ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
17 DE DESEMBRE DE 2018
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Amparo Torner Durán
José Antonio Acosta Gómez
Grup PP
Amparo Mora Castellá
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores
i trenta minuts (20.30 h) del dia dèsset de
desembre de dos mil díhuit, es reuneixen,
sota la presidència de la senyora
alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i els senyors regidors anotats al
marge, assistits pel senyor secretari i amb
la presència del senyor interventor, per tal
de celebrar sessió extraordinària, en
primera convocatòria, segons l'ordre del
dia rebut.
A l'hora assenyalada, l'alcaldessa obri la
sessió i tot seguit es tracten els assumptes
següents:

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinós Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
Juan Antonio Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón

1. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l'Alcaldia, incloses
entre els núm. 3.015, de data 19/11/2018, al núm. 3.238, de data 12/12/2018, de
l'exercici de 2018, que s'han dictat des de l'última sessió ordinària i que han estat a llur
disposició.

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLICO MUNICIPAL D'ACTIVITATS FESTIVES DE CARÀCTER POPULAR I
FESTIVITATS TRADICIONALS VALENCIANES, ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES
I ARTÍSTIQUES I CELEBRACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS.
Vistes les actuacions en el procediment instruït per a dur a terme l'aprovació de la
proposta d'ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en activitats
festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals,
lúdiques i artístiques i celebració d'esdeveniments esportius, i a la vista dels informes
emesos pels serveis tècnics municipals.
VIST que la proposta d'ordenança es va sotmetre al tràmit previst en l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, mitjançant l'acord que el Ple de l'Ajuntament adoptà en la sessió que
tingué lloc el dia 27 de febrer de 2018.
VIST que com a conseqüència del tràmit d'informació pública, al qual fou sotmesa la
referida proposta, van ser presentades al·legacions per la senyora Amparo Cardona
Espinós i per la senyora Mercedes Monzó Sancho.
En la primera es dedueix la pretensió consistent a limitar l'horari de les activitats a les
quals es refereix l'ordenança, de manera que no es produïsquen molèsties als veïns per
sorolls o per limitar els accessos a domicilis i garatges; en la segona se sol·licita
l'ampliació de la regulació de l'ordenança a les activitats que es duen a terme en «espais
privats d'ús privat-públic» (sic).
Els serveis tècnics municipals han emés un informe en el qual es proposa la desestimació
de totes dues al·legacions, en els termes que s'expressen a continuació:
- Pel que fa a la primera de les al·legacions ja que és la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el reglament que la
desplega, així com les normes que anualment es promulguen per la Generalitat
Valenciana, les que serveixen per a regular els horaris als quals s'acomoda l'ordenança
municipal en qüestió; d'altra banda, el referit informe assenyala que l'accés als domicilis i
garatges està inclòs en l'ordenança en l'art. 34, punt 4, que estableix l'obligació de garantir
l'accés de persones i vehicles a edificis i garatges.
- Quant a la segona de les al·legacions s'indica en l'informe que la regulació de l'ús dels
espais privats no és objecte d'aquesta ordenança, i que aquests usos s'han d'ajustar a la
regulació que sobre aquest tema es conté en les normativa vigent en matèria
d'espectacles i establiments públics i activitats recreatives, com és la citada Llei 14/2010,
de 3 de desembre, i el reglament que la desplega, RD 143/2015, o en la qual regula les
seus festeres tradicionals, que es constitueix pel Decret 28/2011, de 18 de març del
Consell.
ATÉS que l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local disposa que les ordenances, inclosos els articles de les normes dels plans
urbanístics, així com els acords corresponents a aquests l'aprovació definitiva dels quals
siga competència dels ens locals, es publicaran en el “Butlletí Oficial” de la província i no
entraran en vigor fins que se n'haja publicat completament el text i haja transcorregut el
termini previst en l'article 65.2.
Emés dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Urbanisme i de conformitat amb el
que estableix el referit article 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar definitivament la proposta d'ordenança reguladora de l'ocupació del
domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals
valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d'esdeveniments
esportius, així com l'annex I (instància ocupació del domini públic municipal en activitats
festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals,
lúdiques i artístiques i celebració d'esdeveniments esportius).
SEGON. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Amparo Cardona
Espinós i per la senyora Mercedes Monzó Sancho, de conformitat amb el que s'ha
exposat.
TERCER. Ordenar la publicació de l'ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de
València, en compliment del que estableix l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

3. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, INCLOSA LA TINENÇA
D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS DE QUART DE POBLET.
Vista la proposta que presenta la regidora de Sanitat i Salut Pública sobre la
necessitat de modificar l'ordenança municipal de protecció i tinença d'animals de
companyia, inclosa la tinença d'animals potencialment perillosos de Quart de Poblet,
per tal d'adaptar-la al llenguatge no sexista.
Al llarg d'aquesta es proposa substituir "els propietaris o posseïdors" per "les persones
propietàries o posseïdores", "veïns" per "veïnat", "home" per "les persones",
"amo/ames" per "la/les persones propietària/àries", "interessat" per "la persona
interessada", "ciutadans", per la "ciutadania", "els responsables" per "les persones
responsables", "conductor" per "qui condueix", i encarregat per "qui se n'encarregue".
Davant dels termes que no siguen neutres, s'afig les terminacions a/es.
La Secretaria ha emés un informe jurídic sobre el procediment que cal observar en la
seua aprovació (article 49 i 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local).
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Aprovar, inicialment, la modificació de l'Ordenança municipal de protecció i tinença
d'animals de companyia, inclosa la tinença d'animals potencialment perillosos de
Quart de Poblet, en els termes següents:
1. En el "Text íntegre de l'Ordenança", primer paràgraf, s'afig després de la paraula
municipi, "Quart de Poblet".
En el segon paràgraf, se substitueix el següent text, "demanda, per part de la
societat", per "conscienciació social", que queda redactat de la manera següent:
"conscienciació social envers el respecte als drets dels animals".

2. Nova redacció de l'article 1%, s'afigen la frase "incloent-hi els gossos considerats
com a potencialment perillosos" i "el respecte a aquests", que queda de la manera
següent:
"Aquesta Ordenança té com a objecte la protecció i la regulació específica de la
tinença d'animals de companyia, incloent-hi els gossos considerats com a
potencialment perillosos, la possessió dels quals ha de ser compatible amb el
respecte a aquests i a la higiene, la salut pública, la convivència veïnal i la seguretat
de persones i béns, així com garantir als animals la deguda protecció i un bon tracte."
3. En l'article 2%, en l'apartat 1, se substitueixen els següents termes "propietari,
venedor, cuidador, ensinistrador, domador, encarregat i membre", per "propietària,
venedora, cuidadora, ensinistradora, domadora, encarregada i així com pertànyer a
una societat".
En l'apartat 2, s'afig, al final d'aquest, "(d'ara endavant APP)".
En l'apartat 4, se substitueix "animals potencialment perillosos" per "APP".
4. En l'article 3, en l'apartat 2, s'afig, al final d'aquest"de Quart de Poblet".
5. En l'article, 4, apartat 1, a continuació de les paraules "les mesures oportunes”,
s'afig "o en defecte d'això les que siguen requerides per l'Ajuntament" i a continuació
de les paraules "habitualment a la nit", s'afig "i no es prenen les mesures indicades”.
En l'apartat 3, a continuació de les paraules "deposite els seus excrements" s'afig "o
miccions. I s'haurà d'atendre també la normativa interna de la comunitat de
propietaris."
6. En l'article 5, s'afig l'apartat 5:
" Tot això anterior, excepciona, les colònies de gats estables que estaran gestionades
per les persones i entitats amb les quals l'Ajuntament signe el conveni corresponent i
amb les persones a les quals s'habilite amb el carnet de gestor/a de colònia
corresponent. En tot cas, les colònies han de complir els requisits de salubritat i de
respecte a l'entorn i al veïnat en el qual es troben situades”.
7. Nova redacció de l'article 6, que queda redactat de la forma següent:
" La pujada o baixada d'animals de companyia en els ascensors i serveis similars, dels
edificis públics, es farà sempre que no coincidisca amb la seua utilització per altres
persones, si aquestes així ho exigien, llevat que es tracte de gossos guia. Així mateix,
en el cas dels edificis privats, es respectaran les normes internes de convivència de
cada comunitat de propietaris.
Quan els animals de companyia isquen del domicili, han d'estar en tot moment sota el
control de la persona propietària mitjançant corretja o cadena resistent; els perillosos
amb el morrió posat. Encara que això es refereix a l'eixida a llocs públics, s'aconsella
també que s'extremen aquestes precaucions en les zones comunes dels edificis, on la
comunitat de propietaris haurà de regular aquesta activitat. "
8. En l'article 9, apartat 2, se suprimeix el text "o als tres mesos de l'entrada en vigor
d'aquesta ordenança".
9. En l'article 10 se substitueixen els termes "incapacitat", "condemnat", "sancionat"
per "incapacitada", "condemnada", "sancionada".
En el paràgraf 2.c) s'afig, a continuació de "delictes de", la paraula "amenaces".

En el paràgraf 3, es modifica l'última frase, que queda redactada de la manera
següent: "necessitant els mateixos requisits actualitzats que per a la seua concessió
inicial".
10. En l'article 11, apartat 2, paràgraf primer, se substitueix "aquest municipi" per "el
municipi de Quart de Poblet".
11. En l'article 12.1 b), paràgraf 3, s'afig al final d'aquest "i no es podrà portar més d'un
d'aquests gossos per persona alhora".
12. En l'article 14, s'afig al final dels apartats 2, 3 i 4, el text següent:
En l'apartat 2, "i passaport".
En l'apartat 3, "i no es podrà portar més d'uns d'aquests gossos per persona".
En l'apartat 5, "de Quart de Poblet".
13. En l'article 15, se substitueix el paràgraf 2, que queda de la manera següent:
"Ressenyar que en els últims anys s'han habilitat diverses zones d'esplai caní en el
municipi de Quart de Poblet i que estan senyalitzades com a tals. L'Ajuntament en les
seues diverses campanyes i en els seus espais web senyalitzaran els espais
habilitats, així com els que es vagen creant a l'efecte d'això."
14. En l'article 16, apartat 1, s'afig, a continuació de les paraules "depositen els seus
excrements", "i miccions”. I al final d'aquest mateix apartat, s'afig "i a netejar amb
aigua la zona".
L'apartat 2 es modifica, i queda redactat com segueix:
" En el cas que els excrements queden depositats en llocs no permesos (voreres,
zona per als vianants, etc.), qui condueix l'animal té l'obligació de recollir-los i retirarlos, fins i tot ha de netejar la part de la via pública que haja sigut afectada i depositarlos en contenidors de fem tancats, mai en papereres o llocs que no disposen de tapa, i
que siguen estancs. A aquest efecte les persones propietàries portaran en tot moment
bosses, preferiblement biodegradables, per als excrements i un recipient amb aigua
per a abocar-lo sobre els pixats. En cas que es produïsca la infracció d'aquesta
norma, els agents de l'Autoritat Municipal podran requerir la persona propietària o qui
conduïsca el gos perquè els hi retire i podran imposar-li la sanció pertinent en cas de
no fer-ho o no portar els elements indispensables per a deixar la zona neta.”
15. En l'article 17, paràgraf 1, s'afig, a continuació d'aquest el següent text: "i amb els
elements de seguretat establits per a tal fi, com ara cinturons específics o en el seu
transportí que ha d'anar ben ancorat."
16. L'article 23 "exposició d'animals salvatges", passa a ser l'article 30 del capítol 5 de
l'ordenança, de manera que s'altera la numeració dels articles que segueixen, que
passen a ser els articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30, els articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 i
29, respectivament.
17. En l'article 23, s'afig el paràgraf següent:
" En el cas de les colònies felines, prèvia formació i acord entre aquest Ajuntament i
l'organització gestora de les colònies, s'expedirà una autorització expressa en la qual
constarà el nom de la persona i la colònia a la qual aquesta alimenta.”

18. L'article 24, apartat 1 paràgraf 3, queda redactat de la manera següent:
" La inscripció en el cens té una finalitat merament de control i informació. Si escau, es
podrà establir una taxa pels tràmits administratius i de gestió del cens."
19. En l'article 27, s'afig al final d'aquest, el text següent: "que els facilitarà les dades
de l'entitat corresponent".
20. En l'article 40, apartat 2, s'afig al final d'aquest el text següent:
"i la gestió de les colònies felines de la població. Aquesta entitat col·laboradora serà
l'encarregada, a més, de gestionar el Pla Felí Municipal en el qual a més de
salvaguardar el benestar animal es potencien les adopcions d'animals i es consciencie
en el no abandó d'animals, en col·laboració amb l'Ajuntament de Quart de Poblet."
21. En l'article 42, s'unifiquen els apartats 2 i 14, i queda redactat l'apartat 2 de la
manera següent:
"Colpejar-los, maltractar-los, infligir-los qualsevol dany injustificat o cometre actes de
crueltat en contra d'ells. Així com abandonar-los en habitatges tancats o desllogats, en
la via pública, camp, solars, jardins públics o privats, etc., produint en ells la condició
de rodamons."
S'hi altera la numeració dels apartats 15,16, 17, 18, 19, 20 i 21, que passen a ser 14,
15, 16, 17, 18, 19 i 20, respectivament.
S'afigen a continuació de l'apartat número 20, els apartats 21 i 22:
"21. Que les persones propietàries o portadores dels animals els permeten pixar o
defecar en parets, portes o mobiliari urbà.
22. Depositar productes tòxics per a animals o persones, com ara el sofre etc., en les
vies públiques o immobles annexos a elles.”
22. En l'article 46, paràgraf 1, s'afig a continuació de "l'Alcaldia-Presidència", "de
l'Ajuntament de Quart de Poblet".
En el paràgraf 2, se substitueix "la vigent Llei de Procediment Administratiu, en els
seus articles 133 i 137", per "en el règim jurídic administratiu, constituït per les lleis
39/2015 i 40/2015."
23. En l'article 47, es modifica l'apartat 3, que queda redactat de la manera següent:
" Les sancions a les infraccions d'aquesta Ordenança se sancionaran mitjançant
procediment sancionador regulat per les lleis 39/2015 del procediment administratiu
comú i 40/2015, del règim jurídic del sector públic, d'1 d'octubre, amb multa de la
quantia següent:
–– De 100 a 600 euros per a les infraccions lleus.
–– De 601 a 6.000 euros per a les infraccions greus.
–– De 6.001 a 18.000 euros per a les infraccions molt greus."
24. En l'article 49, apartat 1, s'afig a continuació d'aquest, el següent text: " així com
no disposar, en el moment, d'utensilis per a fer immediatament la neteja de femta i
pixats."

En l'apartat 3, s'afig a continuació d'aquest, el següent text: "En el cas dels animals
(APP), que no complisquen els requisits exigits en l'article 12."
25. En l'article 50, s'afig l'apartat 2, "Atemptar contra les colònies felines establides,
mitjançant agressions als animals, enverinaments, destrucció del seu hàbitat, etc, o
amb agressions i/o amenaces contra les persones corresponentment acreditades per
l'Ajuntament de Quart de Poblet per al control i alimentació de la colònia.”, alterant la
numeració dels apartats 2, 3, 4, 5 i 6, que seran 3, 4,5,6i7, respectivament.
26. En l'article 52, s'afig un nou apartat:
"3 Els infractors sancionats podran sol·licitar el canvi de la sanció pecuniària per
treballs en benefici de la comunitat en casos excepcionals i previ informe del personal
tècnic corresponent."
27. A continuació de l'article 52, s'afigen els articles següents:
"ARTICLE 53
1. Després de notificar la denúncia, ja siga en l'acte o en un moment posterior, la
persona denunciada disposarà d'un termini de vint dies naturals per a realitzar el
pagament voluntari amb reducció de la sanció de multa, o per a formular les
al·legacions i proposar o aportar les proves que considere oportunes.
Si s'efectua el pagament de la multa en les condicions indicades en el paràgraf primer,
se seguirà el procediment sancionador abreujat, i en el cas de no fer-lo, el
procediment sancionador ordinari.
ARTICLE 54
Una vegada fet el pagament de la multa, ja siga en l'acte de lliurament de la denúncia
o dins del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la notificació,
conclourà el procediment sancionador amb les conseqüències següents:
a) La reducció del 50% de l'import de la sanció.
b) La renúncia a formular al·legacions. En el cas que se'n formulen, es consideraran
com a no presentades.
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia
en què es duga a terme el pagament.
d) L'esgotament de la via administrativa, i serà recurrible únicament davant l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
e) El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu s'iniciarà l'endemà del
dia en què es faça el pagament.
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, que
produirà plens efectes des de l'endemà."
28. En l'annex lll, en "àmbit d'aplicació", paràgraf 1, se suprimeixen les paraules "de
l'article 16".

L'apartat relatiu a la "valoració dels treballs en benefici de la comunitat", es proposa
modificar l'import previst, i la redacció queda: "per quatre hores de treball se
substituiran 50 euros de l'import de la sanció”, en lloc de 30 euros.
29. En la disposició final, se substitueix "Ajuntament Ple", pel text "Ajuntament de
Quart de Poblet".
DOS. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, pel termini de trenta
(30) dies, l'ordenança aprovada per a presentar reclamacions i suggeriments. En cas
que no se n'hi presente cap, s'entendrà definitivament adoptat l'acord d'aprovació fins
en aquell moment provisional.
4. MENCIÓ HONORÍFICA AGENTS DE LA POLICÍA LOCAL
Vista la proposta presentada pel regidor de Policia i Recursos Humans de distingir els
agents de la Policia Local per rescatar una jove que es trobava a l'interior del caixer
del riu Túria.
Vist que en aquesta proposta es fa constar que l'actuació s'ha dut a terme amb total
professionalitat i coordinació així com que s'ha realitzat una gestió del cas molt
eficient.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
Distingir els agents de Policia Local, Sr. Victor Valero Arellano, Sr. Isaac Cuevas, Sr.
Juan José Carrasco Moreno, Sr. David Martí Duart i Sra. Amparo Mestre Martínez,
amb una menció honorífica com a reconeixement a la dedicació, seguretat i atenció a
la ciutadania d'aquest municipi, per l'actuació dels agents duta a terme en ocasió del
rescat en el caixer de riu Túria, d'una menor i el seu germà, per a la qual cosa, malgrat
la complexitat i el risc de l'operació de rescat, els agents van formar una cadena
humana que els va permetre accedir amb èxit i posar fora de perill la menor i el germà
d'aquesta, qui en un intent d'auxiliar-la es va veure immers en la mateixa situació
d'emergència.
El Ple queda assabentat de la Sentència núm. 375/2018, de data 4 de desembre de
2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de València, recaiguda en el
Procediment Abreujat núm. 346/2018, que inadmet el recurs contenciós administratiu
interposat per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics EMSHI contra l'Ajuntament
de Quart de Poblet, en impugnació del Decret 914/2014, pel qual es liquida taxa per
llicència urbanística, desestimant el que es va interposar contra la providència de
constrenyiment d'1 de març de 2018, i la resolució de 18 de maig per la qual es
confirma aquesta en reposició, amb imposició expressa de costes a l'actora.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores i quaranta-sis
minuts del dia dèsset de desembre de dos mil díhuit, la senyora alcaldessa alça la
sessió, i dels acords adoptats s'estén aquesta acta, de què jo, el secretari, certifique.

