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Sent les vint hores (20 h) del dia vint-i-sis de
gener de dos mil vint-i-un, es reuneixen, per via
telemàtica, sota la Presidència de la Sra.
Alcaldessa, Dª Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i senyors Regidors anotats al marge,
assistits pel Sr Secretari, a fi de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria, segons ordre
del dia rebut.
A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa va obrir
la sessió tractant-se els següents assumptes.

Sra. Presidenta
Bueno, pues excusar la asistencia de Zapata que, como bien sabéis pues aunque
estaba muy bien, esta contagiado de COVID, está ingresado pues para tenerlo más
controlado, y he hablado con el esta mañana y está bastante bien, que lo sepáis. Mañana
le decimos que le mandamos todos saludos y abrazos para sepa que nos hemos acordado de
él hoy.
Bueno vamos a empezar el Pleno, esperamos no hacer muchos más telemáticos …

1. ACTES ANTERIORS
S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors celebrades pel Ple de
l'Ajuntament els dies 26 de novembre i 29 de desembre de 2020, acordant la seua
transcripció al Llibre Oficial d'Actes.
2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els Srs. Regidors van quedar assabentats de les Resolucions de l'Alcaldia compreses
entre els núm. 5.714/2020 de data 21/12/2020 al núm. 5.816/2020, de data 30/12/2020
de l'exercici de 2020 i del núm. 1/2021 de data 4/01/2021 al 332/2021, de data
20/01/2021, dictades des de l'última sessió ordinària, estant a la seua disposició.
3. MESURES COVID-19 III (695722F)
S'exposa la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, de suspensió d'aplicació de
tarifes i/o ordenances fiscals durant l'exercici de 2021 amb la finalitat de materialitzar
mesures dirigides a contribuents afectats per l'impacte del COVID-19 en l'economia,
que és del següent tenor:
La situació d'emergència de salut pública elevada pandèmia internacional ocasionada
per la COVID-19, va obligar el Govern de la Nació a decretar el passat 14 de març
l'estat d'alarma mitjançant l'RD 463/2020, així com a l'adopció d'una sèrie de mesures
excepcionals i continuades per a fer front a la crisi sanitària al nostre país.
Paral·lelament, aquesta Corporació, a conseqüència d'aquesta situació i com a
complement al conjunt de mesures adoptades a nivell estatal, en clar compromís amb
la ciutadania, en atenció a l'excepcionalitat de la situació i amb l'únic objectiu de
mitigar l'efecte negatiu provocat pel Covid-19 en l'economia de tots els nostres veïns i
veïnes, va estimar convenient i necessària l'adopció d'una sèrie de mesures
excepcionals amb efectes exclusius 2020.
Després del procés de desescalada i la fi de la vigència de l'estat d'alarma, que va
tindre lloc el passat 21 de juny, el país entre en la denominada "nova normalitat", la
qual es va veure alterada, igual que en la resta de països europeus, amb la tendència
ascendent i incontrolada del numere de contagis, que van col·locar a la totalitat del
país en un nivell de risc alt o molt alt d'acord amb els estàndards nacionals i
internacionals, a tensionar el sistema sanitari, i a requerir l'adopció urgent de mesures
excepcionals o de control; situació que determine la declaració de nou de l'Estat
d'Alarma el passat 25 d'octubre mitjançant el Reial decret 926/2020, prorrogat per
període de sis mesos mes en virtut del Reial decret 956/2020, de 3 de novembre.

El citat Reial decret 926/2020 contempla una sèrie de mesures de diversa naturalesa
dirigides totes elles a protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contindre l'expansió
del virus; entre elles, i en el que ací interessa, tendents a la reducció de la mobilitat
social de manera significativa -mitjançant la limitació de la lliure circulació de les
persones en horari nocturn, i de la permanència de grups de persones en espais
públics i privats-; limitacions amb les quals es pretén contribuir a frenar la propagació
de la malaltia, però que produeixen un impacte negatiu indubtable sobre l'economia,
especialment i a priori en el sector d''hostaleria, restauració i oci nocturn, però també
en el sector del comerç en general, i en el mercat en particular, mes si cap que
l'aplicabilitat , la suspensió, la modulació i la flexibilització de les mesures adoptades
estan condicionades a l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials,
econòmics i de mobilitat que s'adopten en l'àmbit territorial.
Sobre la base d'això, i amb l'únic objectiu de contribuir i mitigar o pal·liar els possibles
efectes econòmics adversos que les mesures adoptades o que puguen adoptar-se
durant la vigència de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Reial decret 926/2020 citat,
a conseqüència de la situació d'emergència sanitària i pandèmia Covid-19, sobre
sector d''hostaleria, restauració i oci nocturn, aquesta Corporació, mitjançant acord de
data 26 de novembre de 2020 de suspensió, amb efectes exclusius per a l'exercici
2021, i en tant estiguera vigent l'estat d'alarma, de la taxa per ocupació amb taules i
cadires.
Havent donat compte de l'evolució actual de la pandèmia, de les dades que llancen els
indicadors i les mesures restrictives adoptades sobre aquest tema, es fa de nou
necessari l'adopció de mesures concretes a nivell local amb les quals contribuir en
major mesura a reduir, pal·liar o mitigar els efectes econòmics adversos que aquesta
pandèmia i situació d'emergència sanitària està provocant en el sector de l'hostaleria,
restauració i oci nocturn, però també en el sector del comerç en general, i en el mercat
en particular, prèvia incoació i tramitació de l'oportú expedient, de manera que, amb
efectes exclusius per a l'exercici 2021, i en tant aquest vigent l'estat d'alarma, siga
suspesa l'aplicació i exigència la de la taxa de mercat ambulant prevista en la tarifa
primera de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació de llocs, barraques,
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d'ús públic
local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i reduïts els
cànons concessionals establits per la gestió del Servei del Mercat Municipal,
l'explotació del Bar-Cafeteria i consergeria del Complex Cultural el Casino, de
l'explotació de la Cafeteria Restaurant en les Piscines Cobertes, situades en el
Poliesportiu Municipal i de l'explotació del Servei de Perruqueria de senyores en la Llar
de Jubilats Sant Onofre. Paral·lelament, es considera convenient aplicar a l'expedient
corresponent la tramitació d'urgència prevista en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'u
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
havent donat compte de l'excepcionalitat de la situació.
Paral·lelament, es considera convenient aplicar a l'expedient corresponent la
tramitació d'urgència prevista en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'u d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent donat
compte de l'excepcionalitat de la situació.
Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint Srs Regidors assistents a la sessió,
acorda:

PRIMER. Acordar la incoació d'expedient pel procediment d'urgència per a la
suspensió d'aplicació, amb efectes exclusius 2021, de la taxa de mercat ambulant
prevista en la tarifa primera de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació de
llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en
terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, tot això sobre la base de l'anteriorment exposat.
SEGON. Aprovar provisionalment la suspensió d'aplicació, amb efectes exclusius
2021, de la taxa de mercat ambulant prevista en la tarifa primera de l'Ordenança
reguladora de la taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d'ús públic local així com
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, tot això sobre la base de
l'anteriorment exposat.
TERCER. Per tractar-se de matèria fiscal, la tramitació i publicitat haurà d'ajustar-se al
que es preveu en els arts. 16 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, relatiu a
aprovació, modificació i supressió de les ordenances fiscals:
a) Exposició al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant quinze dies (15)
l'acord de suspensió de la citada Ordenança, dins dels quals els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes, publicant-se
en tot cas l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Finalitzat el període d'exposició pública, si no s'hagueren presentat reclamacions,
l'acord provisional, adquirirà caràcter definitiu, sense necessitat de nou acord plenari.
c) L'acord definitiu i el text integre de les Ordenances Fiscals es publicaran en el
Butlletí Oficial de la Província.
QUART. Acordar la incoació d'expedient per a la reducció, amb efectes exclusius 2021
i en tant aquest vigent l'estat d'alarma, dels cànons concessionals establits per la
gestió del Servei del Mercat Municipal, l'explotació del Bar-Cafeteria i consergeria del
Complex Cultural el Casino, de l'explotació de la Cafeteria Restaurant en les Piscines
Cobertes, situades en el Poliesportiu Municipal i de l'explotació del Servei de
Perruqueria de senyores en la Llar de Jubilats Sant Onofre; cànons els imports
corresponents dels quals es liquidaran el mes de desembre de 2021.
INTERVENCIONS
Sr. Nofuentes. (PSOE)
Bueno, yo por cortesía con los que nos son miembros de la Comisión de Hacienda,
porque allí ya se consensuó, y es la aprobación ya este año por segunda vez de la
suspensión de la Ordenanza que hace referencia al Mercado Ambulante y el canon del
Mercado Municipal, mientras esté esta actual situación del COVID.
Por lo tanto es lo mismo que ya hicimos el año pasado. Si os acordáis ya hicimos
la suspensión de las mesas y sillas en las terrazas y ahora se lleva la del Mercado
Ambulante y el canon del Municipal

4. PROPOSTES:
4.1. GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, PER A LA BAIXADA DE LA TARIFA
ELÈCTRICA (694525T)

El Grup Municipal Ciutadans retira la proposta.
4.2. GRUP MUNICIPAL COMPROMIS, PER A la RECUPERACIÓ I DIFUSIÓ
DELS FETS HISTÒRICS DE QUART DE POBLET AL GENER DE 1706,
DURANT LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (696983H)
E El Grup Municipal COMPROMIS, presenta la següent proposta per a la
recuperació i difusió dels fets històrics de Quart de Poblet, al gener de 1706,
durant la guerra de successió, que literalment transcrita diu així:
En el ple municipal del 28 de gener de 2020 es va deixar sobre la mesa una
moció presentada per Compromís sobre la Crema de Quart "per ser sotmesa a
dictamen de la Comissió de Memòria Històrica” (realment del Consell Assessor
d’Història).
Després de sol·licitar els dictàmens i actes del Consell Assessor d’Història, el
29 d’octubre de 2020 finalment vam disposar de l’Informe sobre la Crema de
Quart de Poblet.
Agraïm el rigorós treball realitzat pel Consell Assessor d'Història.
Amb tot l’exposat presentem els següents
ACORDS
1. Fer difusió pública d'aquest Informe.
2. Que es continue promovent la recuperació i investigació històrica al voltant
d’aquests fets i en particular l’elaboració de materials didàctics perquè arriben a
tot l’àmbit educatiu del poble i tinguen coneixement adequat del paper de Quart
de Poblet a la Guerra de Successió.
3. Facilitar les iniciatives que es puguen plantejar des de la societat civil i
associativa en línia amb l'exposat en aquest Informe.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 3 PP, 3
COMPROMIS i 1 PODEM, havent-se abstingut 2 CIUTADANS, acorda aprovar la
proposta.

INTERVENCIONS
Sra. Presidenta.
Esta mañana se nos ha comunicado que la propuesta de Ciudadanos se retiraba, es
así verdad Sr. Soler?
Quedaría para tratar la propuesta de Compromís para la recuperación y difusión
de los hechos históricos de Quart de poblet en enero de 1706 durante la guerra de
Sucesión.
Sr. CAmpos

(Compromís)

Jo ho faig, Carmen,

Molt ràpid, la moció que vàrem fer ja l’any passat la verm deixar damunt de la
taula i per això s’ha fet un informe per part del consell Assessord’Història que te vint
i set pàgines de bibliografia i jo crec que hi ha que donar-los les gracies perquè està
molt ben fet, i ja està
I al final, Bueno, sense ... jo vull compartir l’esperit que
deixa que no es
tracta tampoc de demostrar res ni guanyar res que es va perdre eixe día ni lo que siga,
simplement es fer un cronograma de coses històriques interessants
o de Quart en
l’historia que son moltes, pues bueno, pues ja tenim una cosa que este Consell ens
acredita i que lo que demanem es que l’informe siga públic, que es conegaper difusió,
perquè ja que s’ha fet la faena, i si hi ha un lloc en la pagina web en la futura pagina
del museu o lo que siga els informe que se pugen fer o que ja estén, pues que se vagen
penjant i l’altra ells lo que suggerien es bueno pues la difusió, que ja es farà, però
enviar-lo als pobles, i instituts on estudien coses com la guerra de Sucesión, pues
bueno si hi ha un episodi en Quart pues ho poden comentar en classe.
Es això, jo també volia manifestar la confiança amb l’equip de cultura en la
Regidoria que porta aço, pues que prengal’iniciativa això es lo que demanen, que es pose
en valor l’informe i que si es fa alguna actuació por part de difusió d’esta activitat
pues que es faja
Sr. Jaen (Podemos)
Nada, por nuestra parte estamos de acuerdo con la moción, creemos que es
importante poner en valor todo el trabajo que han hecho el grupo asesor de historia
sobre el municipio y bueno, pues también de continuar indagando en esta dirección, y al
final todo este trabajo que han realizado tanto a nivel municipal con futuros proyectos
que se puedan ejercer para que la ciudadanía pueda conocer este pedazo de historia de
nuestro municipio y también como ha dicho Lluis Mi desde el departamento de cultura con
los diferentes colegios del municipio, a nivel educativo.
Por nuestra parte estamos de acuerdo con la moción y votaremos a favor de ella.
Sr. Soler J.V. (Ciudadanos)
Gracias. Bueno. Buenas noches a todos y primero que nada desitjar una pronta
recuperaciò del nostre Company Zapata.
Bueno. Primer que resvullgera agrair
d’Historia y felicitar-los per el seu treball.

l’informe

presentat

per

el

Consell

En cuant a les propostes que presente hi ha unes consideracion sobre aquestes.
En primer lloc demanen que es faja públic el dictamen del Consell, per
descontatrecolcem que siga públic i accessible tots els dictàmens, treballs o documents
de cualsevol organisme públic i allí estem totalment d’acord.
En segon lloc demanen que continuen promovent l’investigación i recuperació
històrica al voltant d’aquest fets... en aquest cas que es decideixca o no dependrà de
que quede per investigar, sembla que aquest propi informe es bastant extens i ben
elaborat i no se jo si hi hauria moltes mes possibilitats i en tot cas si hi haguera
podria continuar-se i aquest criteri ho ha de proposar el mateix Consell.
Si alguna cosa possa de manifest aquest informe es la profunda discrepància en
torn dels fets esdevinguts, dependent de les fonts que es consulten
es una cosa o
totalment la contraria... i
Un altra cosa son les evidencies ... que s’aporten i el sentit comú, tot sembla
apuntar a una sèrie de fets violents i lamentables d’atacs i resposta per les dues
parts, com per desgracia ocorre en totes les guerres i com també ocorre en totes les
guerres hi ha uns perdedors i altres mes perdedors encara, que son els derrotats, i tots
eixen perdent, eixa es l’herència de totes les guerres.
En el mateix punt demanen en particular l’elaboració de material didàctic perquè
arriben a tot l’àmbit educatiu del poble i tinguen convenient i adequat el paper de
Quart en la guerra de Successió.

Fins i tot sent una petició
no perquè dubten de la bona voluntat
en día aquest fets es continuen
nacionalistes i molt es temem que en

del propi informe, en aquest cas no la compartim i
de l’equip assessor, sinó perquè lamentablement hui
utilitzant com a palanca ideològica per partits
aquest cas es pretén.

I per acabar, en el tercer punt sol·liciten suport de qualsevol iniciativa en
línia a lo exposat en aquest informe. No creiem que això es correcte ni aquest ni en cap
altre cas o circumstancia s’ha de concedir un suport incondicional o genèric a
iniciatives i accions desconegudes, en tot cas, si existieren, propostes concretes serà
el moment de valorar-lessecundar-les o rebutjar-les en funció del que es proposse i mes
en qüestions com aquesta con la manipulació partidista dels fets històrics que tan
lamentablement es habitual.
En conclusió, em sembla molts positiu i enriquidor conèixer la nostra història de
manera objectiva, plural i fonamentada, també em sembla be continuar aprofundint en la
mesura que siga possible si es que es pot.
En contra, no em sembla adequat que es puga fer utilització política d’aquest
lamentable esdeveniment
que per a res afecta a la nostra societat de hui en día i
davant de la possibilitat manifesta de que això ocorrega em d’evitar crear problemes on
no hi ha i no ser partícips i corresponsables de l’acció o estratègia nacionalista.
En conseqüència no donem suport a la seua moció, però si animem i aplaudim la
labor del Consell Assessord’Història que ens sembla molt completa i meritòria. Moltes
gracies.
Sr. Sanmartín.(PP)
Bona nit. Bueno pues al respecto de las conclusions del Consell de Historia
queremos hacer una queja en el aspecto de que … es verdad que esto es una moción que se
quedó encima de la mesa el año pasado, que se había prsentado varias veces ya y vale,
pues la moción nos llega, prácticamente el día que tenemos las Comisiones, y es cierto
que nosotros … que … pedimos el viernes el informe del Consell, porque no lo teníamos y
pienso que siendo una moción que se había quedado encima de la mesa … también… no se si
por el equipo de gobierno en la Comisión de cultura, o bien por el grupo que presenta
la moción, en este caso Compromís,
o bien la Junta de Portavoces nos lo hubieran
comunicado y nos hubiéramos reunido para tener la información.
No obstante tengo que decir que la información nos llegó hoy a la una y media de
la tarde, cierto es que la hemos estado leyendo y viendo, creemos que es muy rigurosa,
porque es verdad que en el resumen no hay nada claro, no se puede saber la intensidad de
la batalla que ocurrió en quart, ni las casas … porque tampoco estaban censadas, si las
quemaron los Borbón o los mismos que vivían, creemos que hay rigor, pues bueno es un
acto que evidentemente ocurrió en Quart, que es historia de hace trescientos años
evidentemente afecta poco a este momento, pero vamos a estar de acuerdo en que por los
acuerdos que nos presenta Compromís que, evidentemente, es el resumen del Consell, pues
continuamos hacia adelante y siempre suponiendo después de ver el informe que
continuaremos siempre con el mismo rigor que con este informe
Pero sí que me parece que deberíamos de pensar un poco y que, cuando se deja una
moción sobre la mesa, si queremos trabajarla entre todos pues que se hubiera comunicado
antes de llegar al Pleno y de que me llegue de la manera que me ha llegado.
Sra. Mora (PSOE).
bona nit. Res, afegir i sumarme a lo que acaba de dir Sanmartín, es veritat que
la moció que ha presentat Compromís va partir de l’any passat, d’una que es va deixar
damunt de la taula, perquè era un tema que havíem encarregat al Consell
Assesord’Historia, les conclusión es van donar el 20 de gener de 20, després va vindre
la pandèmia i, òbviament, hem aturat tot el treball pues ni es el moment ni estem en
situació com ja sabeu ideal per a començar a treballar o divulgar dins dels centres
educatius o també de cara a la ciutadania ... en rutes establertes o patrimonials que
tenim consolidades i que habiem començat a treballar desdel’area de turisme i patrimoni
aleshores, els acords que están dins d’aquesta moció no afetgisen res nou que el
que ja diu l’nforme, son les conclusions del mateix informe, dels expertos que diuen que
després d’accedir a tota la informació al voltant d’estos fets no poden concloure de

manera categòrica que es lo que va a passar ni com, però que si obviamente el papaer del
nostre municipi va ser actiu en els fets, encara que no es puga determinar cuantes cases
o quant de poble es va cremar, però òbviament els fets estánahí i el paper del nostre
municipi es importante.
I, òbviament, també conclou este informe en que hem de intentar difondre i donar
a conèixer tots el fets com ja fem per part de l’ajuntament desde fa molts anys, en els
treballs, rutes, premis ...i de totes les activitats que es fan en els centres
educatius, pues continuant fent-lo per part d’estos fets
que es varen iniciar i
estudiar per part del Consell.
Aleshores anem aprovar-ho perquè sería contradir el informe i nosaltres varem
demanar als expertos que son els que han dit lo que va passar i anem a intentar difondre
quan la pandemia se estabilitze, quan pugem retomar la vida normal i oferir totes les
proposte que estaven intentar oferir per part de l’Ajuntament el que anem a fer es ficar
l’informe a l’avast de tota la ciutadania minjantcant la pagina web i donar divulgació
als centres educatius e incloure dintre de les rutes turístiques que ja estàvem fent,
també aquestos fets.
O siga que sí. Totalment d’acord i anem endavant. Però no es un tema prioritari
en estos moments per a la Corporació municipal, perquè estem passant una pandèmia i no
podem fer ja mes de lo que estem fent.

5. PRECS I PREGUNTES
Sr. Soler (Ciutadans)
Yo quería hacer un ruego y es que ya más de una vez
lo hemos comentado y demás, pero bueno, yo soy de los de
pasar muchas veces por ahí y cada vez está peor y es en lo
siguiente
Ahí en lo que es la Flex, lo
se
y me consta, la
acera, que no es una acera que es bueno de tierra y demás,
pero por desgracia cada vez está más llena de basura y
cascotes y demás, pero sobre todo es por la desidia de la
gente de los que dejan ahí los escombros …
Y os comentaba, y lo sé y me consta que no le
corresponde al Ayuntamiento en este caso pues encargarse de
la limpieza, perdonad que os lo diga… y el resto del
polígono la verdad es que está muy aseado, limpio, ver la
posibilidad, por eso hago el ruego, de ver la posibilidad
de que una persona cada siete u ocho días diera un repaso y
por lo menos eso se quedara limpio, porque como os he dicho
más de una vez pues la imagen vale más que mil palabras, y
todos los que salen de Valencia, o van por la via de
servicio ven eso y es que la verdad pueden coger una
opinión que no corresponde, y estamos hablando de que a lo
mejor ahí hay pues no se… cincuenta o sesenta metros … y
estamos hablando de que a lo mejor una hora, una persona
una vez a la semana podría adecentar esto un poco hasta que
Flex, que lo sé que le corresponde a ellos pues que cuando
llegue el momento se encargue del tema

Sra. Presidenta.
Vamos a ver si podemos hacerlo, pero me consta que
desde urbanismo se ha instado y si no es así, que me
corrijan, pero se ha instado a la propiedad a que lo tenga
en condiciones y que lo valle y lo tenga en condiciones.
Vamos a intentar a ver si podemos solventarlo, pero
tampoco podemos estar todas las semanas hacer un tema de
este tipo porque las limitaciones de nuestros operarios son
las que son … vamos a intentarlo, pero me consta que desde
urbanismo se ha instado a los propietarios a que lo hagan …
Sra. Rosa (Compromís)
Vale, que yo quería preguntaros que como llevaís el
tema de clarificar las dudas con Aguas de Valencia, sobre
como se ha constituido la tarifa del Agua en los últimos
años y las liquidaciones del servicio, las cuentas que se
presentaban para justificarlas,
Ya que como dejamos pendiente también el tema de la
tarifa del agua, hasta tener claros los informes, pues a
ver como está el tema y si no la previsión …
Sra. Presidenta.
Pues están casi cerrados los documentos por parte de
la asesoría técnica
que es la responsable de estudiar
todas las alegaciones que se han hecho, lo tiene que
supervisar el Secretario y yo espero que en un plazo
bastante breve lo podamos tener a nuestra disposición, no
será mucho tiempo eso …
Sr. Sanmartín.
Sí mira, hemos visto en un decreto 19 baja dedicación
exclusiva del Sr. Nofuentes a fecha de 31 … más que nada la
pregunta que le hago es por si tengo que felicitarlo pues
hacerlo aquí delante de todos …
Sra. Presidenta.
Bueno, de momento Conseller creo que no lo han
nombrado, en este momento de pandemia tenemos que
felicitarlo porque no lo han nombrado Conseller … es broma…
pero sí que es verdad que ha dejado la exclusividad en el
Ayuntamiento… y si el quiere decir algo pues le doy la
palabra …

Sr. Nofuentes.
Yo creo que ya lo he comentado … o fue por pasillo,
pues el Presidente de la Generalitat me ha hecho el
ofrecimiento de incorporarme al equipo para intentar traer
la máxima cantidad de fondos europeos a nuestra comunidad y
lógicamente y como bien sabeis es un tema que me apasiona…
pues he dicho que sí, lo cual lo voy a compatibilizar,
lógicamente, con Quart como siempre …
Sr. Sanmartín.
Me alegro y espero que pueda traer lo más posible
para Quart …
Sr. Campos (Compromis)
Es un prec. La situació de la pandèmia que tenim. De
fet hui hem aprovat aci una sèrie de coses de mesures del
COVID i que es fan per unanimitat i tot, jo crec que no
tinc queixa i ningú l’ha expressat de quan s’ha demanat
algo, però jo crec que de cara a la ciutadania deuríem de
fer una declaració institucional, si puguerempactarla els
portaveus, o lo que siga , on es mostre una unitat d’acció
municipal i de reforçament de les mesures que venen des de
el Consell o on siga, de manera que siga un reforç positiu
Jo estic molt maniàtic amb això a nivell personal, ho
dic per als meus, en el sentit de que hi ha gent que està
fent una bona praxis de quedar-se
en casa, hi ha qui
senfada perquè tanquen els bars. Etc., però sobre tot que
entenguen que es fa per bé i que vegen una certa unitat de
tots, tocaria a lo millor fer una bando ... però si en
conter de ser un bando que se fera una document que
apareguera de cara a la població de recomanar en lo que
queda ... a vore ...
Perquè aquí hi ha dos aspectes, o açò es comença a
baixar poquet a poquet o continuen creixent fins a que es
puga parar entre vacunes i coses i te que haver una
col·laboració ciutadana i la gent ho te que entendre
Es que l’aternativa es la lliure opinió ...
Sra. Presidenta

una

No ... no mira hoy con Consue Campos
y también en
conversación con el equipo de gobierno, pues hay

confusión en los grupos escolares, porque hay más aulas
contagiadas, más gente, estábamos hablando … y también que
hemos subido en las cifras, que la incidencia en Quart ha
aumentado hoy, yo me planteaba hacer un comunicado por las
redes, contando que hemos aumentado los casos, que hemos
empeorado las cifras y un poco para que la gente coja la
responsabilidad que tenemos ahora de quedarnos en casa y
cumplir las medidas, hy no tengo ningún inconveniente en
reconvertir en vez de hacerlo mañana hacerlo pasado y
pasaros una propuesta a los portavoces y que hagamos una
cuestión conjunta, no hay inconveniente.
Lo iba a hacer … me parece muy buena idea hacerlo
todos juntos , y creo que es mejor y más efectivo … de
hecho en la nota de prensa de la semana pasada agradecía a
todos los grupos políticos el comportamiento que se estaba
teniendo durante esta pandemia de apoyar las medidas … lo
dijimos en una rueda de presa y una nota de prensa la
semana pasada …
Por
lo
tanto
si
queréis
que
hagamos
esta
recomendación conjunta,
de responsabilidad, de que se
cumplan las medidas, recordar un poco lo que hay… y os lo
paso y todo lo más el viernes … coincidiendo que tengo que
decretar las medidas que hemos tomado, porque lógicamente
hay que continuar pues como se anuncia la prórroga pues
hacemos una declaración conjunta …
También os agradecería que a través de los portavoces
pues si queréis que alguna cuestión que queréis que
aparezca y que a nosotros no se nos ha ocurrido, pues que
nos la hagáis llegar …
6. COMUNICACIONS.
Queda assabentat el Ple de l'Ajuntament de:
- Comunicació de l'INE sobre xifres de població resultants de la revisió del Padró
Municipal referides a 1 de gener de 2020, 25.062 habitants.
- Sentència núm. 336/2020, de data 18 de desembre de 2020, del Jutjat contenciós
administratiu, núm. 6 de València, Procediment Abreujat 54/2020, que desestima
íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per l'entitat FONREVA 2000
SRL Unipersonal, contra el Ayto de Quart de Poblet i declara ajustada a dret la
Resolució 1086/2020, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la
liquidació tributària de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa
Urbana, amb núm. 7382438-02, de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
- Sentència núm. 313/2020, de data 21 de desembre de 2020, del Jutjat contenciós
administratiu núm. 3 de València, Procediment Ordinari 28/2020, que desestima el
recurs contenciós administratiu interposat per DESENVOLUPAMENT URBÀ

SOSTENIBLE S.L., contra la resolució presumpta per la qual es confirma en reposició
el Decret 1285/19, de 9 de maig, d'adjudicació del contracte de consultoria i
assistència tècnica de seguiment i control de la gestió del servei de subministrament
d'aigua potable.
- Sentència núm. 231/2020, de data 22 de desembre de 2020, del Jutjat contenciós
administratiu núm. 1 de València, Procediment Abreujat 272/2020, que declara la
inadmissibilitat del recurs interposat per CONSUELO RAMADA SALVADOR, enfront
del Decret núm. 328/2019, de l'Ajuntament de Quart de Poblet, per la qual se li
comunica la devolució del 20% de l'import abonat en concepte de taxa per la reversió
del nínxol, secció I, grup A núm. 27, fila D en haver quedat desocupat sense esgotar
els 50 anys de concessió.
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les vint hores i vint minuts del dia vint-isis de gener de dos mil vint-i-un, la Sra. Alcaldessa va alçar la sessió, que jo, el
Secretari, certifique.

