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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
23/07/2014 

 
 
 
     ASSISTENTS: 
ALCALDE – PRESIDENT: 
ROBERT MARTÍNEZ CORRECHER 
REGIDORS: 
JOSEP LLUIS MILLO VALLÉS 
JOSEP CEBRIÀ MARQUÉS 
LUIS ROS ESTARLICH 
ROSA MARTÍNEZ MURILLO 
AMPARO AMAT ORTEGA 
AMPARO MARTÍNEZ PORTA 
ORETO SEGURA FAYOS 
JOSÉ LUIS VALLÉS MARTÍNEZ 
ELENA PUCHOL MONTÓN 
JAIME SILVINO PART CALVO 
VANESA MARTÍNEZ VALERO 
SANDRA ABEL MAÑEZ 
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA 
FRANCISCO JOSÉ SANZ SANZ 
PASCUAL ORTEGA LORENTE 
 
ABSENTS: 
JOSÉ MANUEL AROCAS COGOLLUDO 
 
     
  Sr. Secretari: 
RICARD ESCRIVÀ CHORDÀ 
 
Sr. Interventor: 
LLUÍS CORRECHER NÚÑEZ 
 
 

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

De conformitat amb el que estableix l'article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2.568/1.986, de 28 de 
novembre, el Sr. Alcalde preguntà als assistents si tenien modificacions que introduir-hi a l’acta de la 
sessió de data 25/06/2014, produint-se les següents intervencions: 

* El sr. Sanz demana que en la seua intervenció en el punt dotzé de l’acta es faça constar que el 
motiu de la seua posició contrària és que en la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat es 
"restringeix aquesta participació a sols els alcaldes de cada població.". També demana que es faça 
constar en la seua intervenció en el punt deset de l’acta, que fa referència a la liquidació de la banca 

En l'Alcúdia, 23 de juliol de 2014. 
 

Essent les vint hores es reuniren 
al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial els Srs. membres de la 
Corporació al marge  indicats, en 
primera convocatòria amb les 
formalitats establertes a la legislació 
vigent, assistits per mi, el Secretari  de 
la Corporació.  

Oberta la sessió pel Secretari, i 
havent estat comprovada l'existència del 
quòrum exigit per a la vàlida celebració 
de la sessió, s'inicia l'examen dels 
següents assumptes: 
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pública valenciana, per ha sigut per “la desídia dels nostres governants”, i a la “importància de 
conservar allò que queda que són les caixes rurals”. 

* La sra. Segura demana que es faça constar en la seua primera intervenció en el punt desè que 
la llei fou aprovada a les Corts amb el 95% dels vots, i no del 75% com erròniament s’indica a 
l’esborrany de l’acta. 

 
Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 

 
 Aprovar l’esmentada acta amb les rectificacions proposades pels srs. Sanz i Segura. 
 
 

2n.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA SOBRE L ES 
RETALLADES DE SERVEIS DURANT L’ESTIU AL DEPARTAMENT  DE SALUT DE LA 
RIBERA I AL CENTRE DE SALUT DE L’ALCÚDIA.  

 
Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment diu el 

següent: 
 
 “Ha començat l’estiu i ja s’han posat en marxa part dels retalls dels serveis sanitaris en el 
departament de salut de La Ribera. Els ciutadans i ciutadanes que han hagut d’acudir a urgències 
aquests dies ja han patit les conseqüències de la gestió d’una empresa que cada vegada està més clar 
que no sap conciliar la seua finalitat de prestar un servei públic amb l’obtenció de beneficis que li 
exigeixen els seus inversors. 
 

La direcció de l’Hospital, entre altres mesures, ha tancat les 28 habitacions de la primera planta 
durant 3 mesos. Segons ells són mesures per a optimitzar recursos. Però en realitat s’han tancat 56 
llits, ja que aquesta planta és una de les de major ocupació de l’hospital donat que són habitacions 
dobles. I en la primera setmana aquesta decisió ha col·lapsat les urgències de l’Hospital, amb hores 
d’espera, els boxs massificats plens de malalts esperant que els traslladen a una planta durant hores per 
la decisió mercantilista de la direcció. 
 

A Compromís tenim clar que la finalitat de tancar la planta ha sigut per a evitar contractar 
personal per als 3 mesos d’estiu. D’aquesta manera els treballadors de la planta tancada no necessiten 
substitut i després ells mateixos poden substituir als treballadors d’altres plantes. Un negoci rodó per a 
l’empresa que no ha tingut en compte els interessos i els drets dels usuaris de l’hospital, i que esta 
provocant molèsties, llargues esperes, incomoditat i perduda d’intimitat a l’haver d’estar enllitats o 
assentats rebent tractaments en boxs o en sales massificades.  
 

La Conselleria està pagant uns serveis que l’empresa no està donant. Res justifica el tancament 
de les plantes ni que es contracte sols un 40% de les substitucions que ferien falta per a cobrir els 
serveis sanitaris al 100% al departament de la Ribera. 
 

Els pacients es troben en condicions deficitàries mentre el Comissionat pareix que no fa res per 
defendre els drets dels malalts. Cal recordar que el Comissionat de l’Agència Valenciana de Salut de 
l’Hospital de la Ribera té una funció especificada en la legislació i en el plec de condicions de la 
concessió administrativa i que son, entre altres:  
· Vetllar per l'Organització Integrada de Serveis Sanitaris.  
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· Assegurar la qualitat de les prestacions en salut i el correcte funcionament dels serveis per part 
del concessionari.  
· Controlar la qualitat dels serveis integrats de salut (disseny, posada en marxa i avaluació) dins 
del marc del que disposa la Conselleria de Sanitat, en el Pla de Salut).  
· Control de les estratègies de producció de salut per part de la concessió. 
Durant aquests anys els Comissionats que han passat pel departament no han demostrat tenir molt 
clares les seues funcions. No cal oblidar que el primer comissionat, Manuel Marín, va acabar de 
Gerent de l'empresa privada i on encara continua. Però si un Comissionat que realitzara fidelment les 
seues funcions era important per al control de la gestió de la concessió ara, amb la crisi i els 
accionistes exigint dividends a l'empresa, ho és molt més. Per això, la persona que exerceixi aquesta 
funció ha de tenir molt clar quin es el seu lloc per a poder defensar els interessos dels ciutadans i 
ciutadanes davant les decisions de producció de l'empresa. 
En el departament de la Ribera necessitem un comissionat que exercisca les funcions de control i 
supervisió de l'empresa concessionària. Cal saber si el Comissionat, segons la legislació vigent, ha 
donat el vist i plau al pla de mesures de l’empresa per a "optimitzar recursos" durant l’estiu al 
departament de la Ribera, amb plantes hospitalàries tancades, centres salut tancats per la vesprada i 
que no hi haja servei metge en pobles turístics. També volem saber si el Comissionat, davant d’unes 
urgències saturades i amb molts malalts pendents de pujar a planta durant dies, ha exigit a l’empresa 
que òbriga  la planta tancada.  
 

Al Centre de Salut de l'Alcúdia aquestes retallades injustificades, mal anomenades mesures 
"d’optimització de recursos", han agreujat la situació del passat any, de manera que al tancament de les 
vesprades cal afegir que ha baixat el percentatge de les substitucions durant l’estiu, que no s´ha 
substituït el zelador en el seu mes de vacances, que tampoc es van a substituir les auxiliars 
d’infermeria, i que el personal auxiliar administratiu que esta de vacances tampoc s'ha substituït.  
 

Han baixat les substitucions per als metges de medicina familiar i per als infermers, i de 
moment els qui han agafat vacances en juliol no han sigut substituïts. A més el servei de fisioteràpia va 
a reduir-se més d'un 50% durant un mes. I de nou la pediatria torna a resultar especialment afectada en 
el nostre centre de salut, on com altres anys no van a haver substituts, quedant reduït el servei a un 
50%.  
  

Per tot això l'Ajuntament de l'Alcúdia adopta els següents acords: 
 

1- Exigir a l'empresa Ribera Salut, concessionària de l'Hospital de la Ribera que el nivell de 
prestació de serveis durant l'estiu per al Centre de Salut de l'Alcúdia siga al 100%, en especial pel que 
fa al servei de pediatria. 
 

2- Exigir a l’empresa Ribera Salut, concessionària de l’Hospital de la Ribera, que òbriga la 
planta que està tancada des de principi del mes de juliol. 
 

3- Exigir que no es tanquen durant l’estiu més plantes de l’Hospital ni llits de la UCI, que no es 
tanquen els centres de salut per les vesprades els 3 mesos de l´estiu. 
 

4- Demanar al Sr. Conseller de Sanitat el cessament del Comissionat de l'Hospital de la Ribera 
si aquest no exerceix les seues funcions  en defensa del dret dels ciutadans i la sanitat pública de 
manera urgent. 
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5- Traslladar aquesta moció al Conseller de Sanitat, al Consell de Salut del Departament de la 
Ribera i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes”. 
 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz explica les causes que justifiquen la presentació de la moció, fent constar que les 
últimes proves d’eixe procés de privatització són l’externalització del laboratori de l’Hospital i la 
consumació de la venda del 50% de la participació que tenia Bankia a una empresa nordamericana 
(Centene Corporation) per a obtenir beneficis. També afirma que el deteriorament i els retalls en els 
serveis s’han incrementat els últims anys i aquest any s’ha tancat una planta de l’Hospital i s’ha estat a 
punt de tancar altra, precisament durant el període de temps de l’estiu, que és quan s’incrementa més 
la població que ha d’atendre el centre, tot això amb l’únic objectiu d’incrementar els guanys 
empresarials amb l’estalvi en retribucions de personal i el resultat de més precarietat en l’atenció. 
Finalment comenta que la situació també afecta al Centre de Salut de l’Alcúdia, com s’ha posat de 
manifest amb el Servei de Pediatria.  
 * La sra. Segura afirma que les dades de la moció no són correctes i que l’Hospital està 
funcionant igual que altres anys amb un reforç per a les zones costaneres i 11 zones bàsiques, que 
inclouen a l’Alcúdia amb una atenció de 24 hores, i que té un Centre de Salut amb un facultatiu de 
reforç contractat, amb substitucions dels pediatres que es fan amb metges qualificats que garanteixen 
el servei. També comenta que el servei d’urgències de l’Hospital ha patit el mes de juliol un augment 
del 10% que ha provocat transitòriament problemes que ja estan solucionats i que no s’ha tancat la 1ª 
sinó la 7ª planta, a l’igual que es fa tots els anys, en que es decideix per la direcció el tancament d’una 
planta per a poder fer tasques de manteniment.    
 * La sra. Martínez Murillo afirma que els medis de comunicació recullen diàriament les 
denúncies socials pels efectes dels retalls en els serveis sanitaris i com s’han tancat per aquest estiu uns 
15.000 llits en tota Espanya, sent una xifra cada any superior, la qual cosa és dubtós que siga per 
ajustar-se ala demanda real, i que creu que sols està causada pels interessos econòmics. Respecte a 
l’Hospital de la Ribera comenta que s’han tancat uns 56 llits mentre que els serveis dels box 
d’urgències s’ha vist desbordats, per la qual cosa cal exigir el compliment dels criteris de qualitat dels 
serveis per garantir la dignitat dels pacients. En relació al Centre de Salut de l’Alcúdia comenta que 
aquest any no s’han fet substitucions de celador o personal auxiliar, quan el que cal és garantir tot 
l’any el funcionament al 100% i conclou afirmant que amb aquests acords el que es pretén és traslladar 
a l’Administració responsable el rebuig polític davant la primacia que es donar als interessos 
econòmics privats i els retalls en els serveis. 
 * El sr. Sanz respon que la informació que es dona en la moció és correcta, donat que l’ha 
proporcionada personal que participa en els òrgans de gestió i control sanitaris, i pregunta a la sra. 
Segura si és cert que el Centre de Salut està tancant ara per les vesprades, si el Servei de Psicoteràpia 
està funcionant al 50% i que moltes baixes no es cobreixen, funcionant els Serveis al 50% en molts 
casos. 
 * La sra. Segura respon que ella no té les dades concretes i que haurà de preguntar-ho als 
responsables i al Comissionat de la Conselleria de Sanitat, però que existeix una garantia d’assistència 
les 24 hores. També comenta que moltes notícies que apareixen en la premsa no estan suficientment 
contrastades i que ella ha rebut informació concreta dels responsables de la gestió.  

* La sra. Martínez Murillo respon ratificant la seua valoració i afirmant que al PP no els agrada 
parlar de les retallades en els serveis. 
 
 Per tant, els membres de la Corporació, amb el vot a favor dels nou regidors dels grups de 
Compromís per l’Alcúdia i Socialista i el vot en contra dels set regidors del Grup Popular, acorden: 
 



 

 
telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia) 

5

 ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia. 
 
 

3r.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA EXIGINT AL GOVERN L’ INCREMENT DE 
LES INVERSIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL PRO JECTE DELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’EXERCICI D E 2015. 

 
Vista la moció presentada pel Grup Socialista, que textualment diu el següent: 

 
 “El passat dia 1 de juliol, en una reunió amb el president de la Generalitat, la ministra 
d'Agricultura va descartar definitivament que el govern central vaja a aprovar, o tinga intenció de fer-
ho, un nou Pla Hidrològic Nacional, posant-se així de manifest com de lluny estaven les falses i 
demagògiques promeses que feia el PP, fins al moment en que arribà al poder a finals de l’any 2011, 
d’executar el transvasament d’aigua de l'Ebre a la Comunitat Valenciana, una reivindicació que eixe 
partit va posar al centre de la seva acció política quan no governava a Madrid i que utilitzà per a acusar 
al govern anterior de discriminar als valencians.  
 

Per altra part, el passat dia 7 de juliol els responsables de les principals organitzacions 
empresarials de la Comunitat Valenciana Cierval (CEV, CEC i Coepa, l'Associació Valenciana 
d'Empresaris (AVE), ProAVE, el Consell de Cambres de la Comunitat i les Cambres de Comerç de 
Alacant, Castelló i València, la Federació d'Empreses de la Comunitat Valenciana contractistes 
d'Obres de l'Administració (Fecoval) i la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana) han 
denunciat públicament "la falta d'inversió estatal en general, i en matèria d'infraestructures en 
particular" en el territori valencià, i la seua intenció de "deixar de ser bons xiquets", a l’hora que 
exigeix a l’actual govern del PP per a acabar amb la "discriminació permanent, que s'ha aguditzat fins 
al límit en els últims anys", en aquesta matèria.  
 

Com es posa de manifest en les seues declaracions, s’exigeix pels empresaris valencians al 
govern presidit pel sr. Rajoy una inversió del govern espanyol en la Comunitat Valenciana "com a 
mínim igual a la mitjana nacional en els pressupostos generals de l'Estat de 2015 - en 2014 va rebre 
121,4 euros per habitant enfront dels 209,55 de mitjana - i que, a partir de 2016, s'incremente almenys 
un punt per recuperar el que no s'ha fet en anys anteriors ".  
 

Els empresaris critiquen del govern del PP que "els criteris d'assignació són purament polítics" 
i, per aquest motiu, exigeixen "una solució política" directament al president del Govern, Mariano 
Rajoy, que és, segons afirmen els representants dels empresaris valencians, "qui té la potestat de 
rectificar aquesta situació insostenible i també la responsabilitat d'assumir les conseqüències de no 
prendre una decisió i seguir en la línia actual".  
 

Com han denunciat els empresaris valencians, per als Pressuposts de l’Estat de l’any 2014 la 
mitjana de la inversió per habitant en la Comunitat Valenciana és de 121,4 €, mentre que la mitjana 
estatal és de 209,5 €, quan en el Pressupost de 2013 eixa inversió per habitant va ser de 127,89 €, quan 
la mitjana estatal era de 225,53 €, suposant un retall del 8,1%, que cal sumar-lo al retall del 35,12% 
respecte a l’anterior de 2012, i del 34% que va patir l’exercici de 2012 en relació amb el Pressupost de 
l’any 2011.  
 

L’evolució del percentatge d’inversió de la Comunitat previst en el total de les inversions de 
l’Estat en els Pressuposts Generals no ha fet més de disminuir des de que governa el PP. Així es 
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comprova com fou del 11% l’any 2007, del 12,4% l’any 2008, del 12,1% el 2009, del 11,2 i 11,1% els 
anys 2010 i 2011 (fins a eixe moment amb el govern presidit pel PSOE), reduint-se al 9,7% l’exercici 
de 2012 (amb el primer Pressupost aprovat pel govern del sr. Rajoy), i quedant en el 6,1 i el 6,2% en 
els Pressuposts dels exercicis de 2013 i 2014. 
 

Igualment es posa de manifest per l’empresariat valencià que continua sent la Valenciana la 
“gran autonomia” espanyola (en relació al seu tamany i població) que rep un dels “càstigs” acumulat i 
perllongat més gran del govern de Rajoy.  
 
 En el tercer any de govern del PP a Madrid, la mitjana per habitant de la inversió estatal per 
habitant en la Comunitat Valenciana ha continuat disminuint i és la tercera inferior de tota Espanya, 
sols per darrere de Navarra (que un règim fiscal de “concert econòmic” propi) i de Balears i 
pràcticament idèntica a Canàries (que te un tractament fiscal especial). 
 
 Com també denuncien els empresaris  valencians cal aprovar i aplicar la previsió continguda en 
la reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que aprovaren unànimement tots els 
grups a les Corts Valencianes l’any 2011, que permetria garantir una inversió estatal del 10% del total 
(que és aproximadament el pes poblacional de la Comunitat Valenciana en el total espanyol), quan 
aquest any ha quedat en poc més d’un 6%. Una reforma, la tramitació de la qual, continua paralitzant 
el PP des de fa més de tres anys en les Corts Generals amb les més variades excuses. De fet el 
portaveu del PP a les Corts Valencianes (sr. Bellver) acaba d’anunciar fa uns dies que el proper mes de 
setembre tornaran a demanar a les Corts Generals, per quarta vegada consecutiva, que s’ajorne la 
tramitació d’eixa modificació, ara amb l’excusa de que això es farà fins a que s’acorden les “reformes 
estatutàries que tenim en marxa”, quan són conscients que els altres grups de les Corts no les recolzen, 
la qual cosa és el mateix que “soterrar” definitivament per a la present legislatura eixa possibilitat de 
garantir el finançament de les inversions estatals en la Comunitat Valenciana i deixant perdre 
definitivament prop de 1.300 milions d’€. 
 
 Resulta altra vegada més patètic sentir a l’actual president de la Generalitat (sr. Fabra), a 
l’afirmar que el seu govern dona suport a eixes reivindicacions dels empresaris valencians i demanar 
ara urgentment una reunió amb el ministre d’Hisenda (sr. Montoro), per a intentar capitalitzar el 
descontent social valencià, quan el que realment fa és plegar-se constantment i diàriament a les 
actuacions del govern del sr. Rajoy i dedicar-se a promoure, per a desviar l’atenció dels temes que 
realment preocupen i afecten la vida diària dels valencians, mocions en els ajuntaments valencians 
criticant les “ingerències” de Catalunya en el nostre territori, quan, com han posat de manifest els 
propis empresaris valencians en eixa declaració conjunta, Catalunya “és el primer proveïdor i client de 
la Comunitat Valenciana” i “qualsevol actitud que posen en perill això no és precisament el més 
adequat ...”, concloent en que “... ens pareguem més als catalans que als gallecs”, posant en evidència 
l’actuació demagògica que novament utilitza la dreta política valenciana, que trau el sempre fantasma 
del “pancatalanisme” cada vegada que vol ocultar les seues pròpies vergonyes i misèries internes i la 
seua incapacitat en resoldre els problemes que ells mateixa han creat.  
   

Com han reconegut els propis empresaris, els valencians estem "farts que ens tracten com 
titelles” i "la indignació arriba ja a un punt insostenible ... el menyspreu del Govern i de Foment arriba 
a cotes insospitades, estan jugant amb la Comunitat i això frega ja l'insult".  
 

En matèria d'infraestructures, els empresaris valencians han presentat deu prioritats de consens 
amb un termini d'execució de deu anys, per al que reclamen que almenys el 75 per cent estiguin 
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licitades en cinc anys i que la Comunitat reba el 10 per cent del pressupost estatal, d'acord amb el seu 
PIB (9,5%) i la seva població (10,67%), o fins i tot que supere aquest percentatge per "recuperar el 
greuge històric sofert".  
 

És ara, quan està preparant-se pel govern central l’esborrany del document dels Pressuposts de 
l’Estat per a l’exercici de 2015, el moment de prendre decisions i de mobilitzar la societat valenciana, 
davant la falta d’una actuació diligent i del colapse de l’actual govern valencià, exigint al govern 
presidit pel sr. Rajoy un tracte just amb els valencians.  
 

El resum de l’actual de l’actuació dels governs del PP és evident, ni inversions ni nou 
finançament d’acord amb la població valenciana, ni aigua “per a tots”. Que lluny queden els temps del 
“Zapatero odia a los valencianos”.  
 
 És per això que, es proposen els següents acords: 
 

PRIMER.- Mostrar el suport municipal a les peticions formulades el passat dia 7 de juliol per 
les organitzacions empresarials valencianes en el sentit d’exigir al govern presidit pel sr. Rajoy una 
inversió pública del govern espanyol en la Comunitat Valenciana com a mínim igual a la mitjana 
nacional en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l’exercici de 2015, que hauran de ser aprovats 
l’últim trimestre d’aquest any, establint prioritats en les infrastructures pendents en el nostre territori 
(uns 9.500 milions d’€), i la millora del finançament autonòmic. 
 

SEGON.- Exigir al govern espanyol que incorpore les peticions formulades pels empresaris 
valencians en el projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’exercici de 2015 que en pocs mesos 
presentarà a les Corts Generals. 
 

TERCER.- Exigir al govern valencià que prenga una posició ferma d’exigència davant el 
govern espanyol que contemple que s’incorporen les peticions formulades pels empresaris valencians 
en el projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’exercici de 2015 que en pocs mesos presentarà 
a les Corts Generals. 
 

QUART.- Notificar aquest acord a les presidències del govern d’Espanya i de la Generalitat, i 
als grups polítics de les Corts Valencianes”. 
 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Millo afirma que les noves dades que s’han donat hui sobre els balanços fiscals 
autonòmics no fan més que posar de manifest la necessitat de la moció, a la vegada que comenta els 
compromisos adquirits pel PP en la millora del finançament i de la inversió abans d’arribar al govern 
central. També comenta que es justifica ara la moció sobre la base de les declaracions públiques fetes 
pels representants empresarials valencians i que les dades de l’evolució de la inversió estatal en la 
Comunitat durant els últims anys demostren que quan ha governat el PP sempre han sigut 
proporcionalment inferiors a les inversions que ha fet el PSOE quan ha governat, i molt especialment 
des de que l’any 2012 ja aprovà els Pressuposts Generals de l’Estat amb l’actual govern del sr. Rajoy. 

* El sr. Sanz comenta que es tracta d’un tema de vital importància i que és la quarta vegada en 
l’últim any que s’ha tractat al plenari, incloent una moció semblant presentada pel seu grup fa uns 
mesos. També comenta que les dades publicades del balanç fiscal confirmen el deute de l’últim any de 
2.000 milions d’€ davant el qual cal actuar donat que està afectant a la prestació dels serveis bàsics, i 
que la reacció dels empresaris ha sigut tardana, quan les dades demostren que eixa situació 
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discriminatòria es manté des de l’any 2000, posant-se de manifest que les dades d’un dèficit de 
finançament històric de 13.000 milions d’€ i un dèficit en inversions de l’Estat acumulat de 6.500 
milions d’€ és una injustícia històrica que cal solucionar. 

* La sra. Segura afirma que el seu grup està d’acord amb les propostes que es fan però no en 
els raonaments i que el president de la Generalitat està complint els seus compromisos i ha dit que 
anirà amb els empresaris a la reunió que ha demanat amb el Ministre d’Hisenda per a reivindicar la 
millora del finançament autonòmic valencià i l’increment de les inversions estatals. També comenta 
que alguns càrrecs de l’anterior govern socialista (com la sra. Fernández de la Vega) respongueren a 
eixes reivindicacions dient que “menos lloriquear y más trabajar” i que això és el que està fent el sr. 
Fabra. També comenta que cal coratge davant la greu situació econòmica, com hui reconeix en un 
article de premsa l’actual president del govern socialista de França i pregunta si les inversions estatals 
fetes en l’etapa del govern socialista estan pagades, considerant que el que cal fer des de l’Ajuntament 
és ajudar a la recuperació i no oposar-se a mesures com les proposades a l’anterior ple en la moció de 
foment del comerç local. 

* El sr. Millo respon que es tracta d’una reivindicació històrica i que ara el PP sembla haver-la 
oblidat, sent oportuna la moció quan el sector empresarial ho reivindica públicament amb eixa 
intensitat, donat que és el col·lectiu que ha de fer possible en major mesura la creació d’ocupació al 
territori valencià. Igualment comenta que no caben solucions “màgiques” però que prendre ara 
decisions per al futur i que l’actual govern autonòmic no sembla ser massa de fiar a l’haver fet una 
gestió nefasta enfonsant el sistema productiu i financer valencià, davant la qual cosa el que cal és 
replantejar el futur polític de l’actual president de la Generalitat. 
 * El sr. Sanz respon que no es poden vanagloriar de la gestió que està fent de la Generalitat el 
sr. Fabra, com demostra la reiterada paralització de la reforma de l’Estatut d’Autonomia, que era el 
que havia de garantir eixa inversió pública estatal, i en una situació de greu risc d’intervenció estatal 
en l’autonomia davant la situació de ruïna per la mala gestió, la corrupció i el malbaratament que han 
fet els governs del PP a la Generalitat.  
 * La sra. Segura respon que la demanda del deute històric l’ha fet i la manté el PP valencià i 
que el que es demana en la moció ja està fent el govern del sr. Fabra, per la qual cosa la considera 
demagògica. 
 
 Per tant, els membres de la Corporació, amb el vot a favor dels nou regidors dels grups de 
Compromís per l’Alcúdia i Socialista i l’abstenció dels set regidors del Grup Popular, acorden: 
 

ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup Socialista. 
 
 
  4t.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA PELS DRETS DELS 
TREBALLADORS I EL DRET A LA VAGA. 
 
 Vista la moció conjunta presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment 
diu el següent: 
 

 “La Constitució Espanyola configura la vaga com un dels drets fonamentals en els quals 
s'assenta el nostre Estat social i democràtic de dret; gaudeix del màxim nivell de garanties i vincula tots 
els poders públics. El dret de vaga és un dret que ha de ser protegit, especialment quan es decideix 
exercir-lo. El reconeixement d'aquest dret dels treballadors i treballadores per a la defensa dels seus 
interessos no és exclusiu del nostre ordenament jurídic.  
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La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea ho inclou expressament; el Pacte 
Internacional nacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides ho garanteix; la 
Conferència Internacional del Treball ha insistit en el reconeixement d'aquest dret en els seus Estats 
Membres i, encara que no existeix un conveni específic de l'OIT, ha estat reafirmat en diverses 
resolucions de conferències regionals i de comissions sectorials de l'OIT. Dos òrgans instituïts pel 
control de l'aplicació de les normes de l'OIT, el Comitè de Llibertat Sindical i la Comissió d'Experts en 
Aplicació de Convenis i Recomanacions, han reconegut en nombroses  ocasions el dret de vaga com a 
dret fonamental dels treballadors i de les seues organitzacions.  

 
Al nostre país, i durant més de trenta-cinc anys, els treballadors hem exercit democràtica i 

constitucionalment aquest dret de titularitat individual però d'exercici col·lectiu. Ara està sent 
qüestionat per les autoritats públiques com s'infereix de les múltiples causes i actuacions penals 
desenvolupades contra els treballadors que van participar legítimament en les vagues convocades per 
les organitzacions sindicals més representatives contra les reformes laborals, per suposades activitats 
delictives durant el desenvolupament de les mateixes.  

 
Per descomptat, no es tracta de defensar possibles extralimitacions en l'exercici del dret de vaga; 

en tot cas, com es ve pronunciant l'esmentat Comitè de Llibertat Sindical, qualsevol sanció imposada 
per activitats il·legítimes relacionades amb vagues hauria de ser proporcional al delicte o falta comesa, 
i les autoritats haurien d'excloure el recurs a mesures d'empresonament contra els que organitzen o 
participen en una vaga pacífica. Aquestes mesures comporten greus riscos d'abús i serioses amenaces a 
la llibertat sindical. 

 
El 14 de novembre de 2012 els sindicats convocaren una vaga general per expressar el rebuig a 

les mesures que hi havia adoptat el Govern de l'Estat en matèria laboral i que comportaven un fort 
retrocés en els drets dels treballadors i les treballadores. 

 
Des de primeres hores del matí centenars de treballadors i treballadores es van concentrar a les 

entrades de les fàbriques i centres de treball de tot el territori valencià com a expressió pública de la 
seua adhesió a les vagues convocades. L’exercici de vaga i la seua expressió pública no pot considerar-
se “per si mateix” com un comportament sospitós d’incórrer en pràctiques delictives. 

 
La presència a les portes de moltes fàbriques i centres de treball d’un bon nombre d’unitats 

policials antidisturbis i la seua actitud davant els treballadors i les treballadores concentrats va crear un 
clima de tensió. Després dels incidents produïts el dia de les vaga general i les posteriors denúncies de 
la policia es procedeix a l'inici de la instrucció. 

 
Nombroses acusacions i imputacions, amb peticions de presó, dirigides contra el moviment 

sindical, els seus responsables i militants, per l'exercici legítim i constitucional del dret de vaga -que, 
no oblidem, implica el dret a requerir d'altres l'adhesió a la vaga i a participar, dins del marc legal, en 
accions conjuntes dirigides a aquesta finalitat- responen a una forma de governar caracteritzada per la 
restricció dels drets i llibertats bàsiques ciutadanes, aquestes que conformen el nostre model de 
convivència i l'Estat social i democràtic de Dret que regula la Constitució. 

 
Les acusacions formulades pel Ministeri Fiscal en les sol·licituds de pena per a cada acusat sense 

identificar les conductes individuals de cadascun d'ells, a més de posar en evidència la inconsistència 
de l’acusació, situa a aquests en una clara indefensió jurídica que no hauria de permetre's en un estat de 
dret. 
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Enfront de les deficiències i irregularitats posades de manifest en tot el procés seria aconsellable 

i expressió de salut democràtica que el Ministeri Fiscal retirara les acusacions contra els sindicalistes i 
contra els altres treballadors i treballadores, per buidar qualsevol dubte de que es troben davant un 
judici polític que el que intenta és criminalitzar l’exercici del dret de vaga i la llibertat sindical. 

 
Considerem inacceptable l'atac continuat als nostres drets constitucionals, l’ofensiva penal contra 

el dret de vaga, la criminalització dels sindicats i els nombrosos processos contra sindicalistes i 
treballadores i treballadors pel simple fet de lluitar pels seus drets, i de manera singular, la intervenció 
dels poders públics contra la llibertat sindical, la qual cosa suposa que prop de 200 sindicalistes 
estiguen hui afectats per procediments administratius i penals després de participar en la convocatòria, 
extensió i organització de vagues generals. 

 
Per tot açò exposat, l'Ajuntament de l'Alcúdia insta el Govern de la Generalitat que s’adrece al 

Govern de l'Estat sol·licitant-li: 
 
1.- Que manifeste el seu suport als treballadors i sindicalistes processats, en la confiança de la 

seua honradesa i el reconeixement que la seua tasca sindical al llarg dels anys ha reportat beneficis per 
al conjunt dels treballadors i les treballadores. 

 
2.- Que es comprometa a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a defensar els drets dels 

treballadors i les treballadores, així com la llibertat d’expressió i de vaga dels treballadors i les 
treballadores al nostre país”. 
 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz afirma que la moció pretén denunciar la situació actual en la que estan instruint-
se molts procediments penals contra sindicalistes i persones que participen en vagues i el que ha 
ocorregut que, per primera vegada des del franquisme, és que una persona ha entrat en presó per 
participar en mobilitzacions socials, quan el dret de vaga està reconegut en la Constitució. També 
afirma que està donant-se una actuació desproporcionada per part de la Fiscalia, que està seguint part 
de la judicatura, i que això està creant una gran alarma social. Igualment afirma que, per aconseguir 
el consens de tots els grups, estaria disposat a retirar el terme de “processats” en el primer punt de la 
part dispositiva de la moció, i que vol afegir-li a la moció presentada que se notifique als sindicats 
més representatius. 
 * El sr. Vallés afirma que la situació s’ha generat davant els despropòsits d’algunes 
actuacions de participants en vagues que han causat “estragos”, sent eixa una situació que fa mal als 
propis sindicats que utilitzen correctament l’exercici del dret de vaga. Seguidament posa com 
exemple la manifestació que es va produir fa uns mesos en l’Alcúdia per part dels treballadors 
d’Istobal davant un conflicte amb l’empresa, i afirma que el seu grup està a favor de l’exercici del 
dret de vaga i manifestació però no d’eixe tipus d’actuacions, a la vegada que afirma que davant els 
procediments judicials, en aplicació de les lleis vigents des de fa molts anys, no es pot parlar 
d’indefensió dels imputats, que tenen garantits els seus drets.  
 * El sr. Alcalde afirma que és cert que s’apliquen lleis però que últimament se senten cada 
vegada més veus de grups a favor de normes més restrictives per a limitar els drets de vaga i 
manifestació, que van en la línia que denúncia la moció, a la vegada que afirma que el seu grup 
recolza la tasca dels sindicats . 
 * El sr. Sanz respon al sr. Vallés que la posició que mostra el grup del PP de l’Alcúdia 
novament es troba “més a la dreta” de la que pren eixe mateix partit en molts altres institucions, i 
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que, per exemple, fa uns dies, en les Corts Valencianes s’aprovà fa uns pocs dies, per unanimitat, 
una declaració que té una redacció pràcticament idèntica a la part dispositiva de la moció. També 
respon que no es tracta de recolzar els actes vandàlics que puguen fer algunes persones concretes 
sinó de la valoració penal que està fent-se d’alguns comportaments, que no tenen la proporcionalitat 
necessària, produint-se casos en els que la producció de danys per valor de 600 € reben una sanció 
de privació de la llibertat mentre que observem com casos molt més greus queden pràcticament 
sense conseqüències. Comenta que són més de 200 persones les que actualment es troben sotmeses a 
investigació judicial per exercir el dret de vaga i que l’objectiu és la criminalització dels sindicats i 
impedir l’exercici d’eixos drets socials, concloent que la moció no pretén emparar actes delictius o 
extra limitacions en l’exercici d’eixos drets.  
 * El sr. Vallés respon que el seu grup creu en el dret de tots els treballadors i sindicats a 
exercir legalment eixos drets però reitera que la moció pretén emparar actuacions de moltes persones 
que han realitzat actes delictius i això no és ni democràtic ni correcte. També comenta que 
l’argumentari de la moció no va en la mateixa línia que les propostes d’acord i afirma que la posició 
del sr. Sanz no és correcta donat que critica l’actuació de la justícia quan no s’ajusta als seus 
interessos. 
 
 Per tant, els membres de la Corporació, amb el vot a favor dels nou regidors dels grups de 
Compromís per l’Alcúdia i Socialista i el vot en contra dels set regidors del Grup Popular, acorden: 
 
 ÚNIC.- Aprovar la següent moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia: 

 
“La Constitució Espanyola configura la vaga com un dels drets fonamentals en els quals s'assenta 

el nostre Estat social i democràtic de dret; gaudeix del màxim nivell de garanties i vincula tots els 
poders públics. El dret de vaga és un dret que ha de ser protegit, especialment quan es decideix exercir-
lo. El reconeixement d'aquest dret dels treballadors i treballadores per a la defensa dels seus interessos 
no és exclusiu del nostre ordenament jurídic.  

 
La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea ho inclou expressament; el Pacte 

Internacional nacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides ho garanteix; la 
Conferència Internacional del Treball ha insistit en el reconeixement d'aquest dret en els seus Estats 
Membres i, encara que no existeix un conveni específic de l'OIT, ha estat reafirmat en diverses 
resolucions de conferències regionals i de comissions sectorials de l'OIT. Dos òrgans instituïts pel 
control de l'aplicació de les normes de l'OIT, el Comitè de Llibertat Sindical i la Comissió d'Experts en 
Aplicació de Convenis i Recomanacions, han reconegut en nombroses  ocasions el dret de vaga com a 
dret fonamental dels treballadors i de les seues organitzacions.  

 
Al nostre país, i durant més de trenta-cinc anys, els treballadors hem exercit democràtica i 

constitucionalment aquest dret de titularitat individual però d'exercici col·lectiu. Ara està sent 
qüestionat per les autoritats públiques com s'infereix de les múltiples causes i actuacions penals 
desenvolupades contra els treballadors que van participar legítimament en les vagues convocades per 
les organitzacions sindicals més representatives contra les reformes laborals, per suposades activitats 
delictives durant el desenvolupament de les mateixes.  

 
Per descomptat, no es tracta de defensar possibles extralimitacions en l'exercici del dret de vaga; 

en tot cas, com es ve pronunciant l'esmentat Comitè de Llibertat Sindical, qualsevol sanció imposada 
per activitats il·legítimes relacionades amb vagues hauria de ser proporcional al delicte o falta comesa, 
i les autoritats haurien d'excloure el recurs a mesures d'empresonament contra els que organitzen o 
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participen en una vaga pacífica. Aquestes mesures comporten greus riscos d'abús i serioses amenaces a 
la llibertat sindical. 

 
El 14 de novembre de 2012 els sindicats convocaren una vaga general per expressar el rebuig a 

les mesures que hi havia adoptat el Govern de l'Estat en matèria laboral i que comportaven un fort 
retrocés en els drets dels treballadors i les treballadores. 

 
Des de primeres hores del matí centenars de treballadors i treballadores es van concentrar a les 

entrades de les fàbriques i centres de treball de tot el territori valencià com a expressió pública de la 
seua adhesió a les vagues convocades. L’exercici de vaga i la seua expressió pública no pot considerar-
se “per si mateix” com un comportament sospitós d’incórrer en pràctiques delictives. 

 
La presència a les portes de moltes fàbriques i centres de treball d’un bon nombre d’unitats 

policials antidisturbis i la seua actitud davant els treballadors i les treballadores concentrats va crear un 
clima de tensió. Després dels incidents produïts el dia de les vaga general i les posteriors denúncies de 
la policia es procedeix a l'inici de la instrucció. 

 
Nombroses acusacions i imputacions, amb peticions de presó, dirigides contra el moviment 

sindical, els seus responsables i militants, per l'exercici legítim i constitucional del dret de vaga -que, 
no oblidem, implica el dret a requerir d'altres l'adhesió a la vaga i a participar, dins del marc legal, en 
accions conjuntes dirigides a aquesta finalitat- responen a una forma de governar caracteritzada per la 
restricció dels drets i llibertats bàsiques ciutadanes, aquestes que conformen el nostre model de 
convivència i l'Estat social i democràtic de Dret que regula la Constitució. 

 
Les acusacions formulades pel Ministeri Fiscal en les sol·licituds de pena per a cada acusat sense 

identificar les conductes individuals de cadascun d'ells, a més de posar en evidència la inconsistència 
de l’acusació, situa a aquests en una clara indefensió jurídica que no hauria de permetre's en un estat de 
dret. 

 
Enfront de les deficiències i irregularitats posades de manifest en tot el procés seria aconsellable 

i expressió de salut democràtica que el Ministeri Fiscal retirara les acusacions contra els sindicalistes i 
contra els altres treballadors i treballadores, per buidar qualsevol dubte de que es troben davant un 
judici polític que el que intenta és criminalitzar l’exercici del dret de vaga i la llibertat sindical. 

 
Considerem inacceptable l'atac continuat als nostres drets constitucionals, l’ofensiva penal contra 

el dret de vaga, la criminalització dels sindicats i els nombrosos processos contra sindicalistes i 
treballadores i treballadors pel simple fet de lluitar pels seus drets, i de manera singular, la intervenció 
dels poders públics contra la llibertat sindical, la qual cosa suposa que prop de 200 sindicalistes 
estiguen hui afectats per procediments administratius i penals després de participar en la convocatòria, 
extensió i organització de vagues generals. 

 
Per tot açò exposat, l'Ajuntament de l'Alcúdia insta el Govern de la Generalitat que s’adrece al 

Govern de l'Estat sol·licitant-li: 
 
1.- Que manifeste el seu suport als treballadors i sindicalistes processats, en la confiança de la 

seua honradesa i el reconeixement que la seua tasca sindical al llarg dels anys ha reportat beneficis per 
al conjunt dels treballadors i les treballadores. 
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2.- Que es comprometa a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a defensar els drets dels 
treballadors i les treballadores, així com la llibertat d’expressió i de vaga dels treballadors i les 
treballadores al nostre país. 

 
3.- Traslladar aquesta moció als sindicats CCOO, UGT i IV”. 
 
 
5é.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA DE COND EMNA DEL 

BOBARDEIG DE GAZA I PER A SOL·LICITAR QUE EL GOVERN  D’ESPANYA DONE 
SUPORT A LA MEDIACIÓ DE NACIONS UNIDES EN EL CONFLI CTE ISRAEL-
PALESTINA. 

 
 Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment diu el 
següent: 
 

“Els dramàtics esdeveniments que estan succeint a Gaza des que el passat 12 de juny es va 
produir el segrest de tres estudiants israelians, han d'alertar-nos a tota la població mundial i no ens 
poden deixar indiferents. Després de l'aparició dels cadàvers dels estudiants, l'Exèrcit d'Israel va 
començar una operació de represàlia contra el conjunt de la població palestina. Aquesta operació 
militar, està consistint primer en un bombardeig continuat de la franja de Gaza des de l'1 de juliol i 
després en una invasió terrestre que ha deixat en 22 dies de bombardeig i invasió més de 650 
palestins morts i 4.600 ferits, el 75% d'ells civils, i molts d'ells xiquets i xiquetes, la destrucció de 
nombroses cases i infraestructures i el desplaçament de 120.000 persones. A més han mort 29 
soldats israelians. 

 
Després d'aquests atacs continus que s'estan produint a la Franja de Gaza, l'11 de juliol de 

2014, Riyad Mansur, ambaixador palestí davant les Nacions Unides ha recordat a la comunitat 
internacional el deure de protecció dels civils directament afectats.  
 

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides té entre les seues tasques, d'acord amb la Carta 
de les Nacions Unides, la responsabilitat primordial de mantenir la pau i la seguretat internacionals. 
Hui mateix l'alta comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans ha dit que l'Exèrcit israelià 
viola la llei internacional.  

 
La Franja de Gaza és una de les zones més densament poblades del món i una operació de 

bombardeig massiu i invasió terrestre no pot suposar una altra cosa que el genocidi d'una població 
innocent que a més no pot deixar el territori. Una vegada més l'Estat d'Israel, amb un dels exèrcits 
més poderosos del planeta, està comptant amb la impunitat i el silenci d'una comunitat internacional 
i uns organismes de drets humans que només alcen la seua veu però que després no actuen quan són 
incomplides sistemàticament les seues resolucions. Ens pareix extraordinàriament greu que la 
comunitat internacional, EEUU i els països de la Unió Europea, entre ells Espanya, permeta al 
govern d'Israel aquest tipus de comportaments bel·licistes. Esta acció militar d'Israel suposa una 
operació de càstig col·lectiu, considerat pel Dret Internacional Humanitari com un crim de guerra. Es 
inacceptable que la UE mantinga una relació preferencial amb un Estat que viola permanentment el 
Dret Internacional i els Drets Humans. No ens podem permetre ser els còmplices d'un Estat que 
massacra una població sencera. 

 
Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
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1- Condemnar tot tipus d'actes que atempten contra la població civil en qualsevol conflicte 

armat, inclòs el de Palestina.  
 
2- Condemnar els bombardejos i invasió terrestre dels darrers dies per part del Govern 

d’Israel contra el poble palestí, que estan provocant nombroses víctimes innocents i destruccions 
massives d'habitatges i infraestructures.  

 
3- Exigir el compliment de les resolucions de les Nacions Unides així com exigir el respecte 

absolut als drets humans i col·lectius del poble palestí.   
 
4- Demanar a les Nacions Unides una investigació sobre si Israel ha comés crims de guerra 

en aquest conflicte. 
 
5- Expressar la necessitat de que avance el procés de pau entre Israel i Palestina per arribar a 

una negociació pacífica del conflicte, reafirmant la defensa del dret d’autodeterminació dels pobles 
reconegut en la Carta Fundacional de les Nacions Unides i el dret del poble Palestí a un estat propi 
reconegut internacionalment.  

 
6- Instar al Govern d'Espanya a: 
a) Exigir al Govern d'Israel a la retirada de Gaza, el cessament dels atacs a la població 

palestina i l'alçament del bloqueig al que des de fa anys té sotmès aquest territori. 
b) Retirar a l'ambaixador d'Espanya en Israel mentre dure el conflicte. 
c) Deixar de vendre armament de qualsevol tipus a Israel. 
d) Emetre un comunicat de suport a les Nacions Unides, condemnant la mort de civils, i la 

violació dels Drets Humans causada per la intervenció de l'Estat d'Israel. 
e) Sol·licitar al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que es pronuncie a favor d'un alto 

el foc immediat i del cessament de l'escalada de violència i els atacs a objectius civils.  
f) Promoure les actuacions necessàries per al compliment dels punts anteriors.  
 
6- Traslladar aquest acord a:  
a) Al Secretari de les Nacions Unides. 
a) Al president del Govern d'Espanya.  
c) Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 
b) A la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”. 

 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz afirma que les noticies que arriben del que està passant a Gaza cada vegada són 
més impactants amb assassinats de xiquets, de persones que intenten rescatar a ferits i bombardeigs a 
escoles i hospitals, amb prop de 700 morts i uns episodis que es reprodueixen periòdicament. També 
comenta que hui l’Alta Comissionada de l’ONU per al refugiats ha denunciat públicament que els 
atacs de l’exercit israelià poden ser considerats com “crims de guerra”. Igualment afirma que el 
territori de la franja de Gaza s’ha convertit un lloc sense eixida ni refugi i que la situació sols pot 
donar-se per l’alçament del bloqueig que pateix des de fa molts anys, i que considera que cal 
demanar una investigació sobre eixos actes.  
 * El sr. Vallés afirma que és un greu problema d’Estat que no pot ser analitzat per un 
ajuntament, i que ell no pot atribuir la responsabilitat del que ocorre a una de les parts, encara que el 
seu grup condemna tot tipus de violència que afecta a població civil. També comenta que en tota la 
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moció no es parla ni una sola vegada sobre una condemna contra l’actuació de determinats grups 
palestins com “Hamas” que ha renunciat en diverses ocasions a prendre acords “d’alt el foc” i que 
segueix llançat projectils contra població civil en Israel. Conclou afirmant que el seu grup vol 
condemnar la situació però que no pot posar-se al costat d’una de les parts en conflicte com fa la 
moció, per la qual cosa s’abstindrà. 
 * El sr. Millo afirma que una declaració de neutralitat no és correcta davant una situació com 
la que podem observar i que el PSPV s’ha posicionat a favor d’eliminar la situació de bloqueig 
d’eixe territori i donar una solució justa al conflicte, a l’igual que el PSOE es va posicionar l’any 
2004 en contra de la intervenció militar en un país de l’anterior govern i va complir quan arribà al 
poder.  
 * El sr. Sanz respon que el que s’està aconseguint és reforçar al grup “Hamas” entre els 
palestins i que la situació està arribant a punts molt semblants a les del guetto de Varsòvia durant la 
II Guerra Mundial. També afirma que probablement, una vegada acabe l’actual període de conflicte, 
els països occidentals tornaran a la seua posició hipòcrita amb ajudes a la reconstrucció però que el 
cal ara és parar l’actual escalada davant la desproporció de forces i d’actuacions que demostren la 
sua crueltat, com s’ha pogut observar en els atacs a menors que jugaven a la platja o els atacs a 
centres educatius i hospitalaris, per la qual cosa cal demanar una actuació de la comunitat 
internacional. Finalment proposa al grup Popular la incorporació en la moció d’una condemna 
expressa a les actuacions que està fent “Hamas” si això facilita el seu vot a favor.  
 * El sr. Vallés respon al sr. Millo que el PP condemna tots els actes d’atacs a la població civil 
en Palestina i Israel. També respon al sr. Sanz que no creu que puga exigir al govern espanyol, com 
fa la moció, la retirada de l’ambaixador espanyol en Israel, i que no pot recolzar la moció, encara 
que s’incorpore una condemna expressa a “Hamas”, donat que és un tema molt seriós i una conflicte 
que es perllonga des de fa uns 75 anys, en el que no creu que el seu grup puga prendre una posició.  

* El sr. Millo respon que el conflicte té un origen molt antic i que allò important és la 
diferència de proporcionalitat entre els actes d’un grup concret i la resposta que dona l’estat d’Israel. 
 

Per tant, els membres de la Corporació, amb el vot a favor dels nou regidors dels grups de 
Compromís per l’Alcúdia i Socialista i l’abstenció dels set regidors del Grup Popular, acorden: 
 

ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia. 
 
 

6é.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA DEMANANT LA REDUCCIÓ  DE LA TAXA 
DEL CONSORCI DE RESIDUS RIBERA-VALLDIGNA PER A L’EX ERCICI DE 2015. 
 

Vista la moció presentada pel grup Socialista, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde comenta que es tracta d’una moció semblant a la que es va aprovar l’any passat 

a la vista de la liquidació del Pressupost del Consorci del 2012, i que ara, a la vista de la liquidació del 
2013, es considera que cal tornar a presentar, donat que continuen donant-se les mateixes 
circumstàncies que en aquell moment amb una gran quantitat de rebuts que no s’aconsegueixen cobrar 
i una enorme quantitat d’anul·lacions, que demostren que desprès de 4 anys de gestió de la taxa no 
s’han solucionat els problemes de falta de depuració dels padrons i de mala gestió tributària, amb una 
situació en la que, en cinc anys, ens podem trobar amb drets anul·lats per un import semblant a la 
totalitat d’una anualitat d’un Padró de la taxa, que està prop del 12 milions d’€. També comenta que el 
passat dilluns plantejà eixe mateix tema en la sessió del Consorci on s’acordà estudiar l’assumpte. 
 * El sr. Sanz comenta que la gestió del Consorci deixa molt que desitjar i que sols se sosté pel 
fet que la Diputació i la Generalitat tenen el 40% dels vots, encara que no aporten quantitat alguna, i 
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imposen els seus criteris en aquest assumpte o en el tema del projecte de gestió de les noves 
instal·lacions encara que la major part dels ajuntaments no estiguen d’acord. Igualment comenta que 
les deutes pendents de 4 exercicis pressupostaris superen el 6 milions d’€, d’ells uns 4 milions de 
l’exercici de 2012, i que la quantitat de dubtós cobrament és d’uns 4,5 milions d’€, malgrat la qual 
cosa encara s’obté un romanent de 1,5 milions d’€, i manifesta que no és optimista amb la possibilitat 
que s’accepten modificacions de la situació actual. També comenta que el més important de la moció 
és la possibilitat que es planteja de tornar a la gestió municipal del cobrament del servei que demostrà 
que era molt més eficient que la que està fent la Diputació de la nova taxa. 
 * La sra. Segura afirma que confia en els comentaris del sr. Alcalde i el seu grup votarà a favor 
de la moció. 
 
  Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 

 
ÚNIC.- Aprovar la següent moció del Grup Socialista: 
 
“Este Ajuntament forma part del Consorci de Residus Ribera – Valldigna i, en conseqüència, 

els seus veïns i veïnes es veuen obligats a pagar la Taxa per la prestació del servei de transferència, 
valorització i eliminació de residus urbans en la Planta de Guadassuar i recollida selectiva en Ecoparc 
que va imposar des de l’any 2010 eixe organisme. 

 
Eixa taxa suposa un cost afegit molt gran que des de l’any 2010 s’ha imposat als ciutadans de 

la comarca, i que abans no sufragaven, donat que era cada Ajuntament l’encarregat d’establir el règim 
de cobrament dels serveis que es prestaven per eixe concepte.  

 
En l’ordre del dia per a la sessió ordinària de la Junta de Govern del Consorci del proper dia 21 

de juliol s’inclou un punt relatiu a la dació de compte de la liquidació del Pressupost de l’entitat 
corresponent a l’exercici de 2013 que posa de manifest altra vegada més la gravetat del descontrol i la 
mala gestió que es du en la recaptació de la taxa per la prestació del servei de transferència, 
valorització i eliminació de residus urbans en la Planta de Guadassuar i recollida selectiva en Ecoparc 
que té establerta el Consorci de Residus des de l’any 2010, i que obliga a pagar a tots els propietaris 
d’immobles de les comarques de la Ribera i la Valldigna. 

 
A la vista de les dades d’eixa liquidació, resulta que en l’exercici de 2013 l’import de deutors al 

Consorci pendents de cobrament d’eixe exercici ascendeix a 2.430.336,46 €, sent la immensa part 
d’eixa quantitat corresponent als impagaments de les liquidacions de la Taxa per la prestació del servei 
de transferència, valorització i eliminació de residus urbans en la Planta de Guadassuar i recollida 
selectiva en Ecoparc, mentre que el total de pendent dels exercicis tancats anteriors arriba a 
3.774.485,52 €, dels que 1.382.789,52 € correspon a liquidacions de la taxa de l’exercici de 2012, 
1.201.409,54 € a l’exercici de 2011 i 1.181.716,22 € a l’exercici de 2010.  

 
Això suposa que prop del 20% de l’import total de la taxa liquidada corresponent a l’exercici 

de 2013 no s’ha aconseguit cobrar dintre de l’exercici, i que a data d’eixa liquidació (31 de desembre 
de 2013) l’import total de les quantitats pendents de pagament suposa més de la meitat de l’import 
d’una anualitat del Padró de la taxa (al voltant de 12 milions d’€) que cobra el Consorci als veïns de 
les comarques de la Ribera i la Valldigna. 

  
Eixa situació ve arrossegant-se de manera pràcticament constat d’exercicis anteriors. Així, 

segons dades de la liquidació del Pressupost per a l’exercici de 2012, l’import de deutors al Consorci 



 

 
telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia) 

17

pendents de cobrament d’eixe exercici ascendia a 2.317.679,03 €, sent la immensa part d’eixa 
quantitat corresponent als impagaments de les liquidacions de la Taxa per la prestació del servei de 
transferència, valorització i eliminació de residus urbans en la Planta de Guadassuar i recollida 
selectiva en Ecoparc, mentre que el total de pendent dels exercicis tancats anteriors (fonamentalment 
les quantitats impagades de la taxa dels anys 2010 i 2011) arriba a 2.997.050,98 €.  

 
En l’exercici de 2011, la situació resultant de la liquidació del Pressupost d’eixe any fou molt 

semblant. L’import de deutors al Consorci pendents de cobrament d’eixe exercici ascendí a 
2.855.637,86 €, sent també la immensa part d’eixa quantitat corresponent als impagaments de les 
liquidacions de la Taxa per la prestació del servei de transferència, valorització i eliminació de residus 
urbans en la Planta de Guadassuar i recollida selectiva en Ecoparc, mentre que el total de pendent dels 
exercicis tancats anteriors (fonamentalment les quantitats impagades de la taxa dels anys 2010) arriba 
a 1.875.339,22 €.  

 
En l’exercici de 2010, la situació fou pràcticament idèntica. El total de deutors al Consorci 

pendents de cobrament d’eixe exercici va ser de 3.237.142,75 €, sent la immensa part d’eixa quantitat 
corresponent als impagaments de les liquidacions de la Taxa per la prestació del servei de 
transferència, valorització i eliminació de residus urbans en la Planta de Guadassuar i recollida 
selectiva en Ecoparc, mentre que el total de pendent dels exercicis tancats anteriors (dels anys 2009 i 
anteriors en els que no es cobrava la taxa) arriba sols a 25.285,67 €.  

 
L’evolució de la recaptació anual de la taxa ens demostra que la gestió sols pot qualificar-se 

com de pèssima, sense que s’haja apreciat a penes cap milloria. 
 
Així comprovem que el pendent de cobrament de la taxa de l’exercici de 2010 fou de prop del 

23% sobre el total de drets reconeguts, mentre que en l’exercici de 2011 arribà a més del 21%, i en els 
exercicis de 2012 i 2013 estem prop del 20%. Són xifres molt per damunt de qualsevol altra dada de 
recaptació pròpia de tributs municipals. 

 
Aquesta any s’han anul·lat pel Consorci, com a pendents de pagament per la taxa de dubtós 

cobrament rebuts corresponents als exercicis de 2010 a 2013 per import de 4.486.869,39 €. A eixe 
quantitat cal afegir que portem acumulats dels exercicis de 2010 i 2011 baixes de rebuts, al considerar-
se de cobrament dubtós, per import de 4.150.683,33 €, la qual cosa suposa que des de l’any 2010, en 
que s’aplicà per primera vegada la nova taxa pel Consorci, s’han anul·lat rebuts per import total de 
8.637.552,72 €. Això suposa una mitjana anual de més de 2,15 milions d’€, quantitat exorbitant si es te 
en compte que els drets reconeguts anualment per la taxa estan al voltant dels 12 milions d’€. Això 
suposa que prop del 20% de l’import dels Padrons de la taxa són declarats incobrables, sent repercutit 
eixe demèrit en la resta de subjectes passius de la taxa que si la paguen. 

 
L’eficàcia de la taxa que gestiona el Consorci és més que dubtable. Qualsevol ajuntament no 

acceptaria percentatges de recaptació d’una taxa pròpia inferiors al 90%. A eixa circumstància cal 
afegir el tema que en la taxa s’abona un cost molt important despeses de gestió del propi Consorci i de 
gestió dels rebuts que arriba a prop del 20% del total del cost que repercuteix en la taxa als veïns de la 
comarca. 

 
Encara i tota així, els resultats anuals de les quatre liquidacions consecutives del Pressupost 

(2010 a 2013) en els que si que s’ha aplicat la taxa del Consorci, ens demostren que s’obté anualment 
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prop de 1,5 milions € de mitjana de “benefici”, com a conseqüència del fet que es reconeixen drets 
(ingressos per la taxa) molt per dalt de les obligacions (pagaments) que ha de fer el Consorci. 

 
Això dona un marge important al Consorci per a rebaixar la taxa per al proper exercici de 2015, 

comptant amb l’acumulació de “benefici” que donen el romanents aprovats. Una proposta no 
excessivament “arriscada” ens portaria a proposar una rebaixa per al proper exercici com a mínim del 
10% per al proper any. 

 
El representant del nostre Ajuntament al Consorci ha d’instar dels òrgans de govern d’eixa 

entitat les modificacions oportunes en els procediments de gestió que permeten millorar els resultats 
del cobrament de la taxa, permetent així una reducció de la taxa que es cobra al conjunt dels ciutadans. 

 
És per això, que es proposen els següents acords: 
 
PRIMER.  Instar a la presidència del Consorci perquè, a l’hora d’elaborar la proposta de taxa 

per a l’exercici de 2015, procedisca a proposar una rebaixa en el seu import no inferior al 10%. 
 
SEGON.  Instar a la presidència del Consorci perquè s’analitzen les causes de la situació de les 

actuals elevades quantitats d’impagaments de la taxa, i de les mesures tècniques i jurídiques que 
caldria establir per a reduir-les dintre dels paràmetres habituals en la resta de taxes que recapten 
habitualment les Entitats Locals. 

 
En el supòsit que s’arribe a la conclusió que no es possible millorar substancialment la gestió 

de la taxa, amb augment dels percentatges de cobrament en voluntària, i reducció de les quantitats que 
anualment es veu obligat el Consorci a declarar com incobrables, que es torne a la situació anterior a la 
creació del tribut del Consorci, fent que siguen els respectius ajuntaments els que recapten dels seus 
veïns, mitjançant la figura tributària que estimen oportuna, l’import de la despesa que suporta el 
Consorci per la gestió dels residus de la comarca.” 

 
 
 7é.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 23/ 05/2014 PER A 

FORMAR PART DEL PROJECTE “ACTIVAT”. 
 
Vista la proposta presentada, es produixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde explica els objectius del projecte europeu al que s’acullen els municipis per a 

la millora de l’emprenduria en els col·lectius de dones, que ha arribat des del “Pater” de les dos 
Mancomunitats de la Ribera, amb la col·laboració dels ADL dels respectius ajuntaments, i que 
encapçala l’Ajuntament d’Algemesí, que és el que farà l’aportació econòmica, sense perjudici de que 
es puguen fer programes o actes en els altres ajuntaments integrats. 

 
Per tant, i vista la resolució de l’Alcaldia de data 23/05/2014, que textualment diu el següent: 
  
“PRIMERA.- Que amb data 19 de novembre de 2011 va entrar en vigor un Memoràndum 

d'acord sobre l'aplicació del Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu (en endavant MFEEE) 
2009-2014, entre El Regne de Noruega, Islàndia i el Principat de Liechtenstein ("Estats donants ") i el 
Regne d'Espanya ("Estat Beneficiari").  

SEGONA.- Que a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, a través de la Direcció 
General per a la Igualtat d'Oportunitats, se li nomena operador del Programa de "Igualtat de gènere i 
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conciliació de la vida laboral i familiar", sent per tant responsable de preparar i posar en marxa 
l'esmentat programa, el qual està cofinançat al 85% pel Mecanisme Financer de l'EEE 2009-2014.  

TERCERA.- Que a la Subdirecció General de Fons de Cohesió i cooperació territorial europea 
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques se li nomena punt focal nacional, i és per tant 
responsable d'assolir els objectius del Mecanisme Financer i de posar en marxa el Memoràndum 
d'Entesa.  

QUARTA. - Que amb data 15 de maig del 2014 es publicà al BOE la Resolució de 25 abril 
2014 l'Institut de la Dona, per al qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva 
destinades a l'execució de projectes dirigits al compliment dels objectius recollits en el Memoràndum 
d'acord sobre l'aplicació del Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu subscrit entre el 
Regne de Noruega, Islàndia i el Principat de Liechtenstein i el Regne d'Espanya (BOE 15 de Maig de 
2014).  

CINQUENA.- Que, d'acord amb les indicacions de la convocatòria, l'entitat local beneficiària 
ha de tenir entre 50.000 i 150.000 habitants i que, en el cas que el promotor del projecte siga un 
conjunt de municipis que no tinga personalitat jurídica pròpia, haurà de designar-se a una de les 
entitats locals promotores com a entitat representant a efectes del programa, que serà l'entitat que 
formalitzarà, en representació del grup d'entitats promotores, el Conveni amb l'operador del programa 
(Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat), en cas de que la sol·licitud siga aprovada.  

SISENA.- Que per aquest Ajuntament resulta d'elevat interès participar en la referent 
convocatòria mitjançant la presentació, conjuntament amb altres municipis de la comarca, d'un 
projecte orientat a la promoció de l'actitud emprenedora de les dones, projecte denominat ACTIVAT  

SETENA.- Que el projecte proposa que l'Ajuntament d'Algemesí siga l'entitat representant del 
conjunt de municipis promotors de la sol·licitud.  

Per tot això expressat anteriorment, convinc RESOLDRE:  
PRIMER. Formar part del conjunt d'entitats locals promotores del projecte ACTIVAT, 

presentat per al seu finançament en el marc la Resolució de 25 abril 2014 l’Institut de la Dona, per la 
qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, del Mecanisme Financer de 
l'espai Econòmic Europeu en el marc del Memoràndum d'acord subscrit entre el Regne de Noruega, 
Islàndia, el Principat de Liechtenstein i el Regne d'Espanya (BOE 15 de Maig de 2014).  

SEGON. Designar a l'Ajuntament d'Algemesí com a entitat representant del conjunt de les 
entitats locals promotores als efectes establerts en la Resolució de la Convocatòria.  

TERCER. Sotmetre la present Resolució al Ple de la Corporació Municipal per a la seva 
ratificació, en la primera sessió que se celebre”. 

 
Atès que, cal aprovar el conveni a subscriure entre els alcaldes dels ajuntaments que han 

mostrat el seu interès en participar (Algemesí, Alginet, Carcaixent, Carlet, Benifaió i l’Alcúdia) per a 
la realització del projecte “Activat” subvencionat amb càrrec al Programa “Igualtat de gènere i 
conciliació de la vida familiar” cofinançat pel mecanisme financer de l’Espai Econòmic Europeu. 

 
 Els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden:  
 
 PRIMER.- Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia de data 23/05/2014.  
 
 SEGON.- Aprovar el conveni a subscriure entre els alcaldes dels ajuntaments que han mostrat 

el seu interès en participar (Algemesí, Alginet, Carcaixent, Carlet, Benifaió i l’Alcúdia) per a la 
realització del projecte “Activat” subvencionat amb càrrec al Programa “Igualtat de gènere i 
conciliació de la vida familiar” cofinançat pel mecanisme financer de l’Espai Econòmic Europeu, i 
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facultar al sr. Alcalde per a signar-lo i prendre els acords i resolucions que calguen per a la seua 
execució. 
 

8é.- CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’OBRA DEL PLA PROVINC IAL DEL PPOS 
PER AL 2014. 

 
Vista la proposta presentada, es produixen les següents intervencions: 
* El sr. Cebrià explica que es tracta de donar-li el mateix nom al projecte inclòs en el PPOS i 

en el conveni singular signat amb la Diputació per a finançar eixa obra. 
 
Per tant, i vist que el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 28/05/2014 acordà 

ratificar l’acord pres per la Junta de Govern en el que s’acordà: “1.- Acceptar la delegació en este 
Municipi per a contractar l'obra de RESTAURACIÓ DE LA PLATAFORMA  DEL PONT SOBRE 
EL RIU MAGRE, i continguda en la Directriu II.3 de les aprovades pel Ple de la corporació Provincial 
en data 24 de novembre de 1993. 2.- Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que es 
mencionen, en el procés d'execució de les obres. 3.- Atorgar trasllat del present acord a la pròxima 
sessió plenària per a la seua ratificació a finals de maig”. 

 
Atès que, donat que les obres a executar seran finançades pel PPOS (procediment nº 2014/42/1 

– PPOS 2014-2015)   , pel conveni singular de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Alcúdia i la 
Diputació Provincial de València per a l’actuació de “remodelació i condicionament del pont que 
creua el riu Magre en l’antic traçat de la carretera nacional”, i per aportacions pròpies municipals. 

 
 Els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden:  
 
 ÚNIC.- Modificar l’acord pres pel ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 

28/05/2014, en el sentit de donar-li a l’obra inclosa en el PPOS (procediment nº 2014/42/1 – PPOS 
2014-2015) el nom de “REMODELACIÓ I CONDICIONAMENT DEL PONT QUE CREUA EL 
RIU MAGRE EN L’ANTIC TRAÇAT DE LA CARRETERA NACIONAL”, als efectes de donar-li el 
mateix nom que té assignat en el conveni  singular de col·laboració signat entre l’Ajuntament de 
l’Alcúdia i la Diputació Provincial de València per a l’actuació. 

 
 
9é.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 

10.2 DE LA LLEI 25/2013 D’IMPULS DE LA FACTURA ELEC TRÒNICA I DE CREACIÓ 
DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLI C. 

 
Per part de l’Alcalde es dona compte de l’informe emés per l’Interventor sobre el compliment de 

l’article 10.2 de la llei 25/2013, i comenta que es fa constar que a data 30/06/2014 no existeix cap 
factura pendent de reconeixement de la seua obligació. 

 
Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 

ÚNIC.- Donar-se per assabentats de l’informe emés per l’Interventor sobre el compliment de 
l’article 10.2 de la llei 25/2013. 

 
 

10é.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2014 . 
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Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde comenta que la proposta d’habilitació de crèdits conté tres noves inversions. La 

primera (remodelació de la Sala de plens), atén a una reivindicació de tots els grups, per a millorar les 
condicions dels membres de la Corporació en la Sala, que són precàries (per no tenir taula pròpia, 
equip de só ni espai suficient) i que s’acomet amb unes xicotetes modificacions en la distribució de 
l’espai i amb unes obres menors en els accessos. La segona (l’adaptació del sistema informàtic) resulta 
necessària per a adaptar l’equip a les necessitats que suposarà la posada en funcionament de la “factura 
electrònica” que exigeix el Ministeri per al proper mes de gener. La tercera (l’actuació en el pont sobre 
el riu Magre) ve donada per la necessitat d’habilitar l’aportació econòmica necessària per a poder fer 
l’aportació econòmica que li correspon a l’Ajuntament conjuntament amb la consignació derivada de 
la inclusió de l’obra en el PPOS i de la signatura del conveni singular amb la Diputació que preveu una 
aportació de 150.000 € en dos exercicis (2014 i 2015). Respecte a la procedència dels fons comenta 
que la major part prové del que s’obtinga de la venda dels terrenys de l’antic carrer Deyang a 
l’empresa Istobal, atenent a la seua petició, una vegada han quedat desafectats amb l’aprovació de la 
modificació del Pla General que s’ha aprovat definitivament. 

* El sr. Sanz afirma que el seu grup si que recolza la modificació en allò que afecta a l’actuació 
en el pont sobre el riu Magre, però que considera que les modificacions que afecten a la remodelació 
de la Sala de plens podrien deixar-se més endavant per a altre moment millor. Respecte a la inversió en 
l’adaptació del sistema informàtic, comenta que el seu grup no va tenir en un primer moment 
informació concreta dels motius de l’actuació, i tenia dubtes davant la no existència d’informe, i que 
feta la consulta amb altres ajuntaments en situació semblant en tots els casos es manifestava que es 
considerava una quantitat excessiva al considerar que la primera no és imprescindible, però que havia 
parlat ahir amb el tècnic informàtica, del que va rebre informació sobre les causes d’eixa situació que 
obligava a fer eixa important inversió a la vista de la necessitat d’adaptar l’actual sistema per a 
permetre l’adaptació integral als nous sistemes, per la qual cosa s’abstindran i possibilitarien 
l’aprovació de l’assumpte. 

* La sra. Segura afirma que en la Comissió Informativa es va donar compte dels fons de 
l’assumpte, i que en eixe sentit està d’acord amb el que ha dit el sr. Sanz, que considera important 
l’actuació del pont, i que la remodelació de la Sala de Plens caldria fer-la en un moment posterior, 
mentre que les adaptacions informàtiques caldria analitzar si és el moment adequat i les prioritats 
municipals, donat que les adhesions a la factura electrònica són gratuïtes, però que el seu votarà en 
contra de l’acord per qüestions formals, donat que considera que no és legalment possible, segons ho 
ha comentat ja amb el sr. Interventor, per aplicació de les previsions de l’article 177.1 i 4 de la Llei 
d’Hisendes Locals, donat que la interpretació que dona l’Interventor sobre la possibilitat de destinar 
fons provinents de la venda de patrimoni a eixes finalitats, quan els fons no són finalistes, amb una 
modificació abans d’haver obtingut els recursos econòmics prevists no la veu possible, segons el que li 
ha passat per escrit al propi Interventor, quan l’apartat quart referit determina per a la procedència dels 
fons que “l’augment es finançarà a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent”, per la qual cosa votaran en 
contra de la proposta. 

* El sr. Alcalde respon que per a poder organitzar el debat del tema cal tenir clar si els altres dos 
grups municipals estarien d’acord amb la proposta presentada en el supòsit que es retiraren de la 
proposta les dos modificacions en les que sembla que hi ha discrepàncies. També afirma que no va a 
entrar en el debat de la legalitat de la proposta, en tant, com ha dit en ocasions anteriors, ell confia en 
la legalitat de les propostes que venen informades favorablement pel Secretari i/o l’Interventor, i que 
en aquest cas l’Interventor l’ha informat favorablement. Igualment comenta que l’adaptació del 
sistema informàtica és necessària per a poder complir amb les exigències legals en matèria de 
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facturació electrònica, donat que l’empresa que fa el manteniment del sistema i dels programes que 
utilitza l’Ajuntament ha manifestat que no podrà fer-se l’adaptació perquè els equipaments i sistemes 
actuals no ho permeten amb garanties, considerant que la única solució tècnica és eixa. 

* El sr. Sanz respon que, com ha dit, al seu grup li faltaven les explicacions que va rebre ahir i 
que la decisió de retirar eixe punt no serà per la seua posició. 

* La sra. Segura respon que reitera la seua posició sobre la il·legalitat de l’acord, encara que si 
que està a favor de l’actuació del pont (no de les altres dos), i que pel problema de la procedència dels 
fons es manté en la seua oposició a la proposta. 

* El sr. Alcalde respon que, cada grup planteja una alternativa diferent, encara que l’Interventor 
ha informat sobre la legalitat de la proposta, la qual cosa no és possible, i que donat que sols existeix 
unanimitat en la proposta de l’actuació del pont, retira de la modificació les dos propostes d’inversió 
en les que no existeix acord suficient i no estan tots els grups d’acord. 

 
Per tant, i vista la necessitat de fer front a determinades despeses sense que existesca crèdit 

suficient al vigent Pressupost Municipal, els membres de la Corporació, amb el vot a favor dels nou 
regidors dels grups de Compromís per l’Alcúdia i Socialista i el vot en contra dels set regidors del 
Grup Popular, acorden: 

 
PRIMER .- Aprovar  l'expedient  de modificació de crèdits Nº 2/14 mitjançant la utilització del 

romanent de tresoreria, el resum del qual és el següent: 
 
CREDITS EN AUGMENT:  
1. HABILITACIONS DE CRÈDIT: 
15300.62200 REMODELACIÓ I CONDICIONAMENT PONT RIU MAGRE 89.000,00 € 
   TOTAL HABILITACIONS DE CRÈDIT 89.000,00 € 
TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDIT    .....................                89.000,00 € 
 
PROCEDENCIA DELS FONS:  
1.  DE LA INCORPORACIÓ D’UNA NOVA PREVISSIÓ D’INGRESSOS:      
602 AL·LIENACIÓ PARCEL·LA DE LA VIA PÚBLICA         180.000,00 €      
2. DE LA PREVISIÓ DE MAJORS INGRESSOS: 
761 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DIPUTACIÓ    75.000,00 €  
          TOTAL PROCEDÈNCIA DELS FONS ………………..     255.000,00 € 
 
SEGON.- Ordenar  que  l'esmentat expedient siga exposat al públic mitjançant edictes al B.O.P. i 

al  Tauler d’Edictes de la Corporació per termini de quinze dies  als efectes que es puguen presentar 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament  en cas de no presentar-se’n cap.   

 
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a que signe els documents necessaris per a l'execució del 

present acord. 
 
 
 11é.- ASSUMPTES DE L’ALCALDIA. DECRETS. 
 
Es dona compte dels decrets nº 869 a 1010/2014, produint-se la següent intervenció:  
* La sra. Segura, en relació amb els decrets nº 997 i 1000, pregunta pels motius pels qual pels 

mateixos fets, “miccionar en la via pública” el dia de la Festa Pasquera, s’imposen sancions diferents. 
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El sr. Alcalde respon que la resolució final sancionadora es pren sobre la base de les al·legacions 
que fan els infractors i els informes emesos, i fa constar que la situació és dolenta especialment quan 
l’Ajuntament ha fet aquest any un esforç molt important amb la construcció d’uns banys públics 
vigilats exclusivament per a cobrir eixes necessitats eixe dia. 

La sra. Segura respon que demanarà vore els expedients. 
 
 
20é.- PRECS I PREGUNTES. 
 
* El sr. Sanz pregunta perquè no es donà compte als altres grups de la visita que va fer un grup 

format per l’actual i els anteriors Alcalde i el Regidor de Cultura fa uns dies al municipi agermanat 
alemany de Nieder Olm, i si participaven en qualitat de representants municipals o no. 

El sr. Alcalde respon que l’acte estava organitzat per l’Ajuntament de la ciutat alemanya i no van 
acudir els membres de la Corporació en eixa condició, sent en cada cas el respectiu ajuntament 
organitzador el que decideix com fer l’acte, com es ve fent des de fa 25 anys. 

El sr. Millo respon que a eixe acte no va acudir ell sinó el regidor delegat d’agermanaments. 
El sr. Sanz respon afirmant que es troba molest, per considerar que han sigut marginats i que 

se’ls podria haver informat de l’acte, encara que probablement no haveren acudit  a eixe viatge. 
El sr. Alcalde reitera la seua valoració. 
 
* El sr. Sanz comenta que no estan d’acord amb el fet que enguany s’haja contractat amb una 

empresa l’organització dels cursos de natació per l’estiu en la Piscina Descoberta, i que sols queda en 
eixa empresa una les persones que des del principi estava en el grup de monitors que ho feia, mentre 
que l’any passat l’ajuntament contractà monitors i socorristes d’una borsa. 

El sr. Ros respon que les dos persones que formen l’empresa són les que des de fa molts anys 
han assumit eixa responsabilitat i són garantia de bon resultat, sent ells els que proposaren fer els 
cursos d’acord amb eixa fórmula. 

El sr. Sanz demana que per a propers anys, abans de decidir-ho, es comente els procediment més 
adequat per a la contractació dels serveis. 

 
* El sr. Vallés comenta que ha rebut queixes de veïns per la proliferació de panderoles en alguns 

llocs del poble, per la situació de falta de neteja del solar existent front a la carretera de Guadassuar i 
per les molèsties per falta d’insonorització davant el trànsit en la zona de la urbanització d’Ismael 
Tomàs.  

El sr. Cebrià respon que la qüestió de les panderoles està sent més problemàtica aquest anys i que 
s’ha insistit davant l’empresa concessionària per a intensificar els tractaments en les zones on es reben 
queixes, mentre que la neteja d’eixe solar  ve fent-se cada any per l’Ajuntament en la part recaient a la 
vorera front a la zona habitada, malgrat la qual cosa es vorà la situació del conjunt i si cal es parlarà 
amb els propietaris dels terrenys. 

El Secretari, en relació amb la insonorització davant el trànsit en la zona de la urbanització 
d’Ismael Tomàs, prèvia autorització de l’Alcalde, comenta que fa anys el Ministeri de Foment aprovà 
un pla per a prendre mesures pal·liatives pel soroll que crea l’Autovia al costat de les zones habitades, 
encara que és una qüestió de la que ja no s’han tingut notícies posteriors. 

 
* El sr. Vallés pregunta sobre la situació legal actual del solar municipal que ocupa “Gent del 

Poble” en el Polígon Industrial del “Camí Reial”, donat que s’han separat en dos grups i no sembla que 
es mantinguen les finalitats socials.  
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El sr. Alcalde respon que fa un temps es posà en contacte amb els seus representants, que li 
informaren que la situació continuava igual que en el moment en que l’Ajuntament atorgà la 
concessió, encara que es pot analitzar el tema amb més detall. 

 
* La sra. Segura també mostra la seua molèstia per l’actuació municipal en el viatge a Nieder 

Olm. Igualment pregunta sobre el que es fa en el cas de les festes de Montortal celebrades fa uns dies. 
El sr. Alcalde respon que poden acudir lliurement els que ho consideren oportú a les festes, i que 

l’associació organitzadora, a l’igual que en el cas d’altres festes de barri o carrers no fan una invitació 
formal a la Corporació. 

 
* La sra. Segura pregunta sobre els criteris que van a seguir-se per al funcionament del Banc de 

Llibres i a qui es compraran. 
El sr. Alcalde respon que, com ja explicà en el debat en Comissió Informativa que tractà 

l’aprovació del Pressupost municipal per al 2014, es preveu un increment de més de 100.000 € en la 
partida d’educació per a l’aplicació del programa de compra de llibres de text que ha pactat amb la 
comunitat educativa i que permetrà la renovació gratuïta de tot eixe material, procedint-se per 
l’Ajuntament el primer any a comprar tots els llibres per a primària, que seran cedits a cada Centre i 
utilitzats pels alumnes, i que seran renovats posteriorment per terceres parts cada any, la qual cosa 
suposarà una despesa aquest any per alumne de 180 €. Respecte al lloc de compra respon que és una 
qüestió de cada centre i de la seua Ampa, per a poder negociar les millors condicions  que té 
constància que s’han fet negociacions amb els comerços del poble encara que és una decisió pròpia de 
cada escola. 

 
* La sra. Segura pregunta perquè l’Ajuntament no s’ha adherit per segon any consecutiu a la 

línia d’ajudes de la Diputació per a fer cine. 
El sr. Alcalde respon que comprovarà el que ha ocorregut en eixe tema. 
 
* La sra. Segura pregunta en que situació es troba la tramitació del canvi d’ubicació de l’Ecoparc 

i afirma que ha parlat amb el president del Consorci que li ha dit que s’ha acceptat el canvi d’ubicació 
proposat en la Comissió Informativa. 

El sr. Alcalde respon el tema es tractà en la última Comissió Informativa i que es va enviar la 
proposta municipal a la presidència del Consorci, i trobant-nos a l’espera del que resolga eixe 
organisme per a poder-ho analitzar. 

La sra. Segura reitera que ja sap que la resposta del Consorci és possitiva a la proposta que va fer 
l’Ajuntament. 

 
* La sra. Segura pregunta si l’empresa que té adjudicada l’obra de la biblioteca ha subcontractat 

empreses i si ho ha comunicat. 
El sr. Alcalde respon que no té constància d’eixe fet i no sap si és possible. 
El Secretari informa, a petició de l’Alcalde, que no recorda si el plec que regeix eixa contractació 

estableix alguna previsió específica al respecte o si són d’aplicació les normes generals de la legislació 
de contractació pública. 

 
I  no  havent-hi  més  assumptes a  tractar,  el  Sr. Alcalde declarà  finalitzada la  sessió, essent  

les vint i dos hores i trenta minuts, pel que, als efectes  d'allò que estableix  el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc la present i de tot 
certifique.  
       L'ALCALDE                            EL SECRETARI 
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