ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 31 D’AGOST DE 2017
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 Acosta Gómez

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les tretze
hores i trenta minuts (13.30 h) del dia trentau d’agost de dos mil dèsset, es reuneixen,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,
Carmen Martínez Ramírez, les senyores i
els senyors regidors anotats al marge,
assistits per la secretària accidental i amb la
presència del senyor interventor per tal de
celebrar sessió extraordinària en primera
convocatòria segons l’ordre del dia rebut.

Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

A l’hora assenyalada, la Sra. 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
Grupo Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretària accidental
Angeles Navarro Gimeno

1. RESOLUCIONS
ORDINÀRIA

DE

LA

PRESIDÈNCIA

DES

DE

L’ÚLTIMA

SESSIÓ

Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia incloses
entre els núm. 1.677/2017, de data 21/06/17, al núm. 2.191/2017, de data
28/08/2017 de l’exercici de 2017, que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i
que han estat a la seua disposició.

2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE
2016.
La Intervenció de Fons i la Comissió Especial de Comptes han informat
favorablement el Compte General de l’exercici de 2016 que s’ha exposat al públic
durant el termini reglamentari, sense que s’hi haja presentat cap reclamació ni
al·legació.
El Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor del PSOE (11) i l’abstenció del PP (4),
Compromís (3), Sí se Puede (2) i Ciudadanos (1), acorda:
U. Aprovar el Compte General de l’exercici de 2016 que posa de manifest la gestió
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
DOS. Trametre els comptes al Tribunal de Comptes per a la seua fiscalització.

3. REGLAMENT MUNICIPAL DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE QUART DE POBLET
Se sotmet al Ple el Reglament Municipal de l’Agrupació Local de Voluntaris de
Protecció Civil de Quart de Poblet, segons la proposta del regidor de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil.
La Secretaria ha emés un informe jurídic sobre el procediment que cal observar per
aprovar-lo (article 49 i 70.2 de la Llei Reguladora de las Bases de Règim Local).
La Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Generals ha emés un dictamen
favorable i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
U. Aprovar, inicialment, el Reglament Municipal de l’Agrupació Local de Voluntaris
de Protecció Civil de Quart de Poblet i sotmetre’l a informació pública i audiència
dels interessats per un termini de trenta (30) dies, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments. Si no se’n presenta cap, caldrà entendre definitivament
aprovat l’acord d’aprovació fins en aquell moment provisional.
DOS. L’ordenança entrarà en vigor després que s’aprove definitivament, als quinze
(15) dies de la publicació. La normativa anterior queda derogada.

4. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE QUART DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I RELACIÓ DE
FACTURES INCORPORADES PER LA INTERVENCIÓ, SEGONS L’ARTICLE
CINQUÉ, PUNT 4, DE LA LLEI ESMENTADA.

De conformitat amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, es comunica a la Comissió Informativa l’informe trimestral

de Tresoreria sobre compliment dels terminis previstos en la Llei, en relació amb el
pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament, corresponent al segon trimestre
de l’exercici de 2017.
El Ple, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l’informe que ha emés la Tresoreria, corresponent al segon
trimestre de l’exercici de 2017, de la relació de factures o documents justificatius
incorporats per Intervenció, segons que disposa l’article 5.4 de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, i del període mitjà de pagament global a proveïdors, que s’estableix
en 17,33 dies.
DOS. Trametre l’informe esmentat als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i als de les comunitats autònomes, en compliment de l’article 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
TRES. Publicar, a la pàgina web o al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’informe
agregat de la relació de factures i documents que s’han presentat agrupant-los
segons l’estat de tramitació.

5. PROPOSTA CONSENSUADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSPV-PSOE, PP,
COMPROMÍS, SÍ SE PUEDE I CIUDADANOS, DAVANT LES INJUSTES I
IL·LEGALS CONDEMNES IMPOSADES ALS PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS DE
GDEIM IZIK.
Vista la proposta que han presentat els portaveus dels grups PSPV-PSOE, PP,
Compromís, Sí se Puede Quart i Ciudadanos, davant les injustes i il·legals
condemnes imposades als presos polítics sahrauís de Gdeim Izik, que diu així:
El Tribunal d'Apel·lació de Salé (El Marroc) ha dictat severíssimes i injustes
condemnes contra 21 dels 24 presos polítics jutjats per la seua participació en el
campament de la dignitat de Gdeim Izik en 2010, imposant penes que inclouen, en
alguns casos, la cadena perpètua: huit dels acusats han sigut condemnats a cadena
perpètua, tres a trenta anys de presó, cinc a vint-i-cinc anys i tres més a vint anys.
Només dos activistes sahrauís estan en llibertat després d'haver complit més anys a
la presó dels que el tribunal ha dictat per a ells.
Aquest judici, que començà al desembre del 2016, s'ha celebrat en un tribunal civil
després que el Tribunal de Cassació revocara les penes inicialment imposades
contra els activistes sahrauís per un Tribunal Militar en 2013, ordenant la repetició
del judici, per falta de proves. Les missions internacionals d'observació jurídica
presents en els judicis -entre altres del Consell General de l'Advocacia Espanyola,
Human Rights Watch, Amnistia Internacional, Centre Robert F. Kennedy, etc.- han
denunciat nombroses irregularitats i la falta de garanties processals suficients per a
qualificar el judici com a just i transparent.
Aquestes mateixes missions han qualificat al Tribunal de Salé com una cort
extraterritorial, sense competència per a jutjar els fets ja que el Regne de El Marroc
no compta amb jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental.

De la mateixa manera, han reiterat que el Comité de l'ONU contra la Tortura va
concloure el passat mes de novembre del 2016 que El Marroc havia vulnerat la
Convenció contra la Tortura en relació a un dels condemnats, Naâma Asfari,
assenyalant a més que el Tribunal no havia de tornar a basar les sentències en
confessions obtingudes mitjançant tortures o maltractaments. Per aquests motius, i
atenent als fets denunciats, l'Audiència Nacional Espanyola va concedir a l'octubre
del 2016 l'Estatut de Refugiat Polític a Hassanna Aalia, un dels activistes jutjat en
rebel·lia i condemnat a cadena perpètua pel Tribunal Militar marroquí. Per tot això,
considerant que el Sàhara Occidental és l'únic Territori No Autònom sota ocupació
estrangera sense una Potència Administradora reconeguda internacionalment.
Recordant que aquesta ocupació il·legal per part del Marroc implica l’aplicació del
dret internacional humanitari en virtut de l'article 2n comú als quatre Convenis de
Ginebra.
Recordant que la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum en el Sàhara
Occidental (MINURSO) present en el territori manca en el seu mandat de
competències per a monitorear (sic) els drets humans.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple els següents:
ACORDS:
1. Sol·licitar l'anul·lació dels judicis en tant que els fets es van circumscriure al
Sàhara Occidental, Territori No Autònom pendent de descolonització i ocupat
il·legalment pel Marroc, i per tant, fora de la sobirania, competència i jurisdicció del
Tribunal esmentat.
2. Exigir una investigació independent, en el marc del Consell de Drets Humans de
Nacions Unides, que aclarisca els fets que es van produir en el desmantellament del
campament de Gdeim Izik, i determinar la situació de les persones injustament
condemnades, especialment sobre les irregularitats denunciades per les missions
internacionals concernents a les confessions realitzades presumptament sota
tortures o maltractaments.
3. Condemnar les violacions manifestes i fefaentment provades dels drets humans i
llibertats fonamentals que es produeixen al Sàhara Occidental.
4. Traslladar aquestes demandes en totes les accions del Govern d'Espanya en la
seua relació amb el Regne del Marroc.
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.

6. COMUNICACIONS
a) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUART DE POBLET. Per unes festes
patronals i populars lliures de violències masclistes.

«Els grups municipal sotasignats, mitjançant el suport a la present declaració
institucional, manifesten el seu total i absolut rebuig a les agressions que les dones
pateixen durant la celebració de les festes locals que entenen com una manifestació
més de la violència masclista que aquestes pateixen per la seua condició de dones.
En aquest municipi l'Ajuntament defensa el dret de les dones a ocupar els carrers i
l'espai públic en general sense por i sense necessitar permisos perquè està
garantida la convivència des del respecte a la seua dignitat i la seua llibertat
d'elecció.
En aquest municipi no s'accepten justificacions de cap tipus per a explicar les
conductes d'assetjament i violència sexista, ni es consideren anècdotes sense
importància social o política. Per contra, les agressions sexistes són considerades
delictes que hauran de ser previnguts en la mesura que siga possible i castigats
segons marca la llei, en cas que es produïsquen, amb tota contundència.
Per açò els grups signataris d'aquesta moció, acorden elaborar al mes prompte
possible, i fer complir, si s’escau, una ordenança/protocol/decàleg de convivència
que de forma especial garantisca els drets de les dones com a veïnes i ciutadanes,
especialment pel que fa al seu dret a viure en pau ocupant en pla d'igualtat els
espais públics i gaudint d'oci igualitari lliures de qualsevol tipus d'assetjament.
Prendre les mesures necessàries per a previndre i, si és el cas, penalitzar els qui
desenvolupen conductes d'assetjament o violència masclista durant les festes (per
exemple, increment de la vigilància, punts d'informació o d'auxili, campanya
dissuasiva institucional, …)
Traslladar a totes les comissions o entitats que participen en les festes, un
recordatori d'aquestes mesures així com de la necessitat d'una implicació activa de
tota la ciutadania en la denúncia de qualsevol situació ja que la inacció els
converteix en còmplices. En aquest poble, quan una dóna diu NO, sempre és NO
perquè volem tenir la festa en pau.»
El Ple en queda assabentat i conforme.
b) Resolucions i Sentències.
Queda assabentat el Ple de l'Ajuntament de:
– Decret de l'Alcaldia núm. 2040/2017, de data vint-i-sis de juliol d’enguany que
aprova la modificació del crèdit, per a dotar les partides del Capítol I de Despeses de
Personal, amb l'increment de l'1% corresponent.
– Sentència núm. 1190/17, de data 5 de juliol de 2017, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Quarta, que estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat per la mercantil Park
Mistral SL, contra la sentència de data 23 de setembre de 2016 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de València, (Procediment Ordinari 50/2016), que
revoca parcialment en el sentit d'estimar parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat contra les resolucions dictades l'1 de desembre 2015 per
l'Ajuntament de Quart de Poblet desestimatori de 6 recursos de reposició interposat
contra les liquidacions tributàries PLUS 1/2015/328/1/1, PLUS1/2015/328/1/2,
PLUS1/2015/328/1/3,
PLUS
1/2015/328/1/4,
PLUS1/2015/328/1/5,

PLUS1/2015/328/1/6, i anul·la les cinc últimes liquidacions assenyalades, deixantles sense efecte.
– Sentència núm. 183/17, de data 21 de juny de 2017, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de València, recaiguda en el Procediment Ordinari núm.
401/16, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per Valresa
Coatings, S.A., contra l'Ajuntament de Quart de Poblet i declara no ajustades a dret
les liquidacions de plusvàlua amb número 001/2016/284/1/2 i 001/2016/284/1/3, per
import de 9.659,25 euros i 89.868 euros i condemna l'Ajuntament de Quart de
Poblet a tornar a l'entitat Valresa Coatings. SA, l'import d’aquestes liquidacions, més
els interessos de les quantitats esmentades des del vint-i-nou de juliol de dos mil
setze, i a l'abonament íntegre de les costes processals causades.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les tretze hores i cinquanta-cinc
minuts del dia trenta-u de juliol de dos mil dèsset, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i
dels acords adoptats s’estén aquesta acta de què jo, la secretària accidental,
certifique.

