ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
25 DE MARÇ DE 2014
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores I
trenta minuts del dia vint-i-cinc de març de
dos mil catorze, es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, les senyores i el senyors
regidors anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i present el Sr. Interventor per tal
de celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

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

Regidor no adscrit
I. Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

1. ACTA ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament del dia
vint-i-cinc de febrer de dos mil catorze i s’acorda que es transcriga al Llibre Oficial
d’Actes.

2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia
incloses entre els núm. 383, de data 20/02/2014, al núm. 626, de data 21/03/2014,
dictades des de l’última sessió ordinària, i que han estat a llur disposició.
3. RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ I ACCEPTACIÓ DEL CONVENI MARC
SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I L’ENTITAT
D’ECOEMBALAJES ESPAÑA SA, EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2013.
Vist el que disposa la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos, segons la qual
(article 9) la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de
residus d’envasos i envasos usats s’ha de portar a terme mitjançant la signatura
de convenis de col·laboració entre aquestes i l’entitat a la qual s’assigne la gestió
del sistema.
Vist el Conveni marc subscrit en data 10 de desembre de 2013, entre la
Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, i l’entitat Ecoembalajes España, SA ( DOGV núm. 7201, de data
29/01/2014), pel qual es regula la gestió del contenidor grog –recollida selectiva
d’envasos lleugers– i del contenidor blau –recollida de paper i cartó.
Atès que el Conveni marc citat anteriorment regula la participació de les entitats
locals en el sistema integrat autoritzat a ECOEMBRES.
Atès que el Conveni marc esmentat substitueix l’anterior conveni subscrit en data
30 de desembre de 2008 entre les mateixes parts, al qual conveni aquest
Ajuntament es troba adherit per mitjà d’un acord plenari que tingué lloc en sessió
de 24 d’abril de 2009 a l’efecte d’això.
Havent emés un informe favorable la Comissió Informativa d’Urbanisme, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació,
acorda:
U. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni marc subscrit
entre la Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient i l’entitat Ecoembalajes España, SA, en data 10 de
desembre de 2013.
Dos. Autoritzar la presidenta de la corporació perquè signe tots els documents que
siguen necessaris per a formalitzar l’adhesió al Conveni marc esmentat.
Tres. Trametre, per triplicat exemplar, un certificat d’aquest acord a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, perquè en
tinga coneixement i a l’efecte que corresponga.

4. EXPEDIENT P01/14 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
2014 DE CONCESSIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDIT
EXTRAORDINARI
Havent confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 en el Pressupost
General de 2014, i vist que les alteracions es troben autoritzades en els preceptes
legals vigents i es consideren necessàries i inajornables per a la bona gestió
d'aquest municipi; vist que l’import total de l’expedient de modificació és de
49.869,01 euros, amb el resum següent:

Augments
Suplement de crèdits
Crèdit extraordinari

26.741,22 €
23.127,79 €

Import modificació

49.869,01 €

Atès l’informe que ha emés el Sr. Interventor, de conformitat amb el que estableix
l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article
35 del RD 500/1990.
Amb el dictamen previ favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número 1/14 de modificació pressupostària per
un import total de 49.869,01 euros, mitjançant concessió de suplement de crèdits i
crèdits extraordinaris, en l'estat de despeses del Pressupost General vigent,
finançat amb romanent líquid de tresoreria.
Dos. Exposar al públic, amb un anunci previ en el BOP, per quinze dies,
l'expedient, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no se n’hi
presenten.
Tres. Trametre’n una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat després
que la modificació s’aprove definitivament.

5. EXPEDIENT P02/14 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
2014 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE DISTINTES APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES.
Vista la memòria d'Alcaldia de modificació del Pressupost General de 2014,
davant les necessitats sorgides durant l'exercici el compliment de les quals es
considera inajornable per a la bona gestió d'aquest municipi.
Havent confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 2 en el Pressupost
General de 2014, mitjançant transferències de crèdit entre distintes aplicacions
pressupostàries, amb el resum següent:

AUGMENTS
APLICACIONS PRE
SSUPOSTÀRIES

CONCEPTE

334-489.00
341-489.00
431-480.00
TOTAL AUGMENTS

Cultura. Altres transferències
Esports. Altres transferències
Comerç. Subv. associacions

IMPORT

3.000,00
2.000,00
6.000,00
11.000,00 euros

DISMINUCIONS
APLICACIONS PRE
SSUPOSTÀRIES

CONCEPTE

912-226.09
Òrgans govern. Activ. culturals
TOTAL DISMINUCIONS

IMPORT

11.000,0
11.000 euros

Vist l’informe que ha emés el Sr. Interventor, de conformitat amb el que estableix
l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Amb el dictamen previ favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor PSOE (10), 1 regidor, Ismael
Valiente, 1 Compromís, i el vot en contra del PP (9), acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número 2/14 de modificació pressupostària per
un import total d'11.000 euros, mitjançant transferències de crèdit entre distintes
aplicacions pressupostàries.
Dos. Exposar al públic, amb un anunci previ en el BOP, per quinze dies,
l'expedient, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no se n’hi
presenten.
Tres. Trametre’n una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat després
que la modificació s’aprove definitivament.
Debat
Sra Mora
Sí, muy breve, buenas noches a todos.
Por la cuestión de la postura de voto, en el primer expediente el del … lo que
tenemos que reconocer de facturas pendientes que se hacen y que se pagan estamos
de acuerdo no? Y el otro, el que está comentando la otra modificación que tenemos …
la otra modificación se refiere a la incorporación de los presupuesto de las enmiendas
que pasó en su momento Compromís para los presupuestos, nosotros ya no
aprobamos los presupuestos, esta modificación no vamos a respaldarla por parte del
PP porque pensamos que también el PP en su momento presentó unas enmiendas, las
cuales fueron rechazadas y consideramos que … pues bueno, no es que no valoremos
positivamente las que presentó en su momento Compromís, pero pensamos que las
enmiendas que presentamos nosotros al pleno de los presupuesto era bastante más
importantes y, además que cara a los vecinos de nuestro pueblo pues podrían ser de

más agrado como era la reducción de varios impuestos, como era el de vehículos,
como era también la tasa de recogida de basuras …
Por lo tanto no podemos aprobar esta modificación, porque en su momento
podríamos comprender que hace falta que el equipo de gobierno socialista respalda las
enmiendas que presentó en su momento Compromís porque así Compromís aprobó el
presupuestos, … nosotros no lo hicimos y me reitero en lo mismo, había otras
propuestas, aquellas que me he referido ahora, como también que pensábamos que se
podía haber hecho un mayor esfuerzo de … de dotar de una partida … de unas
cuantías más elevadas toda la partida que era de los planes de empleo y tampoco nos
la aceptaron el equipo de gobierno las propuestas que hicimos en su momento.
Por lo tanto, ese es el momento por el que el PP votará en contra de esta
modificación. Gracias.
Sr. Nofuentes
Si, buenas noches. Efectivamente, y en cumplimiento del compromiso
adquirido en el Pleno de los presupuestos, traemos la modificación de crédito para
poder dotar las propuestas que el Sr. Torres elevó al Pleno de presupuestos, la cual
incorporaba la potenciación del uso y enseñanza del valenciano, no sólo desde el
punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista comercial y desde el
punto de vista institucional.
Entendimos además que las propuestas desde el punto de vista económico
eran asumibles perfectamente, apoyamos las mociones y hoy se le da viabilidad
administrativa y económica a ese acuerdo plenario.

6. SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ MERCANTIL CONCESIONES EDUCATIVAS
SL, DE L'ESCOLA INFANTIL.
Vista la proposta que formula la regidora d'Educació, en relació a la subvenció a
l'explotació per part de la mercantil Concesiones Educativas SL, de l'escola infantil
municipal NINOS, per al curs escolar 2013-2014, amb l’informe de la coordinadora
d'Educació.
De conformitat amb l'article 21.5, del plec de clàusules administratives particulars
que va regir la contractació per a la concessió administrativa d'obra i gestió
pública, consistent en la construcció i posterior explotació de l'escola infantil, la
retribució de l'adjudicatari estarà constituïda, entre altres, per l'aportació de
l’Ajuntament mitjançant subvenció.
La proposició econòmica de l'adjudicatària, en el punt 4t, estableix que si el
nombre dels alumnes matriculats en el curs escolar, després de tancar la
matrícula, és menor de 100 alumnes, l'Ajuntament subvencionarà el funcionament
de l'escola infantil amb 70.000 euros, aquest últim import referit a l'exercici
2007/2008, que s’incrementarà amb l’IPC incorregut l'1 de setembre de 2007 fins a
la data d'inici de cada curs escolar i que l'import sol·licitat és de 79.113,97 euros.
Atès que el nombre d’alumnes matriculats en el curs escolar 2013-2014 és de 84.
Vist l’informe emés pels Serveis Econòmics.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Concedir una subvenció a la mercantil Concesiones Educativas SL, per
l'explotació de l’escola infantil NINOS, per al curs 2013/14, de setanta-nou mil cent
tretze euros amb noranta-set cèntims (79.113,97 euros).
Dos. Notificar aquest acord als interessats i als Serveis Econòmics.
7. MODIFICACIÓ NOMENCLATURA DEL CERTAMEN D'ARTS PLÀSTIQUES
DE QUART DE POBLET I INCREMENT EN LA DOTACIÓ DELS PREMIS
Vista la proposta que ha presentat la regidora de Cultura i l’informe que ha emés el
director sociocultural, pel que fa a la conveniència d'ampliar la dotació en premis,
canviant-ne la distribució, com també modificar la nomenclatura i les categories del
tradicional Concurs d'Arts Plàstiques i vist el Pla estratègic de subvencions de
Quart de Poblet.
Atés el dictamen previ favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i dret formen la corporació, acorda:
U. Modificar la nomenclatura de l'antic Certamen d'Arts Plàstiques de Quart de
Poblet pel de “Q-ART. Festival d'arts de Quart de Poblet”.
Dos. Modificar el Pla estratègic de subvencions, disminuint en 1.450 euros la
quantitat destinada a la línia de subvenció A per procediment Concessió Directa
Extraordinària, Projecte/activitat ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES i fixar-les en
un total de 5.450,00 euros. Partida pressupostària 489.00-334.
Tres. Modificar el Pla estratègic de subvencions, augmentant en 1.450 euros, la
quantitat destinada a la línia de subvenció B per procediment CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA. Projecte/activitat Q-ART. Festival d'arts de Quart de Poblet (antic
certamen d'Arts Plàstiques) i establir-la en un total de 6.000 euros. Partida
pressupostària 489.00-334.
8. RETRE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
DE 2013.
Es llig el Decret d’Alcaldia núm. 460/2014, de data vint-i-sis de febrer de 2014, que
aprova la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2013. El Ple en
queda assabentat.
9. PROPOSTES:
9.1. QUE PRESENTA COMPROMÍS SOBRE LA DECLARACIÓ DE BÉ
D’INTERÉS CULTURAL (BIC) DELS ARXIUS DE RTVV.
El Grup Municipal Compromís, presenta al Ple una proposta sobre la declaració de
BIC de l’arxiu de RTVV, que literalment és la següent:

«Radiotelevisió Valenciana (RTVV), amb els canals de televisió i de ràdio, ha
estat, en els darrers 24 anys, un registre de molts dels esdeveniments principals
que han passat al País Valencià: des de festes a catàstrofes, des d'esports a
notícies econòmiques. Malgrat les mancances pel que fa a pluralitat informativa,
allò cert és que RTVV era un ens amb una presència importantíssima del valencià,
que oferia un servei públic de televisió i ràdio de proximitat, i que garantia que
molts pobles i comarques, que moltes tradicions i iniciatives, tingueren una
repercussió pública que ara, des del seu tancament, difícilment podran assolir.
D'ençà el tancament de l'ens, a més a més, perilla el propi arxiu de RTVV, un arxiu
que és història viva del nostre poble. Més de dues dècades de gravacions el
conformen: la vida del nostre País ha passat per davant de les càmeres i els
micròfons de RTVV. Renunciar a eixe patrimoni és renunciar a la nostra pròpia
història, a la nostra memòria com a poble.
En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal de
Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet acorda:
1. Donar suport a la petició del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la
Comunitat Valenciana (COBDCV) i a l’Associació Ciutadania i Comunicació
(ACICOM) perquè demanen a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que inicie
els tràmits per tal de declarar Bé d’Interés Cultural (BIC) l’arxiu de Radio Televisió
Valenciana.
2. Fer arribar aquest acord a les entitats esmentades així com a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport. »
Després de sotmetre-la a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-iun regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet
i de dret, formen la Corporació, acorda aprovar la proposta.
Debat
Sr. Torres
Bona nit a tots i totes. RTVV amb els canals de televisió i radio ha estat en els darrers
vint-i-quatre anys un registre de molts del esdeveniments que han passat a la
Comunitat Valenciana, des de festes fins a catàstrofes, des d’esports fins a notícies
econòmiques, malgrat les mancances pel que fa a la pluralitat informativa. És cert que
la RTVV era un ens amb una presència importantíssima del valencià que oferia un
servei públic de televisió i ràdio de proximitat i que garantia que molts pobles i
comarques que moltes tradicions i iniciatives tingueren una repercussió pública que
ara, des del seu tancament, difícilment podran assolir.
Considerem que després del tancament de RTVV, a més a més, perilla el propi arxiu,
un arxiu que és història viva del nostre poble, més de dues dècades de gravacions el
conformen, la vida de la nostra comunitat, del nostre país, ha passat per davant de les
càmeres i micròfons de la RTVV, tanmateix, el nostre poble, Quart de Poblet, forma
part també d’eixos fons audiovisuals i culturals importantíssims per a la pervivència de
la nostra memòria col·lectiva.
Pensem que renunciar a eixe patrimoni és renunciar a la nostra pròpia història, a la
nostra memòria com a poble i, per això, hem proposat –com diu el senyor secretari–

esta moció al plenari, esta moció que demana recolzar, donar suport a la petició del
Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes i a l’Associació de Ciutadania i Comunicació
que demanen, estos organismes, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, que
inicie el tràmit per tal de declarar Bé d’Interés Cultural l’arxiu de RTVV.
Gràcies.
Sr. Valiente
Aunque sólo fuese por el hecho de ser público merece la consideración de
estar de acuerdo con la moción y por tanto mi voto será afirmativo en los términos y
acuerdos que la misma plantean.
Sra. Mora
Sí, por nuestra parte será Miguel Sanmartín.
Sr. Sanmartín
Buenas noches a todos. Sr. Torres, mi grupo va a respaladar esta moción
porque creemos que es dar un paso más para proteger los archivos de la RTVV,pero
permítame que le recuerde que el archivo de la RTVV está perfectamente protegido por
la Ley 3/2005, del 15 de junio de la Generalitat de archivos, por lo que no es necesaria
la tramitación de un expediente BIC, es decir tomar medidas extraordinarias por varias
razones.
La Ley de Archivos en su artículo 13 establece que dicho archivo es público y
que por lo tanto ya está protegido, a los efectos de esta ley son archivos públicos los
que se encargan de la reunión,. Conservación, clasificación, ordenación y divulgación
de la documentación producida o recibida por las siguientes entidades públicas y
personas jurídicas …
La administración de la Generalitat, las entidades de derechos público con
personas jurídico privadas en cuyo capital o dotación participen mayoritariamente la
Generalitat, o demás entidades mencionadas en este apartado y además personas
privadas físicas o jurídicas que gestoras de servicios públicos de compete cias de la
Generalitat, en lo relacionado con la gestión de ichos archivos, así como las demás
instituciones que integra la Generalitat.
La Ley de Archivos en su artículo 42 describe los documentos públicos de la
siguiente manera: a los efectos de la presente Ley se consideran documentos públicos
los producidos o recibidos por las personas mencionadas en el artículo 13 en el
ejercicio de sus funciones públicas, además la Ley de Archivos en su art. 43 establece
también la inaliebilidad de los documentos públicos, es decir, que los documentos
públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Nada más. Gracias.
Sr. Nofuentes
Bien, el grupo socialista va a apoyar esta moción porque entiende que,
efectivamente, los fondos existentes, tanto documentales como audiovisuales, en
RTVV representan un archivo de un incalculable valor para el pueblo valenciano, por lo
tanto vamos a estar de acuerdo con ello.
En cualquier caso decirle al portavoz del grupo popular, el que ha ejercido la
defensa de este punto, es que lo que aquí no trae es la declaración bien de interés
cultura. (BIC) que es un cosa distinta de lo que es el significado de la Ley de Archivos
y de documentos administrativos, que, efectivamente la conocemos y que todas las

administraciones estamos sometidas en función de la misma, pero que lo que aquí
traemos es algo bien diferente a ello.
Aquí lo que pretendemos es que el archivo de la RTVV sea declarado BIC, es
decir, más allá de la mera protección que la Ley de archivos tiene, como bien ud ha
dicho.

9.2. QUE PRESENTA COMPROMÍS, SOBRE COMMEMORACIÓ DELS 35 ANYS
DE LA CONSTITUCIÓ DELS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS.
Es llig la proposta que presenta el Grup Municipal Compromís, en commemoració
dels 35 anys de la constitució dels ajuntaments democràtics, que literalment
transcrita diu així:
«El 3 d’abril de 1979, després de la ratificació majoritària de la ciutadania a la
Constitució de 1978, es van celebrar les primeres eleccions municipals
democràtiques després de la II República que van obrir el camí de la normalització
democràtica en els pobles i ciutats del nostre país, i de tot l'estat espanyol, i per
tant a la vertebració política de la nostra societat després de molts anys de
dictadura feixista.
En els últims anys de la dècada dels 70, el nostre país va aconseguir un avanç
molt important en el període de democràcia en què ens trobem, amb la celebració
d’unes eleccions fonamentals en què van ser triats lliurement els regidors i els
alcaldes de tots els ajuntaments de l'Estat.
La massiva participació electoral en la jornada, va suposar l’èxit del canvi polític i
el desig d’inaugurar una nova etapa. La constitució dels primers ajuntaments va
demostrar la maduresa de la nostra societat.
Durant estos 35 anys, els governs locals de les ciutats i pobles, han millorat
significativament el benestar social dels ciutadans, prestant-los un nombre
important de serveis de qualitat, tot i que ara es veuen seriosament amenaçats per
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública.
El canvi i el progrés experimentat en estos anys de democràcia es deuen en gran
manera al treball i a l’esforç dels més de 300.000 alcaldes i regidors que han
exercit les seues responsabilitats al llarg d’estos 35 anys.
La resposta donada pels ajuntaments a les demandes bàsiques i immediates dels
ciutadans ha sigut fonamental per a forjar la cohesió social, basada en la
solidaritat i en la igualtat.
És la proximitat als problemes diaris, vitals, immediats de la gent, els que més
afecten les seues aspiracions i necessitats, unit al coneixement més ajustat del
medi en què desenrotllen les persones els seus projectes de vida, ha fet de l’àmbit
local un espai privilegiat per a millorar les condicions de vida dels veïns.
Celebrar el 35 aniversari de les primeres eleccions municipals suposa recordar el
triomf dels millors valors democràtics amb què tots ens identifiquem: el diàleg, la
participació, la tolerància, el compromís, el benestar i el progrés.

Per tant, el Grup Municipal Compromís proposa al Ple de l'Ajuntament de Quart de
Poblet l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Commemorar el Tres d’Abril de 1979, com a data de l’aniversari de les primeres
eleccions municipals.

2. Consensuar amb tots els grups municipals del consistori la programació de
l’esmentada commemoració i la celebració d’activitats en col·laboració amb
l’entramat associatiu del municipi per a commemorar la dita data. Tot relacionat
amb la vida i la història dels ajuntaments democràtics, per finalitzar amb un
homenatge comú a la primera corporació democràtica.
3. Promoure al llarg d’enguany el coneixement dels valors municipals relacionats
amb la tolerància, la proximitat i la ciutadania entre xiquets i joves, planificant actes
en els centres educatius, cívics i culturals on intervinguen a més representants de
tots els grups municipals.»
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents
a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret, formen la corporació,
acorda aprovar la proposta.
En finalitzar la votació, abandona la sessió la regidora Mª Begoña Gasent Ronda.
Debat
Sr. Torres
Bé. El 3 d’abril de 1979, després de la ratificació majoritària de la ciutadania a la
Constitució del 78, es van celebrar les primeres eleccions municipals democràtiques
després de la segona república que varen obrir el camí de la normalització
democràtica en els pobles i ciutats del nostre país i de tot l’estat espanyol. Això va
servir, per tant, per a la vertebració política de la nostra societat després de molts anys
de dictadura.
En els últims anys de la dècada dels 70, la nostra comunitat va aconseguir un avanç
molt important en el període de democràcia en què ens trobem, amb la celebració
d’unes eleccions fonamentals en què van ser triats lliurement els regidors i regidores i
els alcaldes i alcaldesses de tots els ajuntaments de l’Estat. La massiva participació
electoral en la jornada va suposar l’èxit del canvi polític i el desig d’una nova etapa. La
constitució dels primers ajuntaments va demostrar la maduresa de la nostra societat, el
canvi i el progrés experimentat en estos anys de democràcia es deuen en gran manera
al treball i l’esforç dels més de 300.000 alcaldes i regidors que han exercit les seues
responsabilitats al llarg d’estos 35 anys.
Els governs locals, ajuntaments de les ciutats i pobles han millorat el benestar,
significativament, social de la ciutadania prestant-los un nombre important de serveis
de qualitat.
La resposta que els ajuntaments han donat a les demandes bàsiques immediates dels
ciutadans han sigut fonamentals per a forjar la cohesió social basada en la solidaritat i
la igualtat. Celebrar el 35 aniversari de les primeres eleccions municipals suposa
recordar el triomf dels millors valors democràtics amb tots i totes, amb els que tots i

totes ens identifiquem, el diàleg, la participació, la tolerància, el compromís, el
benestar i el progrés, tot i que ara es veuen seriosament amenaçats per la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública; per això, el Grup Municipal
Compromís proposa al plenari de l’Ajuntament de Quart els acords que ha mencionat el
senyor secretari i per això presentem esta moció. Moltes gràcies.
Sr. Valiente
La práctica democrática es la mejor manera de conmemorar y mantener vivo el
talante democrático del ciudadano. Afortunadamente en este municipio los ciudadanos
tienen información suficiente y constancia expresa del funcionamiento democrático del
mismo y no teniendo por tanto que recurrir a actos excluyentes o exclusivos o
actividades extraordinarias para llamar la atención a los vecinos en el sentido que
plantea la moción dada cierto tiempo, yo creo que a diario es suficiente ese
recordatorio, no obstante quiero hablar de una pequeña corrección que creo, Carmen,
que había que hacer …, en el sentido de que el primer alcalde de Quart de Poblet
después del nefasto paréntesis de la dictadura, fue Onofre Colomer Mateu, aunque por
poco tiempo, y que fue sustituido … que habría que poner en la moción, por Ramón
Segarra Asensio, surgieron la …[no se entiende lo que dice] … voluntad individual y
colectiva de los valores democráticos esos sí, pero elaborando, yo creo, un manifiesto
como a título de recordatorio y dirigiendo … dirigido a los vecinos del municipio.
Muchas gracias.
Sr. Mora
Sí … por nuestra parte será Begoña …
Srta. Gasent
Buenas noches a todos. El PP va a votar a favor de esta moción,
evidentemente son muchos los motivos por los cuales se refrenda y se apoya lo que es
el contenido de la moción.
Hablamos de lo que ha sido la constitución de unos ayuntamientos
democráticos a nivel local, lo que ha sido la posibilidad de acercar la política a los
ciudadanos … y con ello evidentemente la gran figura e institución que los representa
que son los ayuntamientos, como bien hemos considerado.
También hay que alabar la figura en este momento de Ramón Segarra, que ya
no está entre nosotros, por lo que es los valores, la instalación, lo que es llevar a cabo
estos programas a la vez llevar a cabo todas estas funciones que en su día fueron
nuevos también, evidentemente resulta complicado por ser una cuestión que hasta le
fecha no se había hecho.
Hay que alabar su figura y a la vez yo también quiero lo que es … en este
momento y circunstancias que estamos mirar y hacer también referencia a otra figura
importante que en estos días nos ha llenado momentos en la Televisión. Estoy
hablando del Sr. Presidente del Gobierno, Adolfo Suarez.
Son muchas las palabras que hemos oído hacia él y muchos los adjetivos que
hemos podido ver que hablan de su figura, yo en realidad, en este grupo no podemos
decir una palabra que lo defina, pero yo desde este … en representación … en
palabras de mi grupo querría decir que una de las palabras que lo define totalmente ha
sido lo que es la libertad, es decir, la apertura, la apertura de España, la apertura de lo
que ha sido nuestras instituciones, la apertura hacia el exterior, y sobre todo, aquello
que no se nos debe de olvidar a ninguno de nosotros, y que nos reconocen a nivel

internacional, que ha sido la instauración de una democracia sin una lucha entre
nosotros.
Un marco complejo en el que él estaba, un marco en el que hemos visto y
vimos a una persona de futuro, una persona de visión y una persona que ha calado
mucho y que debe de ser una persona que todo aquello que nos trasmitió debemos de
ensalzarlo. No debemos de olvidar que fue unos momentos he hizo cosas como fue
sus primeras elecciones democráticas, la aprobación de la Ley del divorcio, los pactos
de la Moncloa, hechos aquellos que no … que ahora mismo no hemos sido capaces de
repetir entre todos nosotros.
Yo estoy hablando desde la juventud … y muchos de uds dirán … esta
persona que está hablando puede decir mucho … pero realmente no lo ha vivido, yo
doy gracias porque lo he vivido … y lo he vivido a través de otras personas que lo han
contado … y a través de los libros que sí que lo han hecho merecida justicia.
También tengo que decir que esta persona ayudó también mucho a lo que fue
la apertura de España y la incorporación a lo que fue la U.E., yo recuerdo una anécdota
que ví el otro día y que me decían que era que cuando a él le preguntaban que quería
ser dijo que él quería ser presidente de los Estados Unidos de Europa, ahí se ve el
calado de esta persona, su visión de futuro y sobre todo se ve todo aquello que quería
para nosotros, y pasamos de una época de lo que fue una España … internamente que
se basaba sólo en lo suyo, que carecía de aperturismo a una España reconocida a
nivel internacional.
Yo quiero recordar y quiero que seamos conscientes de que … debemos
recordar todas estas cosas porque nosotros somos una España,m y somos una
España grande, ¿por qué?, pues porque no debemos de olvidar que esta democracia
no sólo la hizo Adolfo Suarez, esta democracia la hemos hecho entre todos, ¿por qué?,
porque él creía aparte de que era una persona que creía en lo que hacía, que era la
política, que ahora en estos momentos tanto cuestionan, también era una persona que
confió en la sociedad, confió en la sociedad española diciendo, señores yo confío en
que se puede hacer y en la voluntad que tiene la sociedad española de llevar a cabo
esto, y gracias a nosotros, gracias a todos los ciudadanos españoles tenemos lo que
tenemos, y debemos de cuidarlo.
Yo voy a acabar mi intervención y voy a acabar lo que es hablar de Adolfo
Suarez diciendo que una última frase que además fue la que pronunció el cuando se
aprobó la reforma de la Ley de Partidos y que creo que desde mi punto de vista, y en
mi humilde opinión si me permiten representa la esencia política que no debemos de
olvidar y dice así: “la historia no está escrita sino que el futuro y la historia la escribe el
pueblo”, eso es todo gracias.
Sr. Nofuentes
Muy bien. Yo creo que, efectivamente, es importante la fecha del 35
aniversario de las primeras elecciones municipales, supone mucho para muchos, yo
creo … para muchos de los que estamos aquí la Sra. Begoña ha dicho que
prácticamente vivió en democracia o le pilló en la infancia la llegada de la democracia,
pero a muchos de los que estamos aquí recordamos y por esto creo que es necesaria
la reivindicación de ese 35 aniversario, recordamos como años atrás de esos treinta y
cinco años, como se luchaba por la libertad, la amnistía, el estatuto de autonomía, por
derechos que no existían en este país y que, efectivamente, la lucha, la presión
ciudadana, la convicción de los partidos políticos que estaban en la clandestinidad en
esos momentos, como el PSOE, el PCE y otros partidos que lucharon desde la
clandestinidad porque llegase a España la democracia … hay que rendirle un
homenaje en este treinta y cinco aniversario, al igual que a otros agentes que también

han contribuido, como ud bien ha dicho a que después de treinta y cinco años
tengamos un país en democracia, tengamos un país que efectivamente existen
libertades … tengamos un país en el que los derechos a la educación, la sanidad, las
pensiones dignas se han estado trabajando y conquistando por parte
fundamentalmente de los trabajadores de este país y por tanto es verdad que se tiene
que reconocer eso. Se tiene que reconocer a cada uno de los que en distintos papeles
han ido desempeñando una labor en la defensa, en la reivindicación de la libertad y la
democracia para este país y aquellos que una vez llegada la democracia a este país
trabajaron para que se consolidase la democracia para que la democracia creciese en
derecho y que la democracia se consolidadse también en libertadPor tanto es verdad que vamos a estar de acuerdo en que se debe de
conmemorar el treinta y cinco aniversario de los ayuntamiento democráticos haciendo
referencia a todas las reflexiones que estamos haciendo aquí esta noche. Yo
comentaba con el Sr. Torres que al hilo de esto y en aras a la participación y como
suelo ser habitual cuando celebramos el veinte aniversario de los Ayuntamientos
democráticos así lo hicimos también, que es una tradición y una metodología de
trabajo que nos caracteriza creo, que al conjunto de los ciudadanos de Quart, y es la
participación en ese tipo de iniciativas … comentaba antes de entrar el Pleno que
estando absolutamente de acuerdo en que celebremos esto y si … sin salir de aquí ya
encorsetados con cual … cada una de las acciones que aquí se plantean estando de
acuerdo, insisto, en la programación de las mismas y también, cómo no, en darle
participación al consejo de participación ciudadana que viene funcionando en nuestro
pueblo desde hace muchos años como al consejo de la infancia, el que acordásemos
que en las próximas semanas nos sentemos para programar de forma concreta que
durante los meses que restan del año y con la participación, insisto de estos consejos,
una serie de actividades que nos lleven a definir las acciones que entendemos que son
necesarias para llevar a cabo durante este año 2014 para la celebración de ese treinta
y cinco aniversario.
Esa es la propuesta que yo le he hecho al Sr. Torres, que hemos estado
comentando en el pasillo, que al fin y al cabo que seguramente plasmará parte de las
inquietudes que plantea aquí el Sr. Torres y de otras que imagino que plantearan los
consejos de participación ciudadana y el consejo de la infancia porque no puede ser
de otra forma la implicación del tejido asociativo para este tipo de iniciativas, sea
deportivo, cultural, o el propio, insisto consejo de participación ciudadana.
Por tanto, si uds tienen a bien, concretaríamos que en las próximas semanas
nos sentaríamos para programar la serie de acciones, programas, conferencias o
jornadas que entendiésemos que había que hacer y todo ello conveniarlo con el
consejo de participación ciudadana, en el fondo es lo mismo …
Sra. Presidenta
De acuerdo, entonces están de acuerdo todos los grupos en que se haga un
plan de trabajo para concretar cuales serán las acciones … dime Begoña …

Srta. Begoña
Yo quería preguntar que, supongo, estaremos todos los grupo políticos …
Sra. Presidenta
Sí, sí … claro si estáis de acuerdo si claro, si el señor Torres está de acuerdo
… que él es el proponente …

Muy bien, de acuerdo, pues por unanimidad se aprueba …
Ah!, perdone Sr. Valiente que no sabía que quería ud …
Sr. Valiente
Yo quería decir una cosa simplemente. Yo creo que para hacer … he dicho
que había una corrección en la … dentro de … que se … se podía … que había que
corregir … si esa corrección se produce … para hacer honor a la realidad que el primer
Alcalde después de la época franquista fue Onofre Colomer Mateu, adelante, porque si
no yo no voy a decir mentiras como no lo dije en su día, hace cinco años, que por esa
razón pues no sé lo que hice, pero me parece que no dije que sí … pues hoy si hace
esa pequeña corrección pues diré que sí …

URGÈNCIES
Amb la declaració prèvia d’urgència, aprovada per unanimitat dels vint regidors i
regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, article 91.4 del ROF,
es tracta la moció següent, que han consensuat els grups municipals del PSOE,
PP, Compromís i regidor I. Valiente:
MOCIÓ A FAVOR DE L’AMPLIACIÓ DEL MANDAT DE LA MINURSO AMB
COMPETÈNCIES EN LA VIGILÀNCIA DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA
OCCIDENTAL
« La Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental
(MINURSO) és la missió de pacificació de les Nacions Unides, establerta
mitjançant la resolució 690 del Consell de Seguretat de 29 d’abril de 1991, d’acord
amb les propostes d’arranjament, tal com van acceptar el 30 d’agost de 1988 el
Marroc i el Front Popular per a l’Alliberament de Saguia el-Hamra i de Rio de Oro
(Frente Polisario), per observar l’alto el foc i organitzar un referèndum entre el
poble sahrauí que determinés el futur estatus del territori del Sàhara Occidental a
través del Dret d’Autodeterminació.
Segons el pla d’arranjament, el referèndum del Sàhara Occidental s’hauria d’haver
celebrat el gener de 1992, sent un dels mandats originals de la MINURSO
identificar i registrar les persones amb dret a vot, però, no va ser possible procedir
d’acord amb el calendari original a causa de les continues traves imposades pel
Marroc, de manera que el cens va trigar més de 8 anys en completar-se, quan
l’ONU ho va publicar l’any 2000, el Marroc es va negar a aceptar-ho.
A més, des de la signatura de l’alto el foc el 1991, el Marroc ha incentivat a molts
dels seus ciutadans a mudar-se al Sàhara Occidental, incrementat així les seues
opcions d’èxit en una possible votació.
Avui, més de 20 anys després, el referèndum encara no s’ha celebrat.
Cap país del món reconeix el Sàhara Occidental com a part del Marroc, però els
interessos dels seus aliats fan que el Marroc no senta cap urgència per trobar una
solució.
La MINURSO segueix portant a terme les següents tasques:
- Supervisar la cessació del foc.

- Reduir l’amenaça de les mines i les municions sense detonar.
- Donar suport a les mesures de foment de la confiança.
No obstant això, en l’actualitat, la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum
del Sàhara Occidental, és l’única missió de manteniment de la pau que no ha
inclòs en el seu mandat el seguiment i informació de les violacions dels drets
humans.
La meitat del poble sahrauí viu des de fa dècades en camps de refugiats construïts
al mig del desert. L’altra meitat dels sahrauís segueixen al seu territori original però
viuen sota l’ocupació marroquina.
L’ONU considera el Sàhara Occidental com el major territori del planeta que
encara no ha estat descolonitzat.
Marroc que ha violat la legalitat internacional ocupant il·legalment el Sàhara
Occidental, continua perpetuant i violant de forma greu i persistent els drets
humans de ciutadans sahrauís en presència de l’ONU, responsable del procés de
descolonització de l’última colònia africana.
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el mateix Parlament
Europeu han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que
la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO), monitoritze el
respecte als drets humans del poble sahrauí.
Així, el 7 de febrer de 2013, el Parlament Europeu va aprovar el seu mandat per a
la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides celebrat a Ginebra
del 25 de febrer al 22 de març on es sol·licitava, a més d’una solució justa i
duradora al conflicte mitjançant l’exercici d’un referèndum d’autodeterminació, la
llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22è període de
sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP)
21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets
humans al Sàhara Occidental; demana que es protegeixin els drets
fonamentals del poble del Sàhara Occidental, incloent-hi la llibertat
d’associació, la llibertat d’expressió i el dret de manifestació, exigeix
l’alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d’un
enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d’un seguiment internacional
de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental: dóna suport a una
solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l’autodeterminació del
poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides.
De la mateixa manera, per a la renovació del mandat de la MINURSO al 2013,
els Estats Units van proposar un text de pròrroga que plantejava la inclusió de
la vigilància de llibertats i drets dins de les responsabilitats establertes el 1991
per mantenir un alto el foc a la zona i organitzar un referèndum.
A finals d’abril de 2014, el Consell de Seguretat de l’ONU, com tots els anys,
renovarà el mandat de la MINURSO.

En conseqüència, el grups municipals del PSOE, PP, Compromís i regidor, I.
Valiente, sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament els acords
següents:
1. Sol·licitar al Consell de Seguretat de l’ONU, l’ampliació del mandat de la
MINURSO, incloent-hi la monitorització de les greus Violacions dels Drets
Humans al Sàhara Occidental.
2. Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de
Drets Humans de Nacions Unides i exigir al Regne del Marroc la llibertat de tots
els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik,
condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels
drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d’un mecanisme
internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar
suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a
l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions
de les Nacions Unides.
3. Enviar el present acord a les següents autoritats i col·lectius:
– Ministre d’Afers Exteriors (Plaça de la Província, 1, 28012 Madrid).
– Ambaixador del Marroc a Madrid (Carrer Serrano, 179, 28002 Madrid).
– President del Congrés dels Diputats (C/Florida Blanca, s/n, 28071 Madrid).
– President del Senat (Carrer Bailén, 3, 28071 Madrid).
– President del Parlament Europeu (Parlament Europeu, Bat. Altiero Spinelli 60
rue Wiertz/Wiertztraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussels, Belgium).
– Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de
Seguretat (Servei Europeu d’Acció Exterior, 1046 Bruxelles/Brussels, Belgium).
– Grup Jaima Amics i Amigues de la RASD (Carrer Mare de Déu de Begonya,
1, Baix B, 14005 Còrdova).
– Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País
Valencià (Carrer Àngel Guimerà, 45, 3º,5ª, 46008 Valencia).»
El Ple de l’Ajuntament, por unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda aprovar la moció.
Debat
Sr. Torres
Sí, gràcies.
Al final d’abril de l’any 2009 el Consell de Seguretat de l’ONU tenia en el seu ordre del
dia la qüestió del Sàhara Occidental i la possible prolongació de la presència de … en
el territori d’estes forces de pau de l’ONU, que tenen per mandat principal la
consecució d’un referèndum d’autodeterminació del Sàhara i la vigilància de l’alto el
foc. L’Aminurso no té encomanada la protecció de la població civil sahrauí encara que
és el blanc diari de la repressió que començà per les forces marroquines d’ocupació
que van envair el Sàhara en l’any 75. Des de Compromís pensem que esta demanda
és molt important perquè a l’espera de la celebració del referèndum just i vinculant és
urgent la protecció de la població civil sahrauí fent el pertinents informes de les
violacions dels drets humans que són perpetrats en el territori que esta missió està
vigilant. Per això anem a recolzar la moció.

Sr. Valiente
Es lo menos que podemos hacer en este momento y desde aquí desde
nuestro municipio. Es una pequeña contribución con esos hermanos que fueron
dejados y abandonados a su suerte desagraciadamente en tiempo indeseado.
Lo menos que podemos hacer en pleno siglo XXI a la luz de la evolución del
conflicto. Gracias.
Sra. Mora
Sí, muy breve. El grupo municipal del PP y en este caso el PP no es la primera
vez que respalda una moción en estos términos en ser solidario y además en estar al
lado del pueblo Saharaui, por eso hemos decidido hacer una moción conjunta, la cual
votar con todos los portavoces, no podemos estar en contra de algo que estamos de
acuerdo todos los portavoces.
Gracias.
Sr. Nofuentes
Sí, yo creo que se ha dicho todo. Resaltar, efectivamente, que la misión de
Minurso, que realmente tiene su fecha de caducidad en el mes de abril, lógicamente la
posición de este Pleno es instar a las naciones Unidas a que continúen, prorroguen a
esa misión y también, lógicamente, aprovechando ese momento recordar que esa
misión está de alguna forma incumpliendo los objetivos que debiera de cumplir y que
se le encomendó desde las Naciones Unidas como es supervisar el alto al fuego y
trabajar para que la autodeterminación del pueblo saharaui se pueda expresar y sobre
todo evitar, impedir y trabajar para que la violación de los derechos internacionales y la
ilegalidad internacional que se está produciendo hoy por hoy en esas zonas, la del
Sahara, pues que pueda terminar y que el pueblo saharaui que sigue hoy por hoy más
de la mitad del pueblo saharaui ubicado en campos de refugiados, pues que pueda
terminar esa situación de interinaje y puedan hacer su vida con la autodeterminación y
la situación más digna que yo creo como todo ser humano tienen esta vida derecho.

10. PRECS I PREGUNTES
Per unanimitat de tots els presents, es realitza un reconeixement i homenatge a
la figura del finat, expresident del govern, D. Adolfo Suárez González, per la
seua aportació a la introducció a Espanya dels valors democràtics durant la
transició, sota la idea de concòrdia i consens dels partits polítics.
11. COMUNICACIONS
El Ple queda assabentat:
– Sentència núm. 16/14, de data 21 de gener de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de València, recaiguda en el procediment ordinari núm.
576/2009, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la
Sra. Vicenta Sánchez Gauchía, Sra. Rosa María del Pilar Vives Piquer, Sr.
Pascual Vives Piquer, Sr. Roberto Piquer Cases, Sr. Juan Carlos Piquer
Cases, Sra. María Mercedes Piquer Cases i Sra. Desamparados Piquer Cases
davant la desestimació per silenci per part de l'Ajuntament de Quart de Poblet

de la sol·licitud presentada el 25/06/08, per la Sra. Rosa María Vives Piquer i
Sr. Roberto Piquer Cases i reiterada l'11/02/2009, en la condició de
copropietaris de la parcel·la “G”, en el Programa d'Actuació Integrada 99/11
EXINAVE, del terme municipal de Quart de Poblet, “amb la finalitat que en el
“PAI” promogut per la mercantil EXINAVE LEVANTE SL, per haver sigut omés
al seu dia, calia prendre l’acord d’ampliar les obres d'execució del PAI 99/11 …
per a procedir al desviament de la línia d'alta tensió de 220.000 watts que sobre
vola les parcel·les afectades …” pel PAI i, almenys la de copropietat dels
demandants, la parcel·la “G”, ordenant l'ampliació del Projecte perquè es puga
executar en aquests termes”.
– Sentència núm. 89, de data 31 de gener de 2014, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Primera, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 21/2011,
promogut per la procuradora, Sra. Paula Ramón Pratdesaba, en nom i
representació de José Vicente Mora Sanmartín, contra acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, de data 27 de juliol de 2010, pel qual s'aprova
el Programa d'Actuació Integrada “La Cautiva”, que confirma.
– Sentència núm. 60, de data 13 de febrer de 2014, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Quarta, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 55/2013, que
desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. José María
Vicente Mora Sanmartín, contra la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació
de València, de 7 de novembre de 2012, dictat en l'expedient 1.021/2011, en
virtut de la qual es va fixar el preu just de la finca en 73.423,87 euros, i es va
condemnar l'actora al pagament de les costes, en quantia màxima de 1.200
euros.
– Interlocutòria de data 3 de febrer del 2014, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de València, que determina l'arxiu per caducitat del Procediment
Ordinari núm. 128/2013, interposat per Via Latina.
– Escrit de la subdirectora general de Cooperació Local, Secretaria d'Estat de
les Administracions Públiques, que comunica l'increment de l'ajuda FEDER,
concedida a l'Ajuntament de Quart de Poblet, dins de la convocatòria de 2007,
per al projecte CASI.Net (Centre de Recursos Interculturals en Xarxa). La nova
ajuda total concedida és de 2.152.451,61 d’euros, raó per la qual s'accepta per
al seu cofinançament les despeses pagades no cofinançades per a les quals es
va sol·licitar l'increment de l'ajuda FEDER, per a la Rehabilitació de l'edifici,
l'import total de la qual puja a 179.344,22 euros.
– Escrit de l'INE on comunica la xifra de població que ha resultat de la revisió
del Padró municipal, referida a l’1 de gener de 2013, que és de 25.174
habitants.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i quarantacinc minuts del dia vint-i-cinc de març de dos mil catorze, la Sra. Alcaldessa
alça la sessió, i dels acords que s’hi han adoptat s’estén aquesta acta de què
jo, el secretari, certifique.

