ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA HUIT D’OCTUBRE DE 2015, A LES 14 HORES.
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
B. Nofuentes López
Mª C. Campos Malo
J.A. Zapata Martínez
Mª T. Ibáñez Martínez
M. Díaz Montero
L.A. Fernández Sevilla
B. García Peinado
Mª A. Torner Durán
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
J.M. Sanmartín Aguilar
Mª M. Monzó Sancho
Consuelo García Santaemília
Grup Coalició Compromís
Xavi Torres Medina
R. García Asensio
O. Espinós Armero
Grup Sí se Puede
S. Gavilán Navarrete
D. Jaén Gomáriz
Grup Ciudadanos
Fco. J. Soler Coll
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les catorze
hores (14 h) del dia huit d’octubre de dos mil
quinze, es reuneixen, sota la presidència de
la Sra. Alcaldessa, Carmen Martínez
Ramírez,
les senyores i els senyors
regidors anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i amb la presència del Sr.
Interventor per tal de celebrar sessió
extraordinària, 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:

ASSUMPTE ÚNIC: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL NOU D’OCTUBRE
El 9 d'Octubre se celebra el dia de tots els valencians i les valencianes sense
exclusions, el dia de la nostra autonomia. L'elecció d'aquesta data, efemèrides de la
reconquesta de València pel Rei Jaume I en 1238, va ser fruit del consens i va quedar
arreplegada oficialment en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982.
És una jornada de celebració de l'orgull de ser i sentir-se valencià o valenciana, de
consens, de convivència i de tolerància. Un dia d'afirmació, en el qual tots i totes
defensem des del respecte i la concòrdia les nostres senyes d'identitat: la història, la
llengua, la cultura, les tradicions que ens diferencien, els valors que caracteritzen la
societat valenciana i són la nostra gran fortalesa, i també els nostres drets com a
ciutadans i ciutadanes.
Per aquesta raó, sense deixar de costat el caràcter festiu i lúdic del Nou d'Octubre,
entenem que en el moment actual, davant la marginació que segueix patint la
Comunitat Valenciana enfront d'altres autonomies espanyoles, el dia que recordem
l'inici de l'autogovern valencià, ha de ser també de reivindicació del que ens correspon,
ja que complim amb els nostres deures com el poble solidari, integrador i lleial que
som.
Aquest 9 d'Octubre hem d'exigir al Govern d'Espanya, una vegada més i des de la
unitat, que la Comunitat Valenciana deixe de ser, amb diferència, la pitjor finançada de
l'Estat, amb uns recursos per habitant entre un 11 i un 12% per sota de la mitjana. És
injust i contrari als principis d'igualtat i solidaritat que promulga la Constitució
Espanyola que se’ns oferisca un tracte discriminatori, evidenciat en l’infrafinançament i
en les paupèrrimes inversions que ens arriben.
A la Comunitat Valenciana li correspon sense dilació una compensació financera pels
recursos que ha deixat de percebre del Govern d'Espanya, reduint-se d'aquesta
manera el deute autonòmic i pal·liant el dèficit acumulat progressivament en dues
dècades per la Generalitat, que es troba en aquests moments a la vora de l'abisme
financer. Ja no caben més silencis des de Madrid ni una defensa insuficient dels
nostres drets. Hem de fer sentir la nostra veu.
El 9 d'Octubre és una data, així mateix, de reivindicació del municipalisme valencià. És
innegable la contribució dels ajuntaments de València, Alacant i Castelló a la
consolidació de la democràcia, a la vertebració de la Comunitat Valenciana i també a
l'autogovern. En conseqüència, és moment de reclamar per a l'administració local, la
més propera a la ciutadania i la que està donant una resposta més eficaç i immediata
a les necessitats urgents de milers de famílies com a conseqüència de la crisi
sistèmica que es va iniciar en l’any 2008, un finançament adequat que permeta seguir
prestant serveis de qualitat, de forma sostenible i eficient, complint d'aquesta manera
amb els principis de cooperació i lleialtat entre institucions.
Demà, 9 d'Octubre del 2015, però també cada dia, hem de mirar cap a arrere amb
orgull pels assoliments que vam aconseguir i ens van fer pioners, i caminar cap al futur

amb il·lusió i amb la força que ens dóna ser una terra de persones honrades i
emprenedores, que mai es rendeixen.
Hem de treballar per estendre l'ús de la llengua valenciana, per preservar la nostra
identitat com a poble i per promocionar la nostra cultura. És el moment de recordar
que la televisió pública de tots els valencians i les valencianes ha de renàixer per a
contribuir a unir aquesta Comunitat i a visibilitzar el seu valuós patrimoni material i
immaterial. Hem de defensar la imatge de la Comunitat Valenciana i posar-la de nou
en valor.
Des de l'Ajuntament de Quart de Poblet ens sumem, doncs, a la celebració del Nou
d'Octubre amb l'esperit que recull aquest manifest i animem els quarters i les quarteres
a participar demà del dia de tots i totes.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les catorze hores i deu minuts del dia
huit d’octubre de dos mil quinze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels acords
adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

