ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015: FORMACIÓ MESES ELECTORALS,
ELECCIONS 20 DE DESEMBRE DE 2015
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuéntes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán
Grup PP
Mª Amparo Mora Castellà
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia
Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinos Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón
S’excusen
Lucia A. Fernández Sevilla
Daniel Jaén Gomariz

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les catorze
hores (14.00 h) del dia vint-i-tres de
novembre de dos mil quinze, es reuneixen,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,
Carmen Martínez Ramírez, les senyores i
els senyors regidors que al marge es
relacionen, 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:

1. FORMACIÓ MESES ELECTORALS ELECCIONS A CORTS GENERALS
DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2015
L'article 26.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG)
determina que “El/la president/a i els vocals de cada mesa són designats per
sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de
la Mesa corresponent que sàpien llegir i escriure i siguen menors de setanta
anys, tot i que a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seua
renúncia en el termini de set dies. El/la president/a ha de tindre el títol de
Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de
Graduat Escolar o equivalent”.
S'utilitza el programa CONOCE, que ha facilitat l'Institut Nacional d'Estadística,
Oficina del Cens Electoral, per a fer el sorteig públic.
L'aplicació permet dur a terme el sorteig per a seleccionar els membres de les
meses electorals del municipi a partir dels registres inclosos en la Base
d'Electors del Municipi.
El sorteig es fa per mitjà de selecció aleatòria entre els electors que compleixen
les condicions requerides per la Llei Electoral.
El Ple de l'Ajuntament forma les 32 meses electorals amb un/una president/a i
dos vocals cada una per a les eleccions a Corts Generals que tindran lloc el
pròxim dia 20 de desembre.

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Els grups municipals Socialista, Popular, Compromís, Sí se Puede Quart i
Ciudadanos, presenten la moció consensuada següent:
«En aquest 25 de novembre, en què es commemora el Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència contra la Dona, aprovat per l'Assemblea General de
les Nacions Unides, en memòria de les germanes Mirabal, tres activistes
polítiques de la República Dominicana que van ser brutalment assassinades en
1960, aprofitem una vegada més, per a incidir en la responsabilitat de tots,
però sobretot de les Administracions Públiques, en la urgència d'utilitzar tots els
recursos per a eradicar aquesta agressió als drets fonamentals de les dones.
La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels
Drets Humans i continua progressant en l’àmbit global. No respecta fronteres,
cultures ni nivells econòmics. Està present en temps de conflicte i de pau, a la
llar, al treball i al carrer. És una injustícia manifesta que impedeix que la
societat avance en el camí de la igualtat i el benestar comú que tots volem.
Totes les formes de violència contra les dones tenen en comú el seu origen en
la situació estructural de desigualtat real i subordinació en què es troben les
dones en la societat.
Aquesta situació s’ha agreujat en els últims anys com a conseqüència de les
noves formes de relacionar-se que ens ha proporcionat la tecnologia ja que són

cada vegada més joves les dones objecte d’aquesta violència a causa de la
facilitat de control que propicien les eines a què quasi tots tenim accés.
No es pot oblidar que cada vegada que es produeix una situació de vulneració
dels drets de la dona, es vulnera també els drets dels xiquets i xiquetes que
tant de forma directa com indirecta són objecte de la violència que es duu a
terme dins de les seues cases i que els deixa unes seqüeles molt difícils
d’esborrar, sense oblidar el drama que suposa per a la família i les amistats de
la víctima.
En aquesta època de crisi on les condicions de precarietat econòmica i laboral
contribueixen a incrementar la indefensió de col·lectius de dones que
impossibiliten més la seua independència i dificulten l’eixida de l’espiral de
violència, cal apostar per l’educació i la sensibilització com a única forma
d’eradicar totalment la violència masclista, incorporant, en el sistema
d’educació, la igualtat entre dones i homes, involucrant-nos tots com a pares i
educadors en els valors d’igualtat i tolerància.
Comptem amb una legislació autonòmica i estatal que té com a objecte actuar
contra la violència establint mesures de protecció integral la finalitat de les
quals és previndre, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència
a les dones, i als seus fills menors, víctimes d’aquesta innocència; i també
dotar de mesures per a la prevenció, sensibilització i formació per a implicar
tota la societat. És cert que, en els últims anys, s’han produït retalls en el
pressupost destinat a aplicar aquesta llei i això ha implicat un retrocés en les
polítiques de protecció de les dones vulnerables.
També les administracions locals tenen la important tasca, per raó de la seua
proximitat al ciutadà, de detectar possibles casos de violència, així com
d’aplicar, en totes les seues actuacions quotidianes, mesures que impliquen
prevenció i sensibilització en tots els seus ciutadans, creant una consciència en
tota la ciutadania de tolerància zero a la violència masclista i intentant que
aquesta violència aflore de l’entorn íntim i familiar a la llum pública perquè es
visualitze. Per a dur a terme aquesta tasca, les corporacions locals han de
comptar amb unes competències definides i efectives i un finançament adequat
que possibilite accions eficaces.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple els següents:
ACORDS
Primer. Tornar a manifestar, amb motiu del pròxim 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, la nostra més
enèrgica repulsa davant les situacions de maltractaments i violència masclista
que pateixen les dones; al mateix temps expressar la nostra solidaritat amb les
víctimes i les seues famílies. Caldrà dotar els recursos pressupostaris
necessaris per a resoldre aquest greu i urgent problema d’Estat.
Segon. Proclamar TOLERÀNCIA ZERO a la violència de gènere utilitzant tots
els instruments que aquesta corporació local té a l’abast per a eradicar
totalment la violència envers les dones.

Tercer. Suport incondicional a la comunitat educativa perquè establisca els
mecanismes tant per a la detecció precoç com per a ensenyar des de l’escola a
construir la igualtat a través del respecte mutu i la no-violència.
Quart. Exigir a la resta d’administracions una implicació coordinada aportant
els mitjans necessaris, dotant econòmicament el pressupost de la Llei Integral
contra la Violència de Gènere a fi de garantir l’atenció jurídica, psicològica i
social, en definitiva la protecció efectiva de les dones, tal com estableix la Llei
de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
Cinqué. Dissenyar un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la
violència de gènere en l’adolescència amb els valors de coeducació,
cooperació i respecte.
Sisé. Reclamar que els ajuntaments mantinguen les seues competències en la
lluita contra la violència de gènere, dotant-los de recursos econòmics a través
d’un finançament local suficient i just.
Seté. Instar la Generalitat Valenciana a crear una Unitat de Coordinació contra
la Violència de Gènere.
Vuité. Instar la Conselleria d’Igualtat a continuar els projectes europeus o
estatals la finalitat essencial dels quals siga evidenciar les situacions d’abús a
què les dones víctimes de violència de gènere són sotmeses i que es troben
ocultes.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dènou regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa l’alcaldessa, acorda aprovar la moció.

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

