha hecho en
relación al contrato de agua potable y como ya comenté en su momento, en la Comisión de
Hacienda, que se hizo el jueves pasado, sí que quedamos a la espera de que cuando llegue
el momento que ya lo comentó el Sr. Nofuentes, de que como se va a devolver ese dinero
por parte de la concesionaria de agua y de que manera,
Y por supuesto estamos a favor de que se continúe investigando hasta el final
porque sí que como ha dicho el Sr. Jaén deja mucho que desear esta concesionaria.
Y en relación al punto tres, pues sí que sería muy conveniente repasar sobre el
canon, visto lo visto, y sobre todo en su momento agradeceríamos que por el equipo de
gobierno que conforme se fuera averiguando más cosas que se nos informara.
Esto es todo lo que quería comentar ahora.
Sra. Garcia (Compromís)
Bona nit, lo primero hay que decir que desde Compromís estamos contentos por
llegar a tratar un punto como el de hoy. Una reivindicación que desde el año 2016 os
llevamos reclamando y por fin ahora en 2021, pues se hace.
Voy a ir por partes con el tema que tratamos hoy:
Se nos entregan los documentos en una Comisión de Hacienda extraordinaria, que
son:
El Informe sobre el cálculo del coste del servicio de abastecimiento de agua
potable, alcantarillado del municipio de Quart de Poblet. Elaborado por la empresa AYMED
Proyectos, obras y servicios, S.L., de fecha 10 de Enero de 2021, aunque registrado el
12 de Febrero de 2021.

El Informe Jurídico
de 2021, y

del

Secretario del Ayuntamiento, de fecha 15 de Febrero

Propuesta del concejal delegado del ciclo hidráulico de fecha 15 de Febrero de
2021.
En todos ellos se citan diversos informes, contestaciones, alegaciones, que se
remontan al estudio económico para el establecimiento de la tarifa a aplicar en el año
2020, (tarifa que finalmente se aplicó). (Reg. entrada nº 12.574 de fecha 27-9-2019):
“Primer requerimiento formal del Ayuntamiento de Quart de Poblet registrado de
salida el 24 de septiembre de 2019 , notificado a Aguas de Valencia S.A. el 25 de
septiembre, emite el Ayuntamiento orden de servicio sobre la concesión, donde ya se
solicita, entre otros aspectos, aclaración del Estudio Económico Justificativo de la
solicitud de tarifa de Quart de Poblet, fechado en septiembre de 2019, registrado de
entrada con número 12574 (registro de salida Aguas de Valencia 2019-4958) a partir del
cual se determinará la tarifa del 2020.”
Constatar que en ese requerimiento se solicita la aclaración sobre el
incremento de la tarifa a AVSA dos días antes de que esta misma lo presente por
registro. Esto ¿Cómo puede ser?
Así, se citan:
El 24-9-2019 Solicitud a AVSA informe aclaración del Estudio económico para
tarifa 2020.
El 30-12-2019 Solicitud de Alcaldía de justificación de costes.
El 31-1-2020 Informe de AVSA justificativo.
El Febrero 2020 Informe AYMED (protocolizado por el Sr. Secretario el 18/6/2020.
Es decir cuatro meses después es cuando se registra), acerca de la justificación de
AVSA.
El 18-6-2020 Traslado a AVSA del informe de AYMED.
El 18-9-2020 Alegaciones de AVSA al informe de AYMED.
El 12-2-2020Informe final de AYMED.
Todos estos informes son citados en la documentación que se nos entrega y que
trae el fin de restablecer el desequilibrio económico de la concesión y la iniciación de
expediente para la determinación del canon establecido en la cláusula 36 del PCAP del
concurso.
Ninguno de estos informes nos
advertir, que independientemente de lo
hemos venido solicitando a lo largo de
informes para a la vez, proceder a fijar

ha sido entregado. Por ello nosotros queremos
que aquí se acuerde, discuta, etc. tal y como
este último año, queremos ver y estudiar esos
nuestra visión del contrato del agua.

Desde 2016, por parte de Compromís, hemos denunciado, solicitado, diversas
cuestiones relativas a este contrato.
En Octubre de 2016 Evidenciamos que en las Cuentas de AVSA para Quart de Poblet
había una partida de cien mil euros (100.000 euros) como coste que era un convenio con
el Ayuntamienmto. Ese convenio se retiró como coste meses después de nuestra denuncia.
Llevamos el caso del cambio de los contadores de 13 mm por unos de 15, sin
informar a los usuarios al Síndic de Greuges. El Síndic les pidió que contestaran
correctamente a este tema. Ustedes se negaron
El 28-10-2019. Escrito a la Comisión de Precios solicitando informes técnicos y
congelación de la tarifa ante la falta de justificación del Estudio Económico presentado
por AVSA.
El 19-12-2019. Aquí les pedimos facturas, detalle y grado de ejecución de
inversiones, relación de empresas subcontratadas por la concesionaria, y las Actas de
las Comisiones de seguimiento que siguen sin contar con un representante de los usuarios

contraviniendo su propio reglamento. Toda esta solicitud de documentación precedió al
requerimiento de Alcaldía del 30 de diciembre de 2019 que, por cierto, iba en la misma
línea.
El 8-4-2020. Pregunta sobre el defensor del Cliente.
El 8-4-2020. Pregunta sobre la aplicación errónea de las tarifas del 2020.
(En el pleno se nos llegó a decir que valía más la corrección que lo que se
había cobrado de más).
El 2-7-2020. Pregunta acerca de la aprobación y publicación en el DOGV
tarifas de tele lectura de los contadores en el Polígono Industrial de Quart.

de las

El 27-10-2020. Reiteración de la pregunta anterior.
El 12-11-20. Instancia para acceder al informe de Aymed del 18 de junio, cuya
versión cocinada sí que disponemos desde esta semana y es motivo de este debate.
Al mismo tiempo hemos manifestado en reiteradas preguntas e intervenciones en
el Pleno y en Comisión, nuestra preocupación y ocupación sobre la manera de proceder de
la concesionaria y del equipo de Gobierno.
Por todo lo expuesto, es importante solicitaros:
Que nos entreguéis toda la documentación a la que se hace referencia, que ya la
hemos vuelto a pedir por registro.
Que se realice por AYMED Proyectos, obras y servicios, S.L., un informe acerca
de la situación del contrato del agua y que este se entregue a todos los concejales de
este Ayuntamiento, a la vez que a través del portal de transparencia se informe a todos
los ciudadanos.
Que dicho informe se realice siguiendo el esquema presentado por Aguas de
Valencia en su oferta, en donde se diferencien los costes del Agua Potable y los del
Alcantarillado.
En dicho informe se debe hacer mención expresa al cumplimiento de todas las
mejoras que en su día realizó la actual concesionaria y que a buen seguro ayudaron a la
adjudicación del contrato.
Asimismo, se deben calcular los importes que han resultado ser “enriquecimiento
injusto” de la concesionaria desde el inicio del contrato y como consecuencia de ello,
ajustar el balance del servicio.
Que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, deberían estudiar en su caso el
tipo de sanción pertinente de acuerdo con lo que establece el contrato firmado en fecha
19 de Mayo del 2010, en relación al régimen sancionador.
Y consideramos que este documento que elevamos al pleno debería haberse mandado
ya a AVSA sin necesidad de que tuviéramos que votarlo, como habéis hecho hasta la fecha.
Pero a efectos de tramitación, desde Compromís votaremos a favor para que se
envíe el documento a AVSA y lo valoren, pero esto que se ha hecho con el año 2019-2020,
se tiene que hacer con todos los ejercicios anteriores desde el inicio del contrato. Y
por eso os solicitamos que se vaya haciendo un informe de todos y cada uno de los
ejercicios.
Y cómo no, que las cantidades que resulten de todo este proceso, tanto las
correspondientes al supuesto enriquecimiento injusto, como a los cánones a favor del
ayuntamiento, se apliquen a una rebaja de las tarifas que pagan los ciudadanos.
Moltesgràcies!!
Sr. Sanmartín. (PP)
Bona nit a tots. Bueno, desde el Partido Popular eh… estuvimos en la reunión
extraordinaria de Hacienda y se explicó todo el tema y vamos a ver … vamos a estar a
favor de los dos puntos, evidentemente, porque reconocemos que el estudio que se ha

hecho y que … hay un déficit a favor del Ayuntamiento, pues el Ayuntamiento está en la
obligación de reclamarle a la concesionaria.
Pero también quería decir una cosa, quiero decir, eh…
dicho todos esto ...
pero eso es un informe que hace la empresa que contratamos, AYMED, y ahora la
concesionaria tendrá que demostrar o actuar en contra de lo que demuestra el estudio que
ha hecho el Ayuntamiento, con lo cual habrá que esperar a ver cómo va todo.
Y si es cierto, que también lo comentamos en la Comisión, que ahora lo acaba de
decir Rosa, y los compañeros de antes que se tendrá , supuestamente, que ir revisando
los años anteriores para ver que esté todo bien.
Pero bueno, es un proceso en el cual aún tiene que hablar la concesionaria, y
por nuestra parte, como todos, evidentemente, vamos a apoyar el que se reclame y se
apoye el que se … el que haya control sobre la concesionaria.
Vale. Muchas gracias.
Sr. Nofuentes.
Sí. Bien. Yo en principio agradecer el tono porque creo que hay cierto espíritu
de coincidencia, al igual que lo hubo en la Comisión, de la necesidad de trabajar por la
fiscalización de este servicio como de cualquier otro.
Yo intentaría utilizar … porque … término de supuestamente, porque yo no
vertería ya acusaciones sobre nadie porque todavía no estamos en fase de poder demostrar
que nosotros tenemos la razón y la concesionaria no.
Ya lo dije en la Comisión de Hacienda, que cuando muchos de vosotros no
estabais ni tan siguiera en política, probablemente, ya los que estábamos aquí ya
estábamos fiscalizando a través de unas comisiones u otras todo lo que era la concesión
y el seguimiento del mismo.
Podríamos ir a buscar actas de las primeras obras que se hicieron en los planes
de inversiones, de cómo nos sentábamos hasta consensuar el último céntimo de la
ejecución de esa obra. Hay Actas de hace nueve años, por tanto insisto porque esto es
importante a la hora de
determinar quien lidera los procesos de revisión
y
reivindicación ante esta o cualquier otra empresa que pueda, bajo nuestro punto de
vista, y también del de vosotros, entender que se está apartando del objetivo común que
es el mejorar el servicio y el prestarlo en las mejores condiciones también en las más
optimas condiciones, y cuando digo optimas digo también a las parte económica como no
puede ser de otra forma.
Posteriormente intensificamos, incluso, la posibilidad de que se hiciesen
reuniones mucho más periódicas para coordinar mensualmente no sólo la planificación,
sino también la ejecución, insisto, esto mucho de vosotros ni estabais aquí.
Es verdad que esos procesos cada una de las formaciones políticas
ha ido
aportando, faltaría más, cosas como las de hoy o otras situaciones que se han ido
haciendo, incluso en algunas ocasiones habéis estado en contra de la revisión de la
tarifa que nosotros vigilábamos con exquisita vigilancia, valga la redundancia, porque
entendíais que hacer política era estar en contra de la revisión y aunque el contrato
así lo establecía apelabais y no os parecía bien. Ese era el ejercicio de la política en
estos casos.
En este momento, y después, y lo comenté en la Comisión de Hacienda, de mucha
insistencia sobre la necesidad ya seria de poder actualizar cada uno de los anualidades
sobre todo, los coste, y el resto de las inversiones, os recuerdo que lo comenté también
en la última comisión de hacienda que hace unos meses hicimos el cierre de las obras de
tres anualidades.
Ya habíamos cerrado ejercicios de años anteriores y hubo, al final,
revisión, una actualización y un consenso en base a la documentación aportada.

una

Os recuerdo que aparecieron incluso en los números de ellos una desviación
económica de dos millones y pico, que insistimos en que mientras no trajesen

documentación no íbamos a darle
actualizando a nuestro favor.

ninguna

validez,

eso

se

ha

ido,

afortunadamente,

En este momento, en el punto que estamos, nosotros entendemos que en base a la
documentación aportada por parte de ellos revisada por parte de un colaborador, un
partner tecnológico, como es AYMED el que ha hecho un estudio, yo creo que exhaustivo,
al igual que la Secretaría General del Ayuntamiento, en contrastar cada una de las
facturas que han ido aportando … y es verdad, y lo habéis dicho tanto el Sr. Jaén como
el resto, que estamos siendo bastante generosos a l ahora de otorgarle el plazo y
tiempo, porque esto es un tema que la colaboración es mutua pero también hay que darles
los tiempos.
Desde nuestro punto de vista no han aportado todavía la documentación
suficiente que acredite que el coste del servicio es el que indican y por tanto hemos
hecho nuestro propio informe, el cual indicamos que supuestamente, salvo que ellos
aporten documentación complementaria que nos hiciese ver como en ocasiones cuando las
oras, nosotros insistiríamos en que ese es el balance en favor nuestro.
Lo traemos al Pleno porque entendemos que es una … porque creo que está
enmarcado en una de las reivindicaciones que así permanece que en la mayoría de los
grupos de la oposición partís… y es la de la participación en la toma de decisiones…
Me sorprende que hoy que traemos … digan algunos pues hombre no era necesario
traerlo … como también me sorprende que ya digamos hacia donde tenemos que distribuirlo
… pues dejemos que también el equipo de gobierno opine, en el supuesto de que esto sea
así … bueno puede ir a tarifas, a inversiones o hacia aquello que abramos una discusión
participativa y sobre todo reconozcamos que quienes tienen la mayoría será quien tenga
que tomar la iniciativa de ello.
Dos consideraciones a Rosa. Mira, todavía estáis hablando con el informe que
dio la UPV de calibrre, cuando es caudal, cuando la Unión Europea plantea que eso de
calibre ya no existe, que es caudal lo que se presta al servicio, que hay informes …
insisto, de la universidad que lo indica, y que lo plantee, yo creo que son debates,
creo, que son un poco superfluos y que no tienen nada que ver con la realidad de lo que
estamos hablando, que cuando lo habéis planteado son ocurrencias, como cuando
planteasteis que quien iba a pagar la avería que se produjo cuando la limpieza del pozo,
que era una ocurrencia; igual que cuando planteaste que no estaba funcionando el
defensor del cliente y tuviste que entrar a la pagina web para comprobar que estaba
funcionando… una ocurrencia más.
Por tanto, bienvenido sea cualquier participación en este proceso, bienvenido
sea la aportación que habéis hecho y que yo os agradezco, insistió, y vamos a ver que
nos contestan y a partir de ahí iremos tomando decisiones y os aseguro que serán también
participativas.
Toda la documentación, a partir de que los expedientes están completos, a
partir de que se ha cerrado el informe que la propia AYMED ha hecho, a partir de que el
Sr. Secretario ha hecho sus propio informe pasa a estar a distribución, podeis pedir
todo lo que queráis, pero si no hay documentos al respecto lo que no vamos a hacer es
dar expedientes inexistentes, ahora es cuando están los documentos, ahora están al
servicio de todas las formaciones políticas, como están al servicio mío y de la propia
Corporación, no han podido estar antes porque no estaban los expedientes completados,
por tanto, intentar confundir a la opinión pública o a este Pleno de que los expedientes
no se están entregando ¡¡eso es mentir!!, ¡¡es mentir!! …literalmente, y por tanto
seamos conscientes.
La comunicación la tienen desde que se ha hecho en firme y se ha expresado la
firma por parte de la empresa tecnológica que nos ha hecho la asistencia técnica y la
propia Secretaría General.
Sra. García.
Nosotros no hemos buscado actas de hace nueve años, pero sí tiene razón Sr.
Bartolomé, las actas de los plenos también sirven para valorar la postura del equipo de
gobierno respecto a la gestión llevada a cabo en el agua.
Sirve para ver la coherencia de muchas afirmaciones, y en este caso,
Bartolomé para ver la evolución de sus opiniones en este tema

Sr.

Pues bien, usted en el pleno de Septiembre de 2018 nos dijo, y así consta en
acta, que estaban muy orgullosos de la gestión del agua, concretamente dijo …“se lo digo
con total honestidad, porque pueden haber cosas en ocasiones que nosotros podamos
equivocarnos, ¿pero en esto?, ¿en el agua? No sólo estamos orgullosos de ello porque
hemos sido, y somos, un municipio puntero”
Y añade al final del acta de ese mismo día… “la gestión del agua, lo cual,
insisto, nos sentimos muy orgullosos.”
De ese orgullo, pasa usted en el pleno de 13 de octubre de 2020 a decirnos,
cuando nosotros le volvíamos a pedir transparencia y que explicaran porque no se
aceptaba la nueva tarifa propuesta… queud dijo … “fíjese si somos claros y transparentes
que estamos trabajando al centímetro, al milímetro, al céntimo, exigiendo a la
concesionaria que queremos que también sea transparente, que nos aporte todos y cada uno
de los datos, no hoy ni el año 2017 o 2018, antes de que ud fuera Concejala aquí ya
estábamos exigiendo y trabajando en ese sentido”.
En octubre de 2020 usted ya pedía más transparencia
Seguramente lo haría desde el orgullo por la buena gestión.

a

la

concesionaria.

Ahora mismo, después de que AYMED haya hecho un informe que indica que AVSA ha
podido tener un enriquecimiento injusto en su gestión en Quart en cuatrocientos cuenta y
nueve mil trescientos cuatro euros (449.304 €), ¿nos podría decir Sr. Bartolomé cómo de
orgulloso se encuentra de su gestión en el tema del agua?
Ahora dice que llevan un control exhaustivo de un servicio que lleva diez (10)
años en marcha, que es uno de los más importantes del municipio, han necesitado 10 años
para hacer un control real y sólo lo han hecho en el último año.
Mire Sr. Bartolomé, ahora sí que puedo decirle que el trabajo y rigor es el que
ha tenido Compromís en el tema del agua desde 2016.
Si repasa nuestras intervenciones, verá que somos el grupo que más le ha
cuestionado sobre este tema. Yo me pregunto, aunque usted nunca lo admitirá, se hubiera
llegado a este punto sin la fiscalización llevada a cabo por CompromísQuart?
Qué casualidad que ahora salen estos números dudosos de cuatrocientos cuarenta
y nueve mil euros (449.000 €)

Y qué casualidad que esta concejala que les habla ya les dijo en Octubre de
2020 que nosotros estimábamos el quebranto económico en cuatrocientos mil euros (400.000
euros) al año (así consta en el acta de aquel día).
Si el mismo error que se ha producido en 2019 se ha producido desde 2010
podemos estar hablando de un quebranto de millones de euros para los usuarios de Quart….
En un servicio del que usted…”estaba orgulloso”…. De verdad, cuando comentó hace poco,
cuidado con los comentarios que hacéis por las redes sociales...que todo se queda
ahí...pues… bien...sinceramente, Yo no entiendo esas manifestaciones suyas.
El agua es un bien de primera necesidad que en 10 años en Quart de Poblet ha
multiplicado por dos su coste, y ha multiplicado su coste entre otras cosas porque
ustedes no han hecho su labor fiscalizadora, han dejado hacer a una multinacional sin
aplicar suficientes medidas de rigor y control. Esto se lo venimos diciendo desde 2016,
cuando les “descubrimos” que en las cuentas que presenta AVSA se estaba incluyendo un
convenio que tenían con ustedes…
Nosotros vamos a seguir insistiendo en que los posibles sobrecostes que se nos
ha aplicado para calcular la tarifa del agua, no en 2019, sino desde el inicio del
servicio en 2010 se devuelvan a las familias de Quart de Poblet que son las que han
pagado este descontrol.
Sobre el calibre,
Bartolomé por favor, no me de lecciones. Deje de decir
mentiras… porque en esto sí que dicen mentiras... y en acta están… que si obligaba el
código de edificación, la Unión europea…. En Quart ustedes fueron cómplices del cambio
de unos contadores de calibre 13 a unos de 15. Un cambio del que no se aviso a los
usuarios que tuvo un coste de 100 euros por usuario. No lo digo yo, se lo dijo el Síndic
de Greuges… pero ustedes lo ignoraron… ustedes verán

Llegaremos a donde haga falta para solucionar este tema. Gràcies!!
Sr. Nofuentes.
Sí, brevemente. Veo que no ha entendido nada durante todo este proceso de
durante todos estos años.
Mire, insisto en lo mismo. Nosotros estamos orgullosos del servicio del agua de
Quart , y le voy a explicar porqué estamos orgullosos.
Que es compatible con fiscalizar. Estamos orgullosos de que seamos capaces en
este municipio de haber reducido el 40% de las fugas del agua, y lo hemos hecho con un
partner tecnológico como es Aguas de Valencia.
Estamos orgullosos de haber hecho una red de saneamiento que la hemos renovado
en una parte importante.
Estamos orgullosos de haber instalado contadores inteligentes que permite hoy
en dia hacer servicios inmediatos y detectar fugas.
Estamos orgullosos de haber montado una estructura de ciudad inteligente con el
servicio del agua, donde hoy podemos, incluso detectar si una persona no está
consumiendo agua, una persona vulnerable, y poder reaccionar.
Estamos orgullosos de haber hecho una red de fiscalización en el polígono
industrial y una intervención … y todo eso está dentro de una línea de la gestión de la
sostenibilidad, del compromiso medioambiental, de la reducción de la huella de carbono,
todo eso … y podría estar horas y horas hablando, de la inversiones y acciones que desde
el punto de vista de la eficiencia de la gestión y lo cual puede sentirse, no nosotros,
pero sí uds, sentirse orgullosos de esto, de eso me siento yo orgulloso y este equipo de
gobierno.
Eso significa que no tengamos que, a la vez, fiscalizar a este socio
tecnológico, que ésta, y que esa parte la está haciendo bien, y yo se lo he dicho a
ellos, y no me parece que lo sesté haciendo bien, al menos de momento, mientras no me
demuestre que los costes de ese servicio del cual me siento orgulloso y se lo diré
muchas veces es el que es y no es menos?
Si a mí me demuestran que ese servicio que se está prestando está … son esos
costes, yo lo asumiré y seguiré defendiendo que es un servicio orgulloso y seguiré
llevándolo donde sea como un ejemplo, porque se está utilizando como ejemplo ese
servicio.
Eso quita que estando orgulloso tenga que admitir que el coste sea el que sea?,
¡¡no!! Sea el que tiene que ser, y tiene que ser el que demuestren que es, por tanto si
ellos no aportan la documentación suficiente y necesaria para justificar que el coste
del servicio es el que ellos dicen, nosotros seguiremos trayendo aquí donde haga falta
lo que entendemos que es el coste del servicio.
Por tanto, es compatible que el coste del servicio sea uno u otro para que el
servicio en sí sea de sentirse orgulloso?, claro que sí, incluso aunque se determine
que nos tienen que devolver ese dinero o más no tiene nada que ver con la prestación del
servicio. Yo no le he dicho nunca a la concesionaria que no estoy orgulloso de haber
pasado de una perdida en la red de aguas potablesdel 45% al 5%, no puedo decirle que no
estoy orgulloso de ello, porque cualquier quartero tiene que sentirse orgulloso de que
en su municipio estemos llegando al nivel de la excelencia, en lo que se refiere en la
utilización del agua, en la que inyectamos a la red el agua que necesitamos, la que
seamos capaces de tener contadores inteligentes que a los usuarios le puedan indicar en
un corto espacio de tiempo que tiene una avería que se está produciendo una anomalía en
su consumo.
Que podamos detectar que personas vulnerables a través de ese sistema
inteligente, nos indique quien puede estar en una situación de riesgo, ese es un sistema
del cual uno puede sentirse orgulloso, y es absolutamente compatibles, Rosa, con
fiscalizar a esa empresa, de insistirle que nos demuestre que ellos dicen que da ese
buen servicio es ese. Y si no lo pueden demostrar, nosotros estaremos por un lado

defendiendo la calidad del servicio y por otro exigiéndole que sea
correspondiente.

bajo el coste

Porque miren una cosa si ese servicio no nos sintiésemos orgullosos, no fuese
de calidad, estaríamos intentando decir que no tiene sentido, porque lo que estamos
intentando es dar un buen servicio, y darlo en las mejores condiciones, y es compatible
una cosa con la otra.
Cuando madure políticamente, desde el punto de vista de la gestión se dará
cuenta de que eso es así.
Mire, ud habla de los coste, yo podría indicarle el impacto de los costes que
su partido está produciendo a la ciudadanía de Quart, podría indicarle el impacto que la
gestión de otros aspectos que su partido está gestionando, y que influye en el precio
que tiene el ciudadano de Quart.
Por lo tanto, ¡¡no mezclemos cosas!! Uds podrán decir lo que quieran, pero si
ha oído rigor , seguimiento y sobre todo, defensa de los intereses de los vecinos de
Quart, no venga ud a atribuirse cosas que no son de ud., que son de este equipo de
gobierno.
En todo caso la ciudadanía lo tiene claro, o sea ud no venga aquí planteando
que nosotros podamos, supuestamente, blanquear algún tipo … ¿blanquear el qué? … sí, no
lo dirá ud aquí, porque uds tienen dos versiones … la que muestran y también me gusta
que es la que hacen en la Comisión de Haciendo y tal y el otro aquí si lo consensuan o
no, no mujer no … acusaciones ni una, Sra. Rosa,
¡¡¡¡Otra cosa no, pero la defensa de los intereses de los vecinos de Quartud no
nos va a dar lecciones, ni ahora ni nunca!!!! De lo que es defender los intereses de
los vecinos, no!!... podrá participar de todo ello y la manipulación que quiera de la
información, pero no va a convencernos ni a nosotros, ni a la mayoría de esta ciudadanía
de que eso es así.
Mire, el calibre 13º el caudal 13, está sobrada<mente 4demostrado, por la
ComisióEuropea, y por la UPV, no venga diciendo que miento!!!
¡¡¡uds quieren aferrarse todavía a aquello que han inventado cuando ya no
existe el calibre, es el caudal, y en el contrato decían clarísimamente que tenían que
hacerlo.
Otra cosa es que ud me diga que si se pueden hacer procesos de comunicación en
mejores condiciones para hacerlo?, sí.
Pero uds vayan, han ido ya y no le han dicho ni media, por lo tanto, con esto,
sigan por ahí, sigan …
Pero otra cosa no … pero honradez, transparencia por parte nuestra y celo a la
hora de velar por el cumplimiento, igual que queremos que sea un servicio de calidad, lo
queremos que sea desde el punto de vista económico. ¡¡ni un euro Más, ni uno menos!!
Le he dicho que cuando ud no estaba ni siquiera en política estábamos
fiscalizando la primera obra que se hizo ya hace casi once años en Quart, en plan de
inversiones!!! con ellos,
y desde ahí hemos seguido ejecutando un amplísimo plan de
inversiones, y un ambicioso plan.
Todo esto se ha ido ejecutando y supervisando por parte de este equipo de
gobierno. No quiera simplificar la gestión que estamos haciendo aquí … pero ud entenderá
que no se lo vaya a permitir, y que le explique a la ciudadanía que no hay calibre, hay
caudal, y hay desde hace mucho tiempo …
yo lo que no entiendo es como que no pide perdón a la ciudadanía cuando le dijo
que no existía el defensor del cliente!!! ¡¡¡ y le dieron un pantallazo, nunca mejor
dicho, de una forma literal, pantallazo de que existía el defensor del cliente y en el
año que se había puesto en funcionamiento, y ud ni se había preocupado tan siquiera de
entrar en la pagina web para ver si lo había o no … estaba creado!!! ¿ud pidió perdón a
la ciudadanía, a la misma ciudadanía que le había dicho que no lo habíamos puesto en

marcha? ¡¡No lo ha hecho!!, ¡¡¡por lo tanto, lecciones, NIN-GU-NA!!!, ¡¡¡NIN-GU-NA!!
¡¡¡Y menos acusaciones!!!.
Nada más Sra. Alcaldesa.

4. PRÒRROGA SERVEI RELACIONATS AMB LA POSADA EN MARXA I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE TIPOLOGIA MIXTA INTEGRAT PELS
RECURSOS DE CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DE RESIDÈNCIA DE PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL FÍSICA EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.(316032J)
Vista la sol·licitud de pròrroga presentada per l'entitat GESTIÓ SOCI-SANITÀRIA Al
MEDITERRANI S.L., del servei "Serveis relacionats amb la posada en marxa i
funcionament del centre de tipologia mixta integrat pels recursos de centre de dia i
residència de persones majors en situació de dependència i de residència de persones
amb diversitat funcional física en situació de dependència”, adjudicat per acord Plenari
de data 25 d'octubre de 2016.
Vista la clàusula quarta del contracte, formalitzat en data 2 de febrer de 2017, que
estableix que “La duració del contracte i per tant la prestació dels serveis es fixa en
tres anys podent prorrogar-se any a any, sense que el termini total, incloses les
pròrrogues puga excedir de 6 anys”.
Vist que segons documentació continguda en l'expedient, en data 3 d'abril de 2017, es
va signar acta d'obertura d'aquest centre, data en la qual es dona per iniciat el servei
objecte del contracte.
Vista la proposta favorable de la Regidora Delegada de Serveis Socials.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament
per majoria absoluta de vots a favor, 12 PSOE, 3 PP, 3 COMPROMIS, 2 CIUTADANS,
havent-se abstingut PODEM 1, acorda:
PRIMER. Prorrogar el contracte del "Servei relacionats amb la posada en marxa i
funcionament del centre de tipologia mixta integrat pels recursos de centre de dia i
residència de persones majors en situació de dependència i de residència de persones
amb diversitat funcional física en situació de dependència”, prestat per l'entitat
GESTIÓ SOCI-SANITÀRIA Al MEDITERRANI S.L., amb efectes des del 2 d'abril de
2021 a 2 d'abril de 2022, data en la qual haurà de sol·licitar, amb dos mesos
d'antelació, a l'expiració d'aquest termini, una nova pròrroga.
SEGON. Donar trasllat de la present resolució a l'interessat amb expressió dels
recursos utilitzables i altres prevencions legals.
INTERVENCIONS
Sr. Jaén.
Como explicó la Sra. Fernandez en la comisión se va a proceder a la prórroga
del contrato de la Residencia, es el primer de los tres años que se puede prorrogar de
manera contractual, es decir que se establece en el contrato,

por nuestra parte vamos a abstenernos, ya que entendemos que dada la situación
actual, no es el momento idóneo para acometer una cambio en la titularidad de la
gestión, pero sí que proponemos que durante el año de esta primera prórroga se vaya
realizando los pasos oportunos para un cambio a la gestión pública de servicios, y me
explico, solicito que se realice un estudio económico sobre los diferentes alternativas
sobre la gestión de la residencia y la posibilidad de que la gestión sea realizada por
la empresa pública del municipio.
Creemos firmemente que cuando se gestiona bien desde las administraciones, sin
perseguir este interés lucrativo que tienen las empresas privadas, pues la calidad de
los servicios públicos son aún mejores.
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la necesidad de forzar lo público y el
cuidado de nuestros mayores pues es uno de estos sectores que ha estado afectado y que
creemos que es necesario reforzar y desde nuestra visión esto pasa por gestionarlo desde
lo público.
Sra. Presidenta.
Yo simplemente y creo que hemos hablado de cuales son las competencias
municipales y cuales no lo son. Y evidentemente de esta habría mucho que decir, porque
la nueva ley de Servicios Sociales, y eso a lo mejor en la Comisión la Sra. Mora la que
lo explicó el otro día, lo pueden hablar, pero hay en la nueva ley de Servicios
Sociales, en la nueva normativa que se está emitiendo desde la vicepresidencia del
Consell en este momento, y políticas inclusivas, hay una opción y se está barajando, se
estahablando que sea la propia Generalitat Valenciana la que asuma la gestión de todas
las residencias. No tendría que ser, porque no es competencia municipal explícita, y esa
es una línea de trabajo que se está siguiendo, pero la Generalitat Valenciana, no los
ayuntamientos.
En cualquier caso este es un tema que sí que sí que les invito que yo creo que
está todavía trabajándose, no está desarrollado, pero en una comisión pues seguramente
también lo pueden comentar con la Sra. Concejala responsable de Servicios sociales, un
poco en cómo se está trabajando en esta cuestión.
Pero en cualquier caso, entiendo que con la abstención, sería de Podemos, el
resto estaríamos a favor …

5. MODIFICACIÓ FITXES RPT INTENDENT PRINCIPAL I DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANS. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT,
DIRECTOR DE TALLER D'OCUPACIÓ. (718880W). (718113E).
Vista la proposta presentada pel Regidor de Recursos Humans sobre la necessitat
d'actualitzar la fitxes de la RPT referides al codis de lloc 47 i 54.
Vist que la modificació ha sigut tractada en la Taula General de Negociació el dia 26
de gener de 2021.
Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda
aprovar les següents modificacions de les fitxes descriptives:
Primera. Codi de Lloc 47, Denominació del lloc: Director de Recursos Humans.
Forma de provisió: Concurs específic obert a funcionaris de qualsevol administració
pública.
Segona. Codi de Lloc 54, Denominació del lloc: Intendent Principal/Comissari.

Complement específic: D, d'acord amb l'article 7 del Reglament de Control horari
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 103 de data 2 de maig de 2013 i
posterior modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 164, de data
12 de juliol de 2013.
6. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT, DIRECTOR DE TALLER
D'OCUPACIÓ. (718880W).
Vista la instància presentada pel treballador contractat temporal com a Director de
Taller d'Ocupació en aquest Ajuntament, D. Pasquale de Dada, sol·licitant
l'autorització per a compatibilitzar les seues activitats en aquesta entitat amb les de
professor associat en el Departament de Composició Arquitectònica de la Universitat
Politècnica de València.
Emés informe pel Director de RH i de conformitat amb el que es disposa en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques.
Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
U. Autoritzar la compatibilitat a D. Pasquale de Dada, per a exercir un segon lloc de
treball en el sector públic, en l'esfera docent, com a professor associat en el
departament de Composició Arquitectònica de la Universitat Politècnica de València,
durant el curs 2020/2021, en tant es trobe prestant serveis en aquest Ajuntament, sent
que aquesta segona activitat la prestarà en règim laboral, a temps parcial i amb
duració determinada, i complint la seua jornada a temps complet a l'Ajuntament sense
alterar les necessitats del servei, sempre que respecte el que s'estableix en l'art. 7 de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques i en l'art. 14 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre
incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat.
DOS.. Donar trasllat del present acord als interessats.
7. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA GENERAL REGULADORA
DE LES BASES DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS. (709287X).
Vista la proposta presentada per la Regidora de Participació Ciutadana, sobre la
necessitat de modificar l'ordenança general reguladora de les Bases de Concessió de
les Subvencions, a causa de les mesures adoptades en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
relatives a la realització de les celebracions falleres i altres festejos, i donada la
incertesa existent referent a la possibles alternatives en el calendari 2021, per a la
realització d'aquestes celebracions de falles i festejos de Quart de Poblet.
Ha sigut emés informe jurídic per Secretaria, sobre el procediment a observar en la
seua aprovació (art. 49 i 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local).
Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:

U. Aprovar, inicialment, la modificació de l'Ordenança General reguladora de les Bases
de Concessió de les Subvencions, en els següents termes:
Article 5.1. S'incorpora l'àrea de "Infància".
Articule 10. Es modifica l'art. 10. e), que queda redactat com segueix:
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries amb la
Hisenda Pública, amb la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament de Quart de Poblet.
D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència
d'oposició expressa de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà
autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol
administració. En cas d'exercir el seu dret d'oposició, la persona interessada estarà en
l'obligació d'aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes
reguladores del procediment.
Articule 11. Es modifica l'art. 11, que queda redactat així:
La documentació a què es refereix l'article anterior es presentarà davant el Registre
d'Entrada de l'Ajuntament, presencialment o a través de mitjans electrònics, en funció
dels drets i obligacions recollits per la normativa vigent.
Article 15. Es modifica l'article 15.1.a), on diu "El termini màxim de sol·licitud
d'aquestes subvencions és el 31 de maig de cada exercici".
Ha de dir: 15.1.a) "El termini màxim de sol·licitud d'aquestes subvencions és el 31 de
maig de cada exercici. En el cas de les Entitats Festeres i de manera excepcional per
a l'any 2021, aquest termini romandrà obert durant la totalitat de l'exercici".
Articule 22. Es modifica l'art. 22.1, que queda redactat així:
1. Per a percebre les subvencions concedides d'acord amb les prescripcions d'aquesta
ordenança cal haver "realitzat l'activitat subvencionada i presentar la seua justificació
davant l'Ajuntament. Amb caràcter general, aquesta justificació haurà d'incloure la
següent documentació:
a) Instància subscrita per qui presidisca l'entitat, dirigida a l'Alcaldia, justificant la
realització de l'activitat subvencionada i sol·licitant el pagament d'aquesta, si
correspon.
b) Memòria detallada de l'activitat realitzada.
c) Balanç econòmic del projecte/activitat objecte de la subvenció.
d) Relació de factures expedida per la secretària o secretari de l'entitat, acreditatiu que
les factures que es presenten com a justificants, han sigut aprovades per l'òrgan
competent.
e) Factures i altres document vàlids en el tràfic mercantil i documents de pagament,
per import mínim de la subvenció concedida.
f) Material gràfic del projecte/activitat subvencionada.

g) Certificat de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries "amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social, a excepció d'aquelles persones i entitats que
complisquen els criteris establits en l'article 24 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, relatiu a la simplificació de l'acreditació del compliment d'obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i en aquest cas la presentació de declaració
responsable substituirà a la presentació de les certificacions previstes en els apartats 2
i 3 de l'article 22".
DOS. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats pel termini de trenta
(30) dies, l'ordenança aprovada, per a presentació de reclamacions i suggeriments. En
cas de no presentar-se cap s'entendrà definitivament adoptat l'acord d'aprovació fins
llavors provisional.
8. SOL·LICITUD DE BESTRETA ECONÒMICA EMPRESA PÚBLICA DE SERVEIS
DE QUART DE POBLET S.L. (713512P).
Vista la proposta presentada pel Conseller Delegat de l'Empresa Pública de Serveis
de Quart de Poblet, "Gesquart”, perquè s'inicien els tràmits necessaris per a dotar a
l'empresa pública d'una bestreta econòmica de 60.000 euros, per part de l'Ajuntament
de Quart de Poblet, amb destinació al pagament de nòmines i assegurances socials,
englobat dins dels seus fins o activitats estatutàries, de conformitat amb els terminis
establits pels respectius convenis, amb el compromís de la devolució del crèdit abans
del tancament de l'exercici comptable.
Emés informe pel Sr. Interventor, així com per la Comissió Informativa d'Hisenda i
Recursos Generals, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors
assistents a la sessió, inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la
Corporació, acorda:
U. Concedir a l'Empresa Pública de Serveis de Quart de Poblet “Gesquart”, una
bestreta econòmica per import de 60.000 euros, amb destinació al pagament de
nòmines i assegurances socials, englobat dins dels seus fins o activitats estatutàries,
de conformitat amb els terminis establits pels respectius convenis, amb el compromís
de la devolució del crèdit abans del tancament de l'exercici comptable.
DOS. Donar trasllat del present acord a la Societat Mercantil de capital íntegrament
municipal (GESQUART SLU) i als serveis econòmics.
INTERVENCIONES
Sr. Soler JV (Ciutadans)
Sabiendo que lo hemos aprobado antes en la Junta General, y en el Consejo de
Administración, estábamos antes en aquella parte y ahora estamos en la otra, ¿no? Que
nos … que se supone que tenemos que autorizarlo ¿vale?, aquí yo si que quisiera hace
una consideración, y es que en relación a esta cuestión sería conveniente dotarla de
unos fondos propios suficientes para evitar estas situaciones, teniendo en cuenta las
dudas que hay sobre su tratamiento y que se plasman en el próximo informe de
Intervención, donde dicen literalmente “de esta forma y considerando esta norma se
debería de contemplar en los presupuestos si esta situación se va a seguir dando y no se
trata de una situación coyuntural, de hecho, y aun cuando no es el caso que nos ocupa
anualmente, se prevén anticipos reintegrables a los empleados públicos, en el citado
capítulo octavo de ingresos y gastos.

No se contempla tampoco en este ejercicio de 2020, no obstante, la
consideración extrapresupuestaria del anticipo es una cuestión que debe de ser
considerada por la Corporación, en el caso de que acceda a la petición de Gesquart.”
Y
yo
pregunto,
¿esto
que
estamos
aprobando
tiene
consideración
extrapresupuestaria, o no?, ¿y en el caso de que lo tenga en qué nos afecta?
Si alguien me puede contestar?
Sra. Presidenta.
Bueno, vamos a ver si lo tenemos claro te contestamos, por no decir ninguna
cosa inconveniente, pero si te lo podemos contestar ahora lo hacemos, desde luego.
Bartolomé ¿le puedes contestar tú?
Sr. Nofuentes.
Si, claro. Lo que sí que tenemos claro es que no es algo estructural. Esto al
principio de la puesta en funcionamiento de Gesquart se produjo hasta que se actualizó y
luego entró en una situación normalizada.
Es decir, el circulante de Gesquart es suficiente para atender las nóminas y
las necesidades. En este año se ha producido como consecuencia de que la nómina de enero
se ha visto incrementada y no habíamos recibido todavía la modificación de la
encomienda, pero yo entiendo que no es estructural y que por tanto no considero que
debamos de meterlo en el presupuesto, porque insisto, ha sido muy esporádico este año…
Sra. Presidenta.
Supongo que tendrá que ver también un poco con la evolución de la pandemia
de los servicios que se tenga que ir prestando.

y

Sr. Soler JV
Entiendo que es algo técnico, pero ya que el Interventor
conveniente expresarlo y hacerlo constar en su informe, evidentemente
corresponsables de lo que estamos aprobando aquí, y como él hace esa
quería tener esa visión, a ser posible técnica, de la cuestión de
hablando.

ha considerado
nosotros somos
apuntación, yo
la que estamos

En todo caso, si estamos de acuerdo, y es bueno evidentemente para la gestión
de la empresa de llevarlo adelante, pero sí que sería
bueno que estos apuntes se
aclararan, porque no se exactamente en que nos pueda afectar.
Sr. Nofuentes.
No afecta, lo que el Interventor lo que viene a decir es oiga si eso fuese
asiduo, repetitivo, sería bue3no tenerlo en el presupuesto, lo contemplaríamos como una
partida más, como la que tenemos para los trabajadores y sería una partida más de
gastos, la utilizaríamos o no.
Posiblemente si la contempláramos y uds viesen que año tras año no se utiliza
vendrían diciendo, pues oiga, si no se utiliza para que la contemplamos, gastemos en
otras cosas.
Por tanto, yo le agradezco, porque hay que agradecer siempre a la intervención
cualquier apunte o sugerencia que hagan, o sea que si eso llegase a consolidarse que se
incorporase al presupuesto pero yo, personalmente, entiendo que no tiene demasiado
sentido. Hay cosas más prioritarias a la hora de elaborar el presupuesto, y sobre todo
no tan necesario desde el punto de vista estructural.

9. PROPOSTA APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI 2021-2023 (729861X)

Vista la proposta d'acord presentada per l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de
Quart de Poblet en compliment del que es disposa en la Llei orgànica 2/2012 de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del següent tenor literal:
La citada Llei disposa en el seu article 29 que les Administracions Públiques
elaboraran un Pla pressupostari a mitjà termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració
dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i
de conformitat amb la regla de despesa.
Prossegueix el citat article dient que els marcs pressupostaris a mitjà termini abastaran
un període mínim de tres anys i contindran, entre altres paràmetres:
a)
Els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic de les
respectives Administracions Públiques.
b)
Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint
en compte tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat.
c)
Els principals suposats en els quals es basen aquestes projeccions
d'ingressos i despeses.
Els marcs pressupostaris serviran de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat.
Vist que des de l'aprovació de l'anterior Marc 2020-2022 en el qual pren rellevància el
projecte aprovat amb fons FEDER de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà
Sostenible i Integrat, i la posada en marxa del programa EDIFICANT de millora en els
centres docents públics incidint en l'augment de la consignació per als pròxims
exercicis, i que lògicament prossegueix en el present període.
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la 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, modificada per l'Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, disposa en el seu article 6 que abans del quinze
de març de cada any, d'acord amb la informació sobre l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i de deute públic que prèviament subministre l'Estat, es remetran els
plans pressupostaris a mitjà termini en els quals s'emmarcarà l'elaboració dels
Pressupostos anuals. Atés que es va aprovar el Pressupost General de l'Entitat per a
2021, es considera oportuna l'aprovació del Pla pressupostari 2021-2023.
Emés dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals,
el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
I
Aprovar com a Pla pressupostari per als exercicis 2021-2023 que servirà de base per a
l'elaboració dels Pressupostos dels exercicis que abasta el període, el següent:
PLA PRESSUPOSTARI 2021-2023

Cap.

Estat de Despeses

2021

2022

2023

1

Personal

10.616.662,33 10.700.000,00 10.900.000,00

2

Béns corrents i serveis

11.660.241,68 11.700.000,00 11.900.000,00

3

Despeses financeres

4

Transferèncias corrents

5

Fons de contingència

6

Inversions reals

7
8
9
Cap.

50.500,00

50.000,00

50.000,00

3.993.348,92

4.000.000,00

4.000.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.551.403,96

3.500.000,00

3.500.000,00

Transferències de capital

255.778,00

260.000,00

260.000,00

Variació d'actius financers
Variació de passius
financers

50.000,00

50.000,00

50.000,00

893.835,11

783.248,88

316.161,14

Estat d'Ingressos

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

32.121.770,00 30.310.000,00 31.026.161,14
2021
2022
2023
14.529.000,00 14.500.000,00 14.800.000,00
600.000,00

500.000,00

700.000,00

Taxes i altres ingressos

2.317.401,15

2.780.000,00

3.000.000,00

4

Transferències corrents

10,754.497,89

5

Ingressos patrimonials

6

Alienació Inversions

7

Transferències capital

8

Variació actius financers

9

Variació passius financers

9.700.000,00 10.000.000,00

270.100,00

280.000,00

280.000,00

3.600.770,96

2.500.000,00

2.196.161,14

50.000,00

50.000,00

50.000,00

32.121.770,00 30.310.000,00 31.026.161,14
Quant a l'objectiu d'estabilitat pressupostària, com s'infereix de la projecció dels
exercicis, la tendència és crear, una vegada més, escenaris d'equilibri pressupostari
mantenint les despeses corrents, amb disminució progressiva de càrrega financera,
eliminant-la pràcticament en 2023 sense perjudici que s'estudie la possibilitat de
cancel·lar fins i tot anticipadament. El capítol primer de personal, i el segon de
despeses en béns i serveis corrents, augmenten respectant el que estableix l'acord del
Consell de Ministres d'11 de febrer de 2020, si bé ha sigut suspés pel posterior acord
de 6 d'octubre de 2020 per la situació existent pels quals es fixen els objectius
d'estabilitat pressupostària, de deute públic, i límit de deute.
La posada en marxa de la Residència i Centre de dia, així com el projecte finançat
amb fons FEDER de la EDUSI (Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i
integrat) ha condicionat, a més del programa EDIFICANT la consignació d'elevades
quantitats en inversions en aquests exercicis. Quant a la càrrega financera, atés que
no es preveu concertar préstecs, i que s'amortitzen els vigents, disminueixen despeses
per interessos reportats, que són quasi inexistents. Les despeses de transferències
corrents i de capital es mantenen pràcticament constants, mentre que les despeses en
inversions, s'estableix un import elevat d'acord amb els últims exercicis, però que en
tot cas, estarà subjecte a les variacions en l'execució de la citada EDUSI i EDIFICANT.

Es tracta d'aconseguir l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat per a la
Corporació.
Quant a l'objectiu de deute públic, es renuncia, una vegada més a l'apel·lació al crèdit
per als tres exercicis, finançant-se la Corporació amb mitjans propis.
Quant als ingressos, els ingressos directes augmentaran, si s'aconsegueix remuntar la
situació excepcional en la qual ens trobem i no per alça d'impostos, sinó per
l'increment de revisió i inspecció que ja es va posar en marxa en 2018. Quant als
indirectes dependrà de les actuacions urbanístiques que s'estan duent a terme
prossegueixen Les taxes i altres ingressos varien per al període depenent de la ràpida
restitució de la normalitat durant 2021. Les transferències corrents disminueixen
perquè no es té en compte els plans provincials que solen realitzar-se en dos
exercicis. També disminueixen per la finalització de l'estratègia de desenvolupament
de la EDUSI .Els ingressos patrimonials es mantenen atesa la naturalesa residual
d'aquests, i les últimes liquidacions. Quant als ingressos de capital es mantenen, per la
citada EDUSI i per la Generalitat Valenciana pel programa EDIFICANT.
II
En Quant a l'objectiu de deute, com s'ha advertit no es preveu la concertació
d'operacions de crèdit en el període.
OBJECTIUS DE DEUTE PÚBLIC

Saldo del Deute a 1-01

Amortitzacions
Nou Endeutament
Saldo del Deute a 31-12

2021

2022

2023

2.300.442,56

1.406.607,45

623.358,56

783.248,89

316.161,14

0,00

0,00

0,00

1.406.607,45

623.358,56

307.197,42

893.835,11

10. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 25 DE 07/01/2021, ATORGANT
PODER DE REPRESENTACIÓ PER A PLETS. (712657C)
Vista la Resolució núm. 572 de 29/01/2021 que actualitza la relació de lletrats que
assumiran l'adreça tècnica i representació de l'Ajuntament aprovada per Decret de
l'Alcaldia núm. 2.900/2016.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda ratificar
la Resolució núm. 572/2021 i atorgar poder de representació processal de l'Ajuntament
de Quart de Poblet, a favor dels lletrats i procuradors que a continuació s'expressen:
Procuradors de València:

Carlos Francisco Díaz Marco
Isabel Gómez-Ferrer Bonet

Paula Andrés Peiró
Estefanía Laura Verdú Usano
Procuradors de Madrid: Isabel Cañedo Vega
Marina Quintero Sánchez
Paloma del Barrio Barrios
Lletrats: José Luis Noguera Calatayud
Javier Aguilar Jiménez
Cristobal Sirera Conca
Antonio Sánchez López
Cristina Martínez Toledo
Agustín Calpe Gómez
Mario Mañá Lloria
Maria Mut Giménez
Alba Guardiola Herrero
Maria Amparo Rosaleny Soler
Carmen Aguilar Balaguer
Marta Cobos García
11. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 507 DE 26/01/2021,
SOL·LICITUD AJUDES ECONÒMIQUES PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES
INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. (691648Y)
Llegida la Resolució núm. 507, de data 26 de gener de 2021, que literalment transcrita
diu així:
" RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA
Vista la Resolució de 22 de desembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes
d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2021, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 8988
de 4 de gener de 2021.
De conformitat amb l'art. 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC

Primer.- Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant l'Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), per a la realització de les següents inversions en
el marc de “Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la Comunitat
Valenciana”.

Denominació de l'actuació

Import

Projecte de millora viària, paisatgística, vigilància, instal·lacions i reordenació
del Polígon Industrial Masia d´Espí en l'Av. Comarques del Pais València de
200.000,00 € iva inclòs
Quart de Poblet”. (POLÍGON A).
Projecte de millora viària i carril bici en el C/ Mare de Déu dels Desamparats,
carrer Ernesto García Raga, Av. Reial Monestir Sta María de Poblet, Avd. 9
d´Octubre, carrer Salvador Sancho i altres del Polígon Nou D´Octubre en
l'Av. Reial Monestir Santa María de Poblet (POLÍGON B).

200.000,00 € iva inclòs

Segon.- Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions,
acceptar l'ajuda que en el marc de la “Millora, modernització i dotació d'infraestructures
i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la Comunitat
Valenciana” poguera concedir l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
Tercer.- Tramitar la corresponent modificació pressupostària a l'efecte d'incloure en el
pressupost les partides que reflectisquen el finançament objecte de la present
convocatòria en cas de concessió.
Quart.- Autoritzar l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) al fet que es
realitzen les gestions oportunes amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al
corrent en les seues obligacions tributàries enfront de la Hisenda Autonòmica.
Quint.- Ratificar pel Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebre, donant
compte a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)".
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
U. Ratificar en totes les seues parts el Decret núm. 507/2021.
DOS. Donar trasllat del present acord a l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial. (IVACE).
12. 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 CITADA LLEI, DEL
QUART TRIMESTRE DE 2020. (705129X)
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 dona compte a la Comissió Informativa d'Hisenda i
Recursos Generals, 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 quart trimestre de l'exercici de 2020.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria, corresponent al quart
trimestre de l'exercici de 2020, de la relació de factures o documents justificatius
incorporats per Intervenció, segons el que es disposa en 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 23,13 dies.
DOS. Remetre el citat informe als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i als de les Comunitats Autònomes, en compliment de l'art. 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
TRES. Publicar en la pàgina Web o en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'informe
agregat de la relació de factures i documents que s'han presentat agrupant-los segons
el seu estat de tramitació.
13. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SEGONS LA BASE 37 DE
LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A l'EXERCICI DE 2020,
CORRESPONENT Al QUART TRIMESTRE. (706288F)
De conformitat amb els acords del Ple de l'Ajuntament, en ocasió de l'aprovació del
Pressupost general per a l'exercici 2020 en sessió de 3 de desembre de 2019, en el
qual s'inclou en la Base 37 d'execució, en desenvolupament del que es disposa en
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 en l'Ordre HAP/2105/2012
d'1 d'octubre, per la 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, es dona compte al Ple de la informació
periòdica a subministrar al Ple, corresponent al quart trimestre de 2020.
14. PROPOSTA GRUP MUNICIPAL PP PER A ESTABLIR UNA BONIFICACIÓ EN
L'IBI PER ALS IMMOBLES ELS USOS CADASTRALS DELS QUALS SIGUEN
D'OCI, HOSTALERIA, COMERCIAL, ESPECTACLES O CULTURA. (730719N)
Queda sobre la Taula.
URGÈNCIES
Previa declaración d'urgència, aprovada per unanimitat, art. 91.4 del ROF, van ser
tractats els següents assumptes:
Moció presentada per CIUTADANS per a minorar les conseqüències
econòmiques de la pandèmia COVID-19 i reactivar el comerç a Quart de Poblet.
Queda sobre la Taula.
INTERVENCIONS.
PPTA. DEL P.P.
Sra. Presidenta
Si no estoy mal informada se deja sobre la mesa, porque por parte del
equipo de gobierno, por parte del nuestro portavoz, el Sr. Medina, les ha
trasmitido la voluntad de seguir trabajando desde el consenso de todas las
fuerzas políticas del Ayuntamiento, como en alguna ocasiones hemos sido capaces
de hacer, y como muchas veces han expresado uds esa voluntad de consenso, para

avanzar en las medidas de reactivación económica y recuperación, que como saben
aunque realmente no apoyaron ese presupuesto y este equipo de gobierno en el
presupuesto a finales de noviembre en que ya se contemplaban más de dos millones
e euros para esta reactivación económica,
Pero creemos que vale la pena que sigamos avanzando y también porque han
expresado su voluntad de seguir adelante por su parte y ver si somos capaces de
implementar pues si es necesario, más medidas o al menos consensuar unas líneas
general que, creo, sería lo que tocaría en este caso en el sentido de la
declaración institucional que hicimos y la voluntad que han expresado de
colaborar y contribuir y que yo creo que es lo que pide la ciudadanía en este
momento de incertidumbre y dificultad económica, porque es lo que va a ocurrir,
ojalá que me equivoque, pero parece que vienen momento complicados, pues si les
parece les propondríamos un documentos de mínimos o como le queramos llamar, que
luego podamos aportar cada grupo o ir trabajando en esas línea generales de
actuación que tendrían que marcar la reactivación económica, y social, en
general, en todas las áreas que trabajamos en el Ayuntamiento, porque vienen
tiempos complicados y creo que tenemos que hacer este esfuerzo.
En este sentido creo que han quedado así con el portavoz, con Juan
Medina, y que a raíz de esta conversación se deja sobre la mesa la propuesta del
Grupo Popular y también la Ciudadanos.
La he diferenciado porque, como saben, no llegó en el momento de la
convocatoria del Pleno, y no la pude incorporar, pero que ya la habían visto en
la Comisión de Hacienda o en la reunión de portavoces se podría tratar también
hoy, me iba a referir ahora también, que, dejaríamos sobre la mesa la que está en
la orden del día y la propuesta del Grupo Ciudadanos, es así?
Sr. Soler
Si era referente a eso también. Que hacía referencia que una vez
estuviéramos reunidos el otro día en la Junta de Portavoces, Juan Medina,
llegamos al acuerdo de que bueno, de que lo intentaríamos semanalmente, o más,
reunirnos la Junta de Portavoces para ver todas aquellas medidas que queremos
llevar los grupos, y en relación a esto y a las medidas que se nos han hecho
llegar a raíz de la pandemia para que después todas las medidas que hemos
propuesto como grupo podíamos aportar
pues intentar llevarlas a término para
todas esas empresas y negocios que se lo están pasando tan mal, y aquí el único
que se pretende por todos es que sea la corporación que al unísono lo intentemos
entre todos, aportar lo máximo, para que esas personas puedan, de alguna manera,
puedan salir del hoyo, porque es que ya no son los negocios, son las personas y
familias enteras. Por nuestra parte nosotros estamos dispuestos al cien por cien
a hacer lo que sea para alcanzar esos objetivos
Sra. Presidenta.
Vamos a intentarlo al menos vale?, lo hablaremos otro día, en la línea
de lo que hablamos la otra vez ya, no? Líneas generales de actuación, medidas que
se podrían ir tomando e ir viendo en ese documento a ver como lo podemos plasmar.
Sr. Sanmartín.
Es cierto que lo dejamos sobre la mesa, como ha dicho el Sr. Soler,
evidentemente pues como hemos hablado con el Sr. Medina, pues no comentó la
posibilidad que teníamos todos de poder aportar, siempre y cuando, evidentemente
aportemos ideas y que después sean valoradas por los técnicos y que se puedan
hacer, vale? Y que además, por lo menos en Quart de Poblet, somos capaces de dar
una muestra de… valga la redundancia, somos capaces de todos juntos hacer algo
por el bien de la ciudadanía. Vale?
Sra. Presidenta
Y que sean de competencia municipal.
Vamos a intentarlo que yo creo que podemos hacerlo.

Muy bien, hay una moción consensuada sobre el tema del día 8 de marzo,
que es la que se aprobó por la FEMP, entonces la damos por leída y aprobada si
les parece bien.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
Els portaveus del Grup Municipal PSPV-PSOE, PP, COMPROMIS, SI ES POT
QUART i CIUTADANS, presenten la següent declaració institucional consensuada,
que literalment transcrita diu així:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
"En ocasió de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la dona, la totalitat
de grups polítics que representen al M.I. Ajuntament de Quart de Poblet reiteren el seu
compromís i reivindicació amb els drets laborals i socials de les dones, reconegut
internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació per la igualtat i
l'equitat entre dones i homes.
Cada any celebrem el 8 de març des que, a proposta de Clara Zetkin, en la Segona
Conferència Internacional de Dones Treballadores a Copenhaguen en 1910 es va
establir aquesta data com el Dia Internacional de les Dones Treballadores. Després de
111 anys, el moviment en defensa dels drets de les dones està més viu que mai.
S'estén pertot arreu on les dones compartim lluites a través de les xarxes i ens
recolzem per a avançar en drets. A Espanya, el sufragi universal és va aprovar l'1
d'octubre de 1931, enguany celebrem 90 aniversari de la consecució del vot de les
dones.
A la Comunitat Valenciana la defensa dels drets de les dones s'escampa de manera
transversal i s'exerceix a les associacions veïnals, esportives, ecologistes, en defensa
de la salut, els drets humans, l'urbanisme, la cultura o l'educació. A tot arreu, dones i
homes amb tarannà feminista s'impliquen des de les seues organitzacions i
ocupacions, recollint el testimoni dels moviments feministes, estenent el feminisme i la
igualtat per tots els llocs.
La raó de ser d'aquestes accions és eixamplar i millorar la vida de totes les persones,
garantint els drets de ciutadania i, especialment de les dones per a aconseguir una
igualtat real i efectiva, impulsant canvis socials estructurals per la inclusió social. Les
polítiques d'igualtat busquen impulsar una societat plural i diversa, on els drets de les
persones i la seua autonomia siga el centre de les polítiques.
Perseguim una societat complexa, rica i diversa on cuidar, curar i criar siguen els eixos
de la vida econòmica, social, política i familiar.
Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que no ens permet
ajuntar-nos, ni tocar-nos, ni abraçar-nos. Enguany no podrem eixir als carrers a

manifestar-nos. I per això, la lluita pel feminisme i la igualtat, la lluita pels drets de les
dones és més necessària que mai.
Cal estar atents/es perquè els avanços que s'havien aconseguit en els últims temps
estan en perill de reculada perquè la pandèmia reforça desigualtats i vulnerabilitats en
els sistemes socials, polítics i econòmics.
L'impacte que està tenint la COVID-19 en les dones és major en el nombre total de
casos a pesar que la prevalença és més alta en homes. Aquests factors tenen el seu
origen en aspectes relacionats amb els rols de gènere i amb la precarització cap a les
tasques de sosteniment de la vida que fan majoritàriament les dones. Entre altres:










Les dones suporten una major càrrega de treballs precaris i d'economia
submergida, un treball invisible i no pagat que s'ha evidenciat encara més en la
pandèmia.
Les dones estan majoritàriament en la primera línia del treball de cures i
atenció sociosanitària, tant en el treball de cures remunerat, com aquell no
remunerat i especialment invisibilitzat.
El rol de cuidadora assignat a les dones posiciona les professionals sanitàries
en la primera línia d'atenció i resposta a la malaltia, especialment les
infermeres i les auxiliars d'infermeria i geriatria, així com el personal de neteja
dels centres soci sanitaris.
La saturació del sistema sanitari va comportar, entre altres, que en les primeres
setmanes de pandèmia, les dones no van poder estar acompanyades en el
part.
Les dones han patit una doble càrrega laboral, la de combinar el teletreball amb
l'atenció de majors i criatures, especialment en els confinaments.
En el cas de dones que han hagut d'anar a treballar presencialment, tota
aquesta situació s'ha ofés i ha posat de manifest que la conciliació se sustenta
en gran manera a l'esquena de les mares i també en les àvies, que en
pandèmia han hagut de deixar de prestar aquest suport indispensable.
Finalment, la violència de gènere s'ha intensificat durant el període de
confinament. La convivència confinada amb els seus maltractadors i la
imposició del distanciament social, ha incrementat en un 70% l'atenció dels
centres Dona 24hores.

Així doncs, resulta suficient evident que aquesta, com qualsevol crisi, afecta més a les
persones amb més vulnerabilitats associades. En aquest cas a la situació laboral
precària, a la manca de xarxa de suport o al mercat laboral feminitzat en el qual es
troben.
A més, aquesta crisi que ve a sumar-se -si no és un efecte- a les crisi econòmica i
climàtica que ja arrossegàvem. Per aqueixa raó, cal apostar per un model
socioeconòmic sostenible, que pose la salut de les persones i el planeta en el centre
de les polítiques, on les cures i el sosteniment de la vida estiguen en el centre.
Des dels ajuntaments, que som la primera porta a la ciutadania de les polítiques
públiques, hem de fer un major esforç per a contribuir a la igualtat real entre dones i

homes, fent costat a les propostes d'igualtat per a millorar la vida de les persones, de
totes les persones.
És per això que proposem els següents:

ACORDS
PRIMER: Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de
gènere i/o sexe on homes i dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets
i responsabilitats. Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en creences i
comportaments amb base estructural diversa, i assumim la importància de promoure
accions formatives i de sensibilització social.
SEGON: Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme polítiques
d'igualtat de caràcter interseccional i transversal, (des de la mobilitat, atenció a
col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport) i a
dotar-les econòmicament mitjançant l'elaboració de pressupostos amb perspectiva de
gènere.
TERCER: Fem costat a les dones que viuen en l'àmbit rural i augmentar els esforços
en el desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i
l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat d'oportunitats en aquest àmbit
especialment.
QUART: Manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa vigent en
matèria d'igualtat retributiva entre dones i homes.
QUINT: Reclamem, en l'actual àmbit de crisi sanitària, la ratificació del Conveni 189 de
la OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i
les cures.
SISÉ: Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com a pròpies,
les esferes d'especial preocupació que afecten les dones: pobresa, educació i
capacitació, salut, violència, conflictes armats, economia, poder i presa de decisions,
mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i medi ambient.
SETÉ: Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el
ple establiment d'una igualtat real i efectiva.
VUITÉ: Reclamem la necessitat de dotar les entitats locals dels mitjans necessaris per
a dur a terme les competències en matèria d'igualtat i garantir l'impuls d'actuacions
que contribueixen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic
sostenible".
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda aprovar
la moció.
INTERVENCIONS
Después si hay algún ruego o pregunta.
Bueno antes está lo de la modificación de créditos. Estamos intentando que a
primeros de la semana que viene los negocios puedan cobrar, estamos haciendo todo rápido

pues el objetivo es que la gente lo cobre cuanto antes, entonces por eso hemos traído
por urgencias, y si estamos de acuerdo en incluirlo en el orden del día los noventa mil
euros, que corresponden de los seiscientos quince que le corresponden a Quart de Poblet,
no me acordaba que estaba pendiente esa cuestión.
¿Estamos de acuerdo en incluirlo en el orden del día y también de acuerdo,
entiendo que por unanimidad, en que se destine ese dinero a ese objetivo?, ¿es así, no?
Sr. Soler JV
Puedo hacer una pregunta?, me consta que hay comercios, bueno, negocios, que
por el tema del epígrafe se quedan fuera de las ayudas y subvenciones, entonces como hay
abierto dentro de ese plan una posibilidad de que si hay remanentes se dediquen a ese
tipo de negocios es saber, ¿va a haber remanente?, ¿ya se sabe?, ¿hay alguna previsión?
¿se puede hacer algo con los que no tengan acceso?
Sra. Presidenta.
Vamos a ver, no lo sabemos Juan Vi, los cálculos están hechos por parte de la …
hombre yo creo que los cálculos estarán bastante bien ajustados y bastante bien hechos
por parte de la Consellería de Hacienda en base a las actividades que figuran en Quart
en estos epígrafes.
En cualquier caso, si hubiera remanente porque hay alguien que no lo pida, o
cualquier otra circunstancia que en este momento no sabemos, ahora hay más de cien
peticiones en este momento, esperamos que haya bastantes más, pensando un poco en las
que hubo cuando lo hicimos con fondos municipales, separando un poco, pero hemos dejado
abierta la posibilidad que con ese remanente, si es que supuestamente existiera
pudiéramos ampliar o repartir o ver un poco en este momento cual es la situación, pero
es aventurarse mucho en este momento decirlo … lo hemos dejado abierto …
También es verdad que me consta que si hiciera falta algo más de dinero por
parte de la Generalitat están planteándose poner un poco más de dinero, porque es
posible que nos quedáramos cortos, es pueden darse las dos cosas, hay que esperar a ver.
Y también que se están preparando ciertas acciones para el comercio y
autónomos, desde la Generalitat Valenciana, a lo mejor un segundo plan, pero de momento
no lo sabemos. Hasta que no acabe el plazo de presentación de solicitudes no vamos a
saberlo.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO P01/2021
Vista la memòria d'Alcaldia de modificació del Pressupost General de 2021 davant la
necessitat de consignar en el pressupost despeses específiques i determinades per
als quals el crèdit resulta insuficient, derivat de l'expedient núm. P01/2021 de
suplement de crèdits, sobre aportació municipal al Pla Resistir, aprovat mitjançant
Decret llei 1/2021, del Consell, de 22 de gener.
Confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 en el Pressupost General de
2021, les modificacions que es proposen i que s'estimen necessàries, són:
SUPLEMENT DE CRÈDIT amb càrrec a ROMANENTS DE TRESORERIA.
 AUGMENTS
● SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

CONCEPTE

IMPORT

431-21025-470.00

Ajudes pla Ressistir

91.877,10

TOTAL

91.877,10

 DISMINUCIÓ
ROMANENTS DE TRESORERIA (87000) …………………..
IMPORT MODIFICACIÓ Nº P 01/2021 ____________

91.877,10 €
91.877,10 €

Emés informe pel Sr. Interventor, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 177 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa
la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
U. Aprovar l'expedient número P01/21 de modificació pressupostària, per import total
de 91.877,10 euros, mitjançant concessió de suplement de crèdits en l'estat de
despesa del Pressupost General en vigor, per a incloure l'aportació municipal al Pla
citat, finançat amb romanents de tresoreria.
DOS. Declarar immediatament executiva aquesta modificació pressupostària en els
termes establits en l'article 177.6 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.
TRES. Aprovar la modificació de l'annex de Subvencions nominatives al Pressupost
municipal de 2021, en els termes establits en aquest expedient.
QUATRE. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província.
CINC. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat i la Generalitat.
15. PRECS I PREGUNTES.
No van haver.
16. COMUNICACIONS.
Queda assabentat el Ple de l'Ajuntament de Sentència núm. 32/2021, de data 3 de
febrer de 2021, del Jutjat contenciós administratiu, núm. 3 de València, Procediment
Abreujat 170/2020 que estima el recurs contenciós administratiu interposat per
*RASISA S.L., contra l'Ajuntament de Quart de Poblet, en impugnació de la resolució
per la qual es desestima el recurs interposat per Santander Lease S.A., contra
liquidació de l'IIVTNU, declarant la mateixa no conforme a Dret, declarant la seua
nul·litat amb devolució d'ingressos indeguts per import de 20.439,09€, amb els seus
interessos conforme a l'art. 32 LGT.

I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les vint-i-una hores i trenta minuts del
dia vint-i-tres de febrer de dos mil vint-i-un, la Sra. Alcaldessa va alçar la sessió, que
jo, el Secretari, certifique.

