ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
24 DE FEBRER DE 2015
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-quatre de febrer
de dos mil quinze, es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, els senyors regidors i les
senyores regidores que al marge es
relacionen, assistits pel Sr. Secretari i amb la
presència del 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 tot seguit 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-set de gener de dos mil quinze 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 num. 125, de data 22/01/15, al núm. 458, de data
19/02/2015, de l’exercici de 2015, que s’han dictat des de l’última sessió
ordinària i que han estat a llur disposició.
INTERVECIO
Sra. Mora.
Sí.
ahora, hay
aportación
sabemos la

Buenas noches. No se si lo sabrán o no y si nos podrán contestar
un decreto el 391/2015, de 11 de febrero de 2015, en el cual hay una
de una cantidad de una parcela que ha adquirido el Ayuntamiento,
que es? …

Sra. Presidenta.
Sí yo creo que es una expropiación, no un convenio urbanístico … bueno es
lo de Santa Cecilia …
Sra. Secretario.
Sí es una expropiación por convenio …
Sra. Presidenta.
Sí efectivamente, es una expropiación por convenio de una parte del solar
de Sta. Cecilia, el que está pegado a Xiquet de Quart, donde estaba el anterior
“Pipi-can”, frente al Centro Andaluz, un resto de parcela que había ahí de la
familia Herranz, llegamos a un acuerdo el año pasado, firmamos un acuerdo y se
les ha pagado ahora, tal y como establecía el convenio, que lo pueden ver cuando
quiera, y que, seguramente, lo verían en su momento. Es eso.

3. RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 2.853/2014 I RESOLUCIÓ RECURS DE
REPOSICIÓ
Vist el recurs de reposició que ha presentat la funcionària municipal, Marina
Mateu Doménech, contra el Decret d'Alcaldia número 2853/2014, el Sr.
Secretari ha emés un informe, que literalment transcrit, diu així:
Primer. La causa d'inadmissió de la reclamació contra el pressupost
presentada per Marina Mateu Doménech per registre d'entrada el dia 19 de
desembre de 2014, per la qual sol·licitava l'augment del complement específic
atribuït al lloc de tècnic lingüístic, ocupat per la interessada, en considerar que
el complement específic assignat en la relació de llocs de treball ha de ser un
complement B i no el A que té atribuït, es fonamentava en el fet que
l’esmentada reclamació no es trobava en cap dels supòsits taxats de l'article
170 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals per a entaular reclamacions
contra el Pressupost.
En aquest sentit, cal assenyalar que la interessada reclama contra la relació de
llocs de treball perquè no està conforme amb les quantitats assignades al lloc
de treball en concepte, fonamentalment, de complement específic; no obstant
això la qüestió és que el pressupost aprovat no modifica la relació de llocs de
treball que ve de molts anys enrere, concretament l’última revisió data de l'any
2009. No obstant, s'hi adjunta sempre el document esmentat amb motiu de
l’aprovació anual dels pressuposts de l'Ajuntament.

De fet, prova que la relació de llocs de treball no forma part del Pressupost de
l'exercici 2015, sinó que data d'anys enrere, és que en el recurs de reposició
presentat per la recurrent s'afirma expressament que “la revisió del
complement específic d'aquest lloc de treball ja havia sigut sol·licitada per
aquesta funcionària amb anterioritat, primer verbalment i posteriorment l'any
2013 amb motiu de l'aprovació de la plantilla de personal i pressupost”.
I precisament aquest és el sentit que té la resolució d'alcaldia, no només que
no ens trobem en cap dels supòsits taxats de reclamacions contra el
pressupost, sinó que s'estava atacant un acte consentit i ferm, com és la
valoració del seu lloc realitzada al seu dia, ja que la relació de llocs de treball
que acompanya el pressupost de 2015, no conté cap variació respecte a les
dels exercicis anteriors.
Al respecte d’això el Tribunal Suprem en el Recurs de Cassació número
1128/2003 explica que la connexió entre plantilla i pressupost, respon a la
finalitat que tots els llocs de l'entitat local compten amb la corresponent dotació
pressupostària que permeta la viabilitat econòmica d’aquests; i aquesta finalitat
s’ha de considerar aconseguida des del moment en què hi va haver
simultaneïtat en l’aprovació de la plantilla i aprovació provisional del
pressupost. Continua el nostre màxim Tribunal ordinari dient que establida la
relació de llocs de treball com l'instrument idoni per a la modificació del
contingut, valoració de complements etc., de cada lloc de treball, és clar que
no es pot modificar sinó a través d'aquesta, i no per una simple aprovació de
plantilla que és un instrument distint, les exigències procedimentals del qual,
contingudes en l'art. 126.1 del TRRL ( Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18
d'abril) no són predicables de les relacions de llocs de treball. Continua la
sentència del Tribunal Suprem de 19 de desembre de 2011 aclarint “la
infracció dels principis proclamats en l'article 90.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril a
què també remet el 126.1 del TRRL, estan expressament referits a les
plantilles raó per la qual no es pot declarar que hagen sigut infringits per la
relació de llocs de treball combatuda en l'actual procés”.
Per tant, de conformitat amb el que s'ha exposat, resulta ajustada la
inadmissió continguda en el Decret d'Alcaldia 2853/2014 de la reclamació
presentada contra el pressupost per la funcionària, perquè el que en realitat
està intentant impugnar és la Relació de Llocs de Treball, sense molta viabilitat
perquè la dotació econòmica dels llocs continguda en el pressupost és
correcta. Qüestió distinta és que la funcionària considere que s’haja
d'augmentar el seu complement específic i que caldrà tractar a través de la via
procedimental oportuna.
En definitiva, el que s'ha analitzat evidència que s'impugna un acte ferm, com
és la relació de llocs de treball, perquè el lloc en qüestió no resulta modificat
comparativament amb els exercicis anteriors, ja que l'última modificació de la
relació de llocs de treball que afecta el lloc controvertit data del Ple de 26 de
gener de 2010.
Segon. No obstant això anterior i per a evitar controvèrsies jurídiques quant a
un tema formal, atés que el Decret d'Alcaldia núm. 2.853/2014 no ha sigut
ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet, competent en virtut de

l'article 22.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, aquesta Secretaria recomana l'estimació del recurs en aquest punt i la
ratificació pel Ple del Decret d'Alcaldia núm. 2853/2014, de manera que es
convalidaria l’acte.
La Comissió Informativa d’Hisenda ha emés un dictamen favorable i el Ple de
l’Ajuntament, per majoria de vots a favor 10 PSOE i 1 regidor, I. Valiente, i
l’abstenció del PP (9) i Compromís (1), acorda:
U. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat i, en conseqüència,
convalidar i ratificar la resolució de l'Alcaldia núm. 2853/2014.
Dos. Desestimar el recurs presentat contra la relació de llocs de treball, perquè
no està dins dels motius taxats de l'article 170 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals, així com perquè impugna un acte consentit i ferm.

4. REGLAMENT “GUIA DE PERMISOS I LLICÈNCIES: CRITERIS DE
GESTIÓ”
Vista la proposta que presenta el regidor de Recursos Humans sobre la
necessitat de regular els permisos i llicències, en el sentit d'enquadrar
jurídicament i perfilar els aspectes bàsics dels permisos (temps de gaudi del
permís, instruccions, tràmit de justificació, etc.) i homogeneïtzar la interpretació
de cada un d’aquests en tots i cada un dels departaments d'aquest
Ajuntament, a fi d’aportar seguretat jurídica als interessats tant en el gaudi com
en la justificació.
Secretaria ha emés un informe jurídic sobre el procediment que cal observar
en la seua aprovació (art. 49 completat pel 70.2 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local) i ha sigut prèviament negociat, en virtut de l'article 37
de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en mesa
de negociació de dates 25 de maig de 2012, 7 de març de 2013, 14 de
novembre de 2013 i 18 de desembre de 2014, en què, per majoria de
sindicats, es van aprovar els criteris de gestió continguts en el Reglament.

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, el Reglament denominat “Guia de permisos i llicències:
criteris de gestió”.
Dos. Sotmetre el Reglament a informació pública i audiència dels interessats
pel termini de trenta (30) dies, per a la presentació de reclamacions i
suggeriments; en el cas que no se n’hi presenten quedarà aprovat
definitivament.
Tres. El Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, als
quinze (15) dies de la seua publicació.
5. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA MUNICIPAL DE CIUTATS I
COMUNITATS AMIGABLES AMB LES PERSONES MAJORS.
S'hi exposa la proposta d'acord que s’ha redactat per a adherir-se a la xarxa
Municipal de ciutats i comunitats amigables amb les persones majors, que és la
següent:
La Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors
és un projecte impulsat per l'Organització Mundial de la Salut, destinat a crear
entorns i serveis que promoguen i faciliten l'envelliment actiu i saludable.
L'IMSERSO, a través del CEAPAT (Centre de Referència Estatal d'Autonomia i
Ajudes Tècniques) és l'encarregat de promoure i donar suport a aquest projecte
a Espanya.

Una ciutat amigable amb les persones majors segons l'OMS “(…) encoratja
l'envelliment actiu mitjançant l'optimització de les oportunitats de salut,
participació i seguretat, a fi de millorar la qualitat de vida de les persones a
mesura que envelleixen”.
El projecte uneix dues tendències: el progressiu envelliment de la població
mundial i l'incipient procés d'urbanització que pateixen les nostres ciutats. Es
tracta d'un projecte multisectorial que integra aspectes que afecten la vida de
qualsevol ciutat: aspectes socials, sanitaris, urbanístics i espacials,
d'accessibilitat, habitatge, transport, espais a l'aire lliure, seguretat, ocupació,
comunicació, accés a la informació, inclusió social i respecte als drets dels
ciutadans.
L'Ajuntament de Quart de Poblet fa més de trenta anys que està impulsant
accions i establint mecanismes per a promoure l'envelliment actiu i saludable a
fi de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen en
diferents àmbits comunitaris: accessibilitat, sanitat, cultura, oci actiu, serveis
socials, esports, etc. D’altra banda, s'hi observa l'evolució demogràfica de la
població, la tendència de la qual a l’envelliment ha experimentat un notable
creixement en els últims anys. Segons les dades del Padró Municipal, a data 6
de febrer de 2015, hi ha empadronades 25.062 persones de les quals 5.198
són majors de 65 anys, un 20,7% de la població. A aquest grup, caldria sumarhi totes aquelles persones majors de 55 anys, la condició de persona
pensionista de les quals, reconeguda perquè són beneficiàries de la Targeta
Ciutadana de Pensionista, els permet gaudir també dels serveis i bonificacions
municipals.
La Comissió Informativa d'Acció Social ha emés un dictamen favorable i 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 componen la Corporació,
acorda:
Aprovar el procés d'adhesió de Quart de Poblet a la Xarxa Mundial de Ciutats i
Comunitats Amigables amb les Persones Majors en els termes següents:
1. L'Ajuntament de Quart de Poblet es compromet a abordar de manera integral
els aspectes que afecten el dia a dia de les persones majors promovent la seua
participació al llarg de tot el procés i incorporant la perspectiva d'optimització de
les condicions de vida de les persones majors en la planificació municipal.
2. L'Ajuntament de Quart de Poblet es compromet a iniciar el cicle de millora
contínua, establint la coordinació entre les diverses àrees municipals en el marc
del projecte i en el desenvolupament del pla estratègic municipal, que comprén
les fases següents:
a) Establir els mecanismes per a fer participar les persones majors en totes les
etapes del procés d'adhesió a la iniciativa Ciutats Amigables amb les Persones
Majors.
b) Dur a terme una avaluació de referència de l'adaptació de l'entorn urbà a les
persones majors, seguint els vuit dominis que estableix l'OMS.

c) Desplegar un pla d'acció triennal per a Quart de Poblet basat en els resultats
d'aquesta avaluació.
d) Determinar els indicadors de monitorització dels processos fets d'acord amb
el pla i avaluar-los.
INTERVENCIÓ
Sr. Nofuentes
Sí. Brevemente. Yo creo que es una adhesión importe porque es la red de
ciudades y comunidades amigables con las personas que, efectivamente acumulan
juventud, que son estas personas en edad avanzada y que lo que pretende no es
sino incorporar también, que como Quart es ciudad Educadora, es amiga de la
infancia y que también adquiera un protagonismo las personas que, como decimos,
que tengan una madurez más activa, más participativa como suele ser normal en las
demás franjas de edad, no persigue otra opción, sino que ni más ni menos que
esta.

6. INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE INFORMACIÓ QUE CAL
SUBMINISTRAR AL PLE DE LA CORPORACIÓ SEGONS LA BASE 38 DE
LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ENTITAT PER A
L'EXERCICI DE 2014.
De conformitat amb el que va acordar el Ple de l'Ajuntament, en ocasió de
l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici de 2014, en la sessió de 6
de desembre de 2013, que s'inclou en la base 38 d'execució, en desplegament
del que disposa l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així
com 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,
rendim compte, al Ple, d'informació periòdica corresponent al quart trimestre de
2014 i tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el 27 de
gener de 2015.
7. INFORME TRIMESTRAL D'INTERVENCIÓ SOBRE EL PLA D'AJUST
APROVAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT, SESSIÓ DE 27 DE MARÇ DE
2012, DE CONFORMITAT AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE
FEBRER, PEL QUAL ES DETERMINEN OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I
PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS
LOCALS.
El Ple queda assabentat de l'informe trimestral que ha emés Intervenció i de la
documentació tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, sobre
el Pla d'Ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió de 27 de març de
2012, de conformitat amb el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual
es determinen obligacions d'informació i de procediments necessaris per a
establir un mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de les
entitats locals.
URGÈNCIES

Amb la declaració prèvia d’urgència, aprovada per unanimitat, article 91.4 del
ROF, es tracta la moció que han consensuat els grups municipals, PSOE, PP,
regidor I. Valiente i Compromís següent:
«Moció en suport de la concessió d’asil polític a l’activista sahrauí
Hassana Aalia.
El passat 19 de gener es va fer pública la interlocutòria de resolució de la
sol·licitud d'Asil Polític a Espanya del jove activista sahrauí Hassan Aalia, en la
qual se li comunica la denegació de la protecció i se li anuncia l'eixida
obligatòria del territori espanyol, donant-li un termini de 15 dies per a fer-ho, a
pesar del castic que li espera i el risc real de ser torturat si torna al Sàhara
Occidental sota ocupació del Marroc.
Hassana és un jove sahrauí de 26 anys nascut a Al-A'yun que va sol·licitar
protecció internacional al gener de 2012, després d'assabentar-se que el seu
nom figurava en la relació d'acusats que anaven a ser jutjats a Rabat per un
Tribunal Militar pels fets del campament de Gdeim Izik. Hassana estava en
aquell moment a Espanya, no perquè estava perseguit pel seu activisme en
favor de la causa sahrauí, sinó perquè estava estudiant amb una beca que li
havia concedit el País Basc per a aprendre espanyol. La llei espanyola que
regula les condicions per a sol·licitar l'asil polític estableix clàusules i terminis
excepcionals quan les circumstàncies que justifiquen la petició es deuen a
causa sobrevinguda en el país d'origen, com ha succeït en aquest cas.
Hassana Aalia figura en el Sumari d'Instrucció del Tribunal Militar Permanent
per a la Força Armada del Regne del Marroc, juntament amb altres 24 acusats,
tots civils. Va ser jutjat en rebel·lia i segons la seua condemna a cadena
perpètua en una sentència que va ser llegida davant d'observadors de Human
Rights Watch i Amnistia Internacional, entre altres, hi ha motius de sobra per a
determinar que el retorn d'Hassana al Sàhara Occidental suposaria un risc real
per a la seua integritat física.
Però el Ministeri d'Interior n’ha denegat la petició, a pesar que comptava amb
un contundent informe d'ACNUR, que recolzava la sol·licitud en virtut de les
circumstàncies excepcionals d'Hassana, que reconeixia el seu activisme, les
detencions que ha patit, els maltractaments, l'assetjament i la pressió a què ha
sigut sotmés per part de la policia marroquina, i la tortura de què ha sigut
objecte. La primera vegada que va ser torturat fou l'octubre de 2005, quan tenia
17 anys, per participar en una manifestació pacífica a l'eixida de l'escola. Va
estar dos dies retingut i, segons va declarar Hassana, “els maltractaments van
començar en el mateix carrer on va ser arrestat i van seguir dins del vehicle. Ja
en comissaria, em van despullar, em van penjar boca per avall durant diverses
hores i no em van deixar beure aigua”.
Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la sentència escrita
no figura el seu nom entre els condemnats, encara que els observadors
internacionals van confirmar que sí que va ser nomenat en la sala quan es va
llegir el veredicte a cada un dels acusats. Per aquesta raó, l'Estat espanyol
considera que hi ha un procediment penal inconclús i, encara que no ho diu
expressament, en el fons està avalant la validesa d'un judici que ha sigut

denunciat per les més importants organitzacions internacionals de defensa dels
Drets Humans per no oferir cap garantia als processats.»
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 componen
la Corporació, acorda:
U. Exigir al Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya que en virtut de la
legislació espanyola i del compromís del nostre país amb el respecte als Drets
Humans concedisca l'Asil Polític a Hassana Aalia, activista sahrauí de Drets
Humans i defensor del dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per
la legislació internacional, atés que el seu retorn al Sàhara Occidental suposa
un risc real per a la seua integritat física.
Dos. Trametre de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri de l'Interior
perquè la porte a efecte.
INTERVENCIONS
Sra. Presidenta
Alguna moción urgente por parte de algún grupo?
Sr. Nofuentes.
Sí, nos ha llegado
Solidarias con el Sahara
repartirla con los grupos
podemos consensuarla y que

por parte de la Coordinadora Estatal de Asociaciones
una propuesta al Pleno, entonces nos gustaría poder
políticos y estudiarla … dar cinco minutos a ver si
se presentada por todos los grupos políticos.

Sra. Presidenta
Como sé, por experiencia, que con cinco minutos no hay bastante, pues
quince, y lo cumplimos estrictamente. De acuerdo? … lo cumplimos. 15 minutos
pues.

8. PRECS I PREGUNTES
Sr. Torres (Grup Compromís)
Sí. Nosaltres tenim preguntes.
La primera pregunta és per la Xarxa FIC. La Xarxa Fic
és una xarxa d’agències per al foment i la innovació
comercial, un instrument amb què la Conselleria, la
Generalitat Valenciana i els ajuntaments impulsen el procés
de modernització i d’ordenació del comerç local. Els pobles
que formen part d’esta xarxa no solament poden engegar
processos de modernització de les pimes sinó també
iniciatives que promouen el desenvolupament del comerç en
els pobles, la
consolidació d’espais urbans comercials
d’ús preferent per a vianants, l’ampliació i reforma de
l’estructura física dels equipaments comercials, etcètera.
La nostra pregunta és: ¿per què el nostre poble,
Quart de Poblet, així com altres pobles de la contornada –

Alaquàs, Xirivella – estan en esta Xarxa i per què el
nostre poble no forma part de la xarxa FIC?
La segona és: des de fa setmanes que ens estan
arribant
al
nostre
grup,
per
correu
electrònic
i
personalment, i n’estem assabentats també a través de les
xarxes socials, de la preocupació dels veïns i veïnes per
l’augment d’excrements de gossos en la via pública.
Entenem que més que una questió d’actuació de la
Policia Local, que també és necessària a voltes, cal
emprendre
alguna
mesura,
alguna
campanya
de
sensibilització.
La pregunta seria, si té previst
emprendre alguna acció en este sentit.

l’Ajuntament

I l’última pregunta és: al nostre grup, a Compromís
per Quart, i imagine que també a la resta de grups en
representació d’este Ajuntament i al senyor Valiente, ens
ha fet arribar, un grup de ciutadans, una petició formal,
recolzada amb més de 1.600 signatures, perquè se li puga
dedicar o se li dedique un carrer i es nomene fill adoptiu
al capellà de Santa Cecília, Benjamín Peinado, recentment
jubilat després de quaranta anys como a rector de la
parròquia de Santa Cecília.
La pregunta és: volem saber si té previst l’equip de
govern o la senyora alcaldessa, o des de l’Alcaldia,
emprendre alguna acció en este sentit, per al reconeixement
a Benjamín Peinado.
Això és tot, gràcies.

Sra. Presidenta.
…/…

(micrófono Presidencia estaba apagado)

… sus palabras textuales fueron:
lleguen las firmas las guardas en un
guardé en un cajón, por supuesto …,
todos porque era contrario, me dijo a
ni manifestación, y me dijo que no
esto.

“Carmen cuando
cajón”, no las
las han tenido
ningún homenaje
quería nada de

No obstante si uds consideran que desde este
pleno podemos hacer un escrito, o cualquier otra
cuestión en este sentido, pues todo se puede hablar,
pero las palabras de D. Benjamin fueron … venir a mí
despacho sin … cuando se encontró con las firmas,
afortunadamente yo estaba, no tenía cita, vino

espontáneamente a decirme que por favor el no quería
ningún homenaje, que él era una persona humilde y que
no quería ningún homenaje y que por favor guardara las
firmas
porque no consideraba que tuvieran que hacer
ninguna cosa diferente a lo que se había hecho con el
resto de párrocos del pueblo, eso es por lo que te
digo … que me consta que lo sabías lo de D. Benjamín,
porque no es a la única persona que se lo había dicho
no es a mí. eh?.
Algún grupo más quiere hacer alguna pregunta? …
Y en cuanto al tema de las campañas … o sea nos
encantaría que no s hicieran sugerencias, quiero decir
que, por favor, si a alguno se le ocurre algo que
pueda tener éxito pues estaría bien que lo participara
… has estado hablando del tema este de los ADN pero el
tema creo que es bastante caro y es más represivo que
otra cosa, yo creo que tenemos que ir por el tema
educativo más que nada.
9. COMUNICACIONS
El Ple queda assabentat de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
València, núm. 37, de data 24-II-2015, de l’anunci de l’Ajuntament de Quart de
Poblet sobre l’aprovació definitiva del Reglament regulador del Servei d’Ajuda a
Domicili.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i deu minuts
del dia vint-i-quatre de febrer de dos mil quinze, la Sra. Alcaldessa alça la
sessió, i dels acords que s’hi han adoptat s’estén aquesta acta de què jo, el
secretari, certifique.

