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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
24/09/2014 

 
 
 
     ASSISTENTS: 
ALCALDE – PRESIDENT: 
ROBERT MARTÍNEZ CORRECHER 
REGIDORS: 
JOSEP LLUIS MILLO VALLÉS 
JOSEP CEBRIÀ MARQUÉS 
JOSÉ MANUEL AROCAS COGOLLUDO 
LUIS ROS ESTARLICH 
ROSA MARTÍNEZ MURILLO 
AMPARO AMAT ORTEGA 
AMPARO MARTÍNEZ PORTA 
ORETO SEGURA FAYOS 
JOSÉ LUIS VALLÉS MARTÍNEZ 
ELENA PUCHOL MONTÓN 
VANESA MARTÍNEZ VALERO 
SANDRA ABEL MAÑEZ 
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA 
FRANCISCO JOSÉ SANZ SANZ 
PASCUAL ORTEGA LORENTE 
 
ABSENTS: 
JAIME SILVINO PART CALVO 
 
     
  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 23/07/2014, produint-se les següents intervencions: 

* El sr. Sanz demana que en la resposta donada per l’Alcalde a la seua primera pregunta en el 
punt vinté de precs i preguntes, es faça constar que va dir que “...l’acte estava organitzat per 
l’Ajuntament de la ciutat alemanya i van acudir els membres de la Corporació en eixa condició ...”, 
eliminant el “no” que pareix en l’esborrany de l’acta. 

En l'Alcúdia, 24 de setembre 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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* La sra. Segura demana que en la seua primera intervenció en el punt tercer es faça constar 
que va dir que “...També comenta que cal coratge davant la greu situació econòmica, com hui 
reconeix en un article de premsa l’actual primer ministre del govern socialista de França ...”, i no 
parlà del “president del govern”, com erroniament es diu 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 SOCIALISTA RECLAMANT AL GOVERN VALENCIÀ LA 
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES PER L’INICI DEL CURS ESCOLAR . 

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

 
“L’inici el passat dia 3 de setembre del nou curs escolar al nostre territori ha posat de manifest 

les greus carències que arrossega el sistema educatiu públic valencià, que cada any veu empitjorar la 
seua situació com a conseqüència de la política que porta endavant el govern valencià del PP. 
 

A les dades que s’arrosseguen en relació amb el fracàs escolar, evidenciat pel fet que s’ha 
passat del número 5é (l’any 2000) en tot l’Estat d’alumnes graduats en ESO en l’edat inicialment 
prevista al nº 15 (l’any 2013) entre les Comunitats Autònomes espanyoles, i a la reducció en prop de 
7.000 professors aquest curs en relació al nombre de docents dels que es disposava en el sistema 
educatiu públic valencià l’any 2011,  cal afegir l’impacte que ha suposat la quasi total supressió de les 
ajudes per a llibres de text i la reducció del nombre de beneficiaris i de la quantia per ajudes de 
menjador escolar i per a transport escolar que s’ha aplicat per part del govern del PP per a la pràctica 
totalitat de les famílies valencianes. 
 

Els retalls constants en matèria educativa, que es materialitzaren, entre d’altres normes, amb el 
Decret Llei 1/2012, de 5 de gener del Consell, de “Mesures urgents per a la reducció del dèficit en la 
Comunitat Valenciana”, amb la modificació del límit que existia de “ratios” per aula d’entre 20 i 25 
alumnes, han suposat el fort increment de les “ratios” d’alumnes per aula, que han arribat a 30 en 
classes d’Infantil i Primària, 32 en l’ESO i 42 en Batxillerat, provocant situacions que resulten 
difícilment gestionables. 
 

Per si això era poc, l’aplicació estricta i capdavantera per part de la nostra Generalitat de nova 
Llei Orgànica aprovada a instància del sr. Ministre d’Educació (sr. Wert),  anomenada “de Millora de 
la Qualitat de l’Ensenyament” (LOMCE), a diferència del que han fet la majoria de les altres 
Comunitats Autònomes (incloent moltes governades pel PP), ha provocat l’inici anticipat del curs 
escolar, amb les conseqüències recollides en molts medis de comunicació sobre els greus efectes que 
sobre els alumnes ha suposat el fort calor que es pateix en molts edificis destinats a l’ensenyament que 
no estan preparats per a suportar-les, o la necessitat de canviar els manuals (per adquirir altres adaptats 
als nous criteris de la LOMCE) de molts dels llibres de text, fent impossible la reutilització dels llibres 
de cursos anteriors. 
 

Eixa anticipació de l’inici del curs escolar en unes èpoques en que sol fer encara molt altes 
temperatures, afegit a la massificació de moltes aules provocada per l’augment de les “ratios” abans 
indicat, esta fent que en molts centres educatius s’estiguen impartint classes des del passat dia 3 de 
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setembre amb temperatures que superen molt amplament els límits de 27º C establerts en el RD 
486/1997, de 14 d’abril de 1997, pel qual estan fixades les disposicions mínimes de seguretat i salut 
que han d’acomplir-se en els llocs de treball. 
 

Front a eixa situació el PSPV ha posat de manifest un “pacte educatiu” que s’articularia amb 
tres mesures i compromisos pràctics de futur, en el sentit de garantir des de la Generalitat que cap 
alumne valencià es puga quedar sense llibres o material escolar per falta de recursos econòmics, que 
els menjadors escolars estiguen oberts tot l’any per a garantir l’alimentació a tots i que a l’inici del 
curs de 2015 no hi haja cap aula per a alumnes de tres anys amb més de 25 alumnes. 
 

Com reconeixen tots, eixa millora ha d’anar aparellada amb una millora del finançament 
autonòmic, especialment en matèria d’educació i sanitat, però allò cert és que eixe compromís del 
govern valencià ha quedat ja de manifest que no es complirà, davant la posició públicament mostrada 
pels representants del govern presidit pel sr. Rajoy, front la qual s’ha plegat vergonyosament el sr. 
Fabra.  
 

Les actuacions d’algunes Administracions Locals han suposat una minimització dels efectes de 
les mesures aplicades pel govern del PP, arribant-se en alguns pocs casos (2 en la província de 
València), com el de l’Ajuntament de l’Alcúdia, a fer-se càrrec amb fons propis del cost de la compra 
dels llibres de text, però les solucions definitives han d’eixir del govern responsable de 
l’Administració Educativa. 
 

És per això, que es proposen els següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Demanar al govern valencià que exigisca al govern espanyol una millora del 
finançament autonòmic, especialment en matèria d’educació i sanitat, que faça possible escometre les 
millores apuntades en els compromisos adquirits pel PSPV en matèria educativa.  

 
SEGON.- Demanar al govern valencià que prenga les decisions pressupostàries necessàries, en 

el projecte de Pressupost per a l’exercici de 2015 que presentarà en breu en les Corts Valencianes, per 
a incloure partides suficients per a fer front a eixes mesures.  

 
TERCER.- Demanar al govern valencià la derogació del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener del 

Consell, de “Mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana”, amb la 
modificació del límit que existia de “ratios” per aula d’entre 20 i 25 alumnes i l’aplicació del RD 
486/1997, de 14 d’abril de 1997, en allò que afecta als límits de temperatura que seran permesos en els 
centres escolars durant l’horari lectiu. 
 

QUART.- Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol i valencià, i a les 
direccions i Ampe’s dels centres escolars de l’Alcúdia.”. 
 

Es produeixen les següents intervencions: 
* La sra. Amat afirma que ja s’ha convertit en un clàssic del PP valencià iniciar el curs escolar 

cada any amb noves retallades i que aquest any la situación ha sigut “deplorable” amb 7.000 
professors menys, reducció d’ajudes, deutes pendents de pagaments als centres, i que front això cal 
posar de manifest l’actuació de l’Ajuntament de foment d’ajudes en matèria d’educació que ha 
establert la gratuitat dels llibres per a Primària amb un “banc de llibres”, que ha sigut possible amb la 
gran ajuda de les Ampe’s i dels Calustres del Col·legis, i ajudes d’entre 30 i 60 € per a Infantil i l’ESO, 
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a més a més de mantenir ajudes com les de transport universitari, adquisició d’ordinadors, educació 
musical. Igualment comenta que la decisió de permetre l’amplicació de la “ratio” dels alumnes fins a 
un màxim de 30 per aula, que extraordinàriament pot incrementar-se en 3 més, ha incidit molt en els 
problemes, la qual cosa suposa menys docents per alumnes, i també ha causat un problema la reducció 
pressupostària destinada a cobrir baixes de professors que fa que en alguns casos els alumnes es 
puguen passar més d’un mes sense rebre un substitut. Al mateix temps denúncia que la decisió del 
govern valencià de ser capdavanter en l’aplicació de la nova llei d’Educació, a diferència del que han 
fet moltes de les altres CCAA, ha generat problemes afegits, com l’inici anticipat de les classes, la 
qual cosa ha fet coincidir eixa situació amb una forta onada de calor que ha generat greus problemes 
per a poder permaneixer en l’interior de les aules, o com la necessitat de fer canvis en els llibres de 
text. Seguidament comenta que el PSPV ha proposat un “pacte educatiu” amb mesures i compromisos 
concrets front a l’actuació de la Generalitat, i conclou afirmant que la solució definitiva als problemes 
no està en mans dels ajuntaments sinó de l’Administració educativa autonòmica. 

* El sr. Sanz manifesta que està d’acord amb la moció i que l’inici del curs ha estat marcat per 
la precipitació i la improvisació, sense comptar amb la comunitat escolar, amb una aplicació d’una 
política de retallades i una aposta per l’ensenyament privat concertat front al públic, que fa que el 
primer estiga guanyant professorat i alumnes, mostra de la qual cosa és el fet que en molts municipis 
les unitats en centres públics que són suprimides corresponga a noves unitats que es creen en els 
privats. També comenta que la precipitació en l’inici, anticipant-lo al dia 3 de setembre per 
l’obcecació de la consellera, que ha pres la decisió imposant-la al parer de la comunitat escolar, 
coincidint en la forta calor patida, ha complicat molt la situació, en un curs escolar que serà molt 
complicat per l’aplicació de la nova llei i per la decisió de no cobrir el 30% de les vacants existents. 
Conclou amb l’afirmació que el seu grup manté una aposta per l’educació pública, gratuïta, de qualitat 
i en valencià.  

* La sra. Segura inicia la seua intervenció dient que el clàssic és que aquesta moció davant 
l’inici del curs la presentés el grup de Compromís, i afirma que el seu grup té dades diferents a les 
apareixen en la moció i que la Comunitat Valenciana ha sigut la líder en la reducció de 
l’abandonament escolar dintre del pla de lluita contra el fracàs escolar que porta endavant la 
Conselleria, que s’han augmentat uns 200 professors en relació amb el curs anterior, que s’ha ampliat 
en la llei en 6 anys la vigència dels llibres de text anteriors excepte en matèries de “coneixement del 
medi” i “anglés”, que s’han pagat 130 milions d’€ de deute pendent i que tots els centres, incloent els 
de l’Alcúdia, es troben dintre del límit de la “ratio” màxima legal (30 alumnes per aula), que es 
mantenen les ajudes que han beneficiat a més de 500.000 alumnes, amb 60 milions d’€ per al transport 
escolar, 80 per als menjadors escolars, 30 per al bo infantil i 2,4 de € per ajuda de llibres, i s’han 
aplicat moltes famílies la deducció de 100 € per despeses per compra de material escolar en la 
declaració de l’IRPF. També afirma que el seu grup ha recolzat el projecte del banc de llibres 
municipal, encara que també cal tenir en compte l’aportació de la Diputació per al pla nutricional que 
ha permès donar servei de menjador en les escoles en l’estiu per a famílies amb necessitats. Igualment 
afirma que la qüestió de la millora del finançament autonòmic és una reivindicació del PP des de fa 
temps, encara que no sap si la comparteixen altres, a la vista de les declaracions que ha fet la 
presidenta andalusa que afirma que la nostra Comunitat està ben finançada. Finalment afirma que el 
que demana la moció ja està fet i que el seu grup està també a favor d’una educació pública, gratuïta i 
de qualitat en valencià.  

* La sra. Amat respon que no és el mateix el fracàs escolar que l’abandonament i que les 
nostres dades de fracàs continuen sent de les més elevades. També afirma que les ajudes de la 
Generalitat no arriben als Col·legis en l’Alcúdia i que la “ratio” d’alumnes ha crescut d’un màxim de 
25 a 30 per aula, podent arribar a 33 en Infantil.  Igualment respon que cal que la Generalitat governe 
sense seguir les directrius del govern central davant una situació insostenible per a moltes famílies i 
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que l’actuació de l’Ajuntament, que ha tingut que assumir la responsabilitat de fer front a moltes de les 
carències de l’Administració Educativa, no pot suplir-la. 
 * El sr. Sanz respon que la sra. Segura ha “pintat un panorama de color de rosa” sobre la 
situació de l’educació però que allò cert és que existeix un gran descontent davant les polítiques de 
retallades i d’aplicació de la nova llei que aplica el govern valencià, i amb els retards en el pagament. 
També comenta que l’ajuda de la Diputació fou correcta però que el problema que es manté és la falta 
de servei de menjador escolar els mesos de juny i setembre (que són lectius), a la vegada que comenta 
que moltes editorials no tenen els llibres adaptats per la precipitació amb la que s’ha portat tot el tema, 
concloent que falta voluntat per solucionar-ho. 

* La sra. Segura respon que ella també ha rebut moltes crítiques i queixes per l’actuació 
d’adoctrinament dels alumnes que han fet alguns professors en l’Institut de l’Alcúdia en relació amb 
les últimes protestes, i demana a la sra. Amat que li done dades concretes de les xifres pendents de 
pagament per part de la Generalitat als centres de l’Alcúdia. 

* La sra. Amat respon que demanarà dades actualitzades per a donar-li la informació 
sol·licitada. 

 
Per tant, els membres de la Corporació, amb el vot a favor dels deu regidors dels grups de 

Compromís per l’Alcúdia i Socialista i l’abstenció dels sis regidors del Grup Popular, acorden: 
 

ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel Grup Socialista: 
  
  

3r.- MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA PER A SOL·LICITAR 
LA RETIRADA I SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIM ENT DEL PORXE DEL 
C.P. LES COMES. 

 
Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, es produeixen les següents 

intervencions: 
 * El sr. Sanz comenta que, com a conseqüència de l’execució d’una sentència emesa pel 
TSJCV s’ha vist obligada la Generalitat a donar informació sobre els centres públics educatius que 
estan afectats per eixe problema, que són prop del 10% del total dels existents, i s’ha comprovat que 
un d’ells és el CP Les Comes on existeix eixa porxada que es va comprovar que ha començat a 
deteriorar-se, que ha sigut comprovada per tècnics de la Conselleria, per la qual cosa és necessària una 
actuació i saber, dintre del pla que ha anunciat la consellera que es té per a retirar eixos elements, 
quina és la previsió del govern per a fer-ho efectiu. 

* La sra. Amat afirma que en el CP Batallar també existeix un xicotet sostre d’uralita que 
podria generar perill. 

* El sr. Sanz respon que, encara que el tema en les Comes és més greu, també existeix un 
xicotet sostre d’uralita en el CP Heretats, per la qual cosa es poden incloure les dos peticions en la 
moció.  
  
 Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 

ÚNIC.- Aprovar la següent moció presentada pel de Compromís per l’Alcúdia: 
 
“El passat divendres es va donar a conèixer que 154 col·legis i instituts de la xarxa pública 

valenciana, tenen fibrociment, amb fibres d'amiant, el que suposa quasi el 10% del total dels centres 
del nostre territori estan afectats, després de que el Tribunal Superior de Justícia ordenara a la 
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Conselleria d'Educació facilitar aquestes dades. Aquest és un material potencialment perillós per a la 
salut quan es deteriora que està prohibit al nostre país des de fa anys. 

 
Una d'eixes escoles és el Col·legi Públic Les Comes que té construït al pati un porxe obert 

lateralment per a protegir a l'alumnat de la pluja i dels rajos de sol. La coberta de l'esmentat porxe és 
de fibrociment i l'escola va detectar en octubre de 2013 que s'estava deteriorant el que podia suposar 
un perill per a les persones del centre, xiquets i majors. 

 
Cal tindre en compte que per a la fabricació del fibrociment, material utilitzat per a la 

construcció de la coberta de Les Comes, s'utilitzava l'amiant com a fibra de reforç, però quan es van 
fer patents els problemes d'asbestosi que aquest provocava, es va anar abandonant paulatinament el 
seu ús en els diferents països (a Espanya, a partir de la dècada de 1990) per a quedar totalment 
prohibit al 2001 i a la Unió Europea al 2005. 

 
La direcció del centre es va dirigir a la Conselleria d'Educació en octubre de 2013 per a 

informar d'aquest deteriorament que podia suposar un perill per a la salut, demanant la reparació de la 
coberta i la seua substitució per un altre material que no suposara cap risc per a la salut. A hores d'ara 
no es té coneixement de que estiga prevista cap actuació per part de la Conselleria. 

 
Com a conseqüència d'aquest escrit uns tècnics de la Conselleria van visitar les instal·lacions 

del centre i van concloure que si ve,  no suposava un perill en eixe moment, hi havia que substituir-lo 
per evitar un major deteriorament de la coberta. 

 
Després de la publicació de les dades la Consellera d'Educació Maria José Català ha reconegut 

la magnitud del problema i va assegurar que hi ha en marxa un pla per anar eliminant progressivament 
el fibrociment. 

 
Cal dir que organitzacions com CCOO ja sol·licitaren en 2007 amb caràcter d'urgència 

l'elaboració d'un pla de diagnòstic i catalogació de centres escolars que poguessen contindre amiant, 
així com la posada en marxa d'un pla d'actuació urgent per la retirada dels elements constructius amb 
fibres d'amiant, tals com pèrgoles, teulades, cobertes, aïllaments, revestiments... 

 
Per tot això anteriorment expressat, l'Ajuntament de l'Alcúdia aprova: 
 
1- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació la retirada i substitució de la coberta del porxe del 

Col·legi Públic Les Comes el més prompte possible. 
 
2- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació que s’estudie la situació dels sostres d’uralita existents 

en el CP Heretats i Batallar. 
 
3- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació informació sobre el pla per eliminar progressivament 

el fibrociment dels centres escolars i en concret pel que fa al Col·legi Públic Les Comes. 
 
3- Traslladar aquesta moció a la Conselleria d'Educació i a l'AMPA i Claustre de Les Comes.”. 
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  4t.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA I 
SOCIALISTA SOL·LICITANT AJUDES A LES PRODUCCIONS DE  CAQUIS AFECTATS 
PER LA PROHIBICIÓ DE RÚSSIA A LES IMPORTACIONS. 
 
 Vista la moció conjunta presentada pels Grups de Compromís per l’Alcúdia i Socialista, es 
produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz explica les conseqüències negatives que per al camp valencià està tenint les 
sancions que va prendre la Unió Europea contra Rússia i les mesures que va prendre al contrari el 
govern rus, per la importància que ha adquirit eixe mercat per alguns productes que exportem, com 
els cítrics i el caqui. També comenta que cal sentir el parer de les organitzacions agràries que 
denuncies que països terceres estan beneficiant-se de la situació i que, per tant, cal estudiar la 
situació de preferència europea de la que disfruten, donat que el buit que han generat les nostres 
produccions en el mercat rus estan omplint-lo ells. 
 * El sr. Vallés afirma que el fonament de la moció és correcte per a recolzar la producció 
pròpia i que les coses estan fent-se be per a intentar solucionar el problema, en el que l’interlocutor 
és l’Estat espanyol front a la Unió Europea. També afirma que s’ha de ser conscient que, encara que 
s’incloga al caqui, el preu de retirada és molt baix i sols cobreix el cost i que el que cal és demanar 
un resarciment complet dels danys que està generat eixe “veto”, donat que els danys reals són molt 
superiors a eixe preu de retirada oficial, encara que cal tenir en compte que la Unió Europea no és 
partidària d’incloure productes abans de l’inici de les campanyes, cosa que encara no ha ocorregut 
amb el caqui. Igualment insisteix en la qüestió de la situació de preferència europea de la que 
disfruten alguns Estats que estan beneficiant-se actualment de la situació. Finalment afirma que el 
seu grup votaria a favor si s’inclouen dos punts en la part dispositiva, relatius a recolzar al Ministeri, 
Generalitat, OPC i Sindicats en totes les actuacions encaminades a pal·liar les pèrdues generades pel 
“veto” rus, i a comunicar aquests acords a tots els grups polítics que tenen representació en el 
Parlament europeu.   
 * El sr. Alcalde respon que el caldria és instar actuacions i dona suport a eixes actuacions si 
es fan no a les que ja s’han fet que s’ha demostrat que no han donat resultat. 
 * El sr. Arocas afirma que els efectes de les decisions d’altres estan patint-los els llauradors i 
que la campanya del caqui es pot complicar molt per aquesta situació, cosa que complicaria les 
conseqüències negatives de les últimes tronades. També afirma que la política agrària que està fent-
se des de la Unió Europea està perjudicant a molts Estats i productors i que està quedant en 
evidència la falta de pes específic del govern espanyol en la Unió Europea, amb unes negociacions 
que no han donat resultat i sense que les demandes que es fan des de la Generalitat hagen donat 
resultats possitius.  
 * El sr. Sanz respon que està d’acord amb incloure les propostes del grup Popular en la 
moció, encara que caldria matisar que no s’ha donat un “xec en blanc” al govern i que sols caldria 
recolzar les seues actuacions en tant porte endavant les demandes. 

* El sr. Vallés respon que això és el que conté la seua proposta. 
 * El sr. Alcalde comenta que es pot donar una redacció concreta a eixe punt en la línia 
plantejada per tots, de donar suport a les que faça en el futur, donat que les actuacions fetes fins ara 
no han resultat efectives. 
 
 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: 

 



 

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

8

 “La Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió celebrada el passat dia 3 de setembre, acordà 
el següent: 

“Vist que la Comissió Europea aprovà el passat dia 29 d’agost el Reglament que ha establert, 
amb caràcter excepcional, mesures d’ajuda econòmica als productors de determinades fruites i 
verdures afectats per la prohibició, acordada pel govern de Rússia el passat 7 d’agost, de les 
importacions d’entre d’altres productes, de tot tipus de fruites i hortalisses procedents de països de 
la Unió Europea. 

Atès que, no s’inclogué en l’esmentat reglament ni els cítrics ni els caquis dintre de la relació 
de productes beneficiaris de les ajudes esmentades, mentre que se que s’inclouen altres fruites de 
temporada, com les pomes, les peres, el raïm o el kiwi. 

Atès que, segons les dades publicades per l’ICEX del govern espanyol el mes de novembre de 
l’any 2013, del document elaborat per l’Oficina Econòmica i Comercial de la Ambaixada 
d’Espanya en Moscou, les importacions russes de cítrics (taronges, mandarines i llimes) des 
d’Espanya, que ocupà el setè lloc mundial, suposaren l’any 2012 (segons dades provisional) un total 
de 61.933,21 Tones, amb un increment de prop del 200% des de l’any 2010, sent la major part 
d’eixa producció exportada des de la Comunitat Valenciana. 

Atès que, segons eixes mateixes dades publicades per l’ICEX les importacions russes de 
caquis des d’Espanya, que ocupà el segon lloc mundial (sols per darrere d’Azerbaiyan), suposaren 
l’any 2012 (segons dades provisional) un total de 15.504,86 Tones, amb un valor d’exportació de 
més de 15 milions d’€ durant eixe exercici, sent la pràctica totalitat d’eixa producció exportada des 
de la comarca de la Ribera en la Comunitat Valenciana, i amb molta especial incidència en el 
municipi de l’Alcúdia. Cal fer constar que, com posa de manifest eixe informe, la diferència de 
preus en eixe producte afecta especialment al producte valencià (caqui “persimón”) que 
pràcticament duplica el valor medi del producte àzeri. 

Atès que, el tracte donat per la Unió Europea, a l’excloure la producció de caquis i cítrics de 
les ajudes referides, resulta especialment discriminatori quan es compara amb altres productes, com 
el raïm (que si que s’inclou en la relació dels productes beneficiaris), en el que el primer productor 
exportador dels països de la Unió a Rússia (Itàlia) sols exportà l’any 2011 prop de 14.663 Tones.   

Atès que, el manteniment d’eixa mesura de prohibició d’exportació de fruites tindrà una 
incidència econòmica molt greu en els productors de caquis i cítrics, amb una molt especial 
repercussió econòmica negativa sobre els primers productors de caquis agrupats baix la 
Denominació d’Origen de “Caqui Ribera del Xúquer”, que inclou la producció d’eixa fruita que es 
cultiva, entre d’altres municipis de la comarca, en el municipi de l’Alcúdia, especialment quan, en 
poc més d’un mes, s’inicien les campanyes de recollida d’eixos productes i s’hauria de donar eixida 
a la campanya de venda de la producció als mercats receptors. 

Atès que, malgrat la reclamació formulada pel govern valencià davant el govern espanyol 
perquè reivindique una urgent modificació del reglament esmentat, incloent els cítrics i caquis 
dintre de l’àmbit de cobertura dels productes agrícoles beneficiats per les ajudes, no s’ha inclòs 
aquesta mesura en l’ordre del dia de la Comissió d'Agricultura i de Desenvolupament Rural del 
Parlament Europeu i el consell extraordinari de ministres, que se celebraran els proper dies 4 i 5 de 
setembre a Brussel·les, per aprovar el reglament de manera definitiva que regule les ajudes 
afectades per la mesura aprovada pel govern de Rússia. 

És per això que s’acorda: 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat que sol·licite al Govern espanyol una actuació efectiva 

de defensa dels interessos dels productors de caqui i cítrics davant els organismes competents de la 
Unió Europea, en el sentit d’incloure eixos productes dintre de l’àmbit del Reglament que ha 
aprovat mesures d’ajuda econòmica als productors de determinades fruites i verdures afectats per 
la prohibició, acordada pel govern de Rússia el passat 7 d’agost, de les importacions d’entre 
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d’altres productes, de tot tipus de fruites i hortalisses procedents de països de la Unió Europea, i 
que, en tant es mantinga eixa situació, s’establisca una preferència europea en l’adquisició d’eixos 
productes per endavant d’altres països, que tenen acord preferencial amb la Unió Europea, mentre 
que col·laboraren amb Rússia i es beneficien de l’aplicació de les decisions referides, i es facen 
esforços addicionals per portar endavant polítiques destinades a la busca i obertura de nous 
mercats per a eixos productes que puguen assumir part de la producció agrícola que no arribarà als 
mercats russos. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat Valenciana i del Govern 
d’Espanya, així com a la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de l’Oreto de l’Alcúdia i a la D.O. Caqui 
Ribera del Xúquer”. 

 
La  tensió política entre la Unió Europea i el govern de Rússia arran del conflicte d’Ucraïna 

continua generant la prohibició per part de l’estat rus d’importar productes alimentaris procedents de 
l’UE. Aquesta prohibició va entrar en vigor el passat 7 d’agost i no es té constància de quan de 
temps pot durar. 

 
El mercat rus ha estat un mercat emergent en els últims anys per als productors agrícoles 

valencians, augmentant el valor de les exportacions agroalimentàries a Rússia fins a una quantitat 
propera als 138 milions d'euros, dels quals 99 corresponen a fruites; 29 a llegums i hortalisses i 10 a 
conserves vegetals i sucs. El camp valencià va exportar a Rússia en 2012 unes 141.000 tones de 
fruites i hortalisses 

 
Com ja es posa de manifest en l’acord de la Junta de Govern, la mesura adoptada per Rússia 

afecta de manera important la nostra Comarca i especialment els pobles amb gran producció de 
caqui com és el cas de l’Alcúdia. Quasi la meitat d’aquesta quantitat correspon a cítrics i caqui. I 
pràcticament la totalitat del caqui es produeix a la Ribera on es troba també la denominació d’origen 
“Ribera del Xúquer”. 

 
La propera campanya, en cas de mantenir-se el veto, podria complicar-se si no es pot exportar 

a Rússia. 
 
La Comissió Europea ha aprovat una sèrie d’ajudes adreçades a pal·liar els efectes en 

l’exportació de productes alimentaris que generarà la prohibició de Rússia. Són totalment 
insuficients i amb prou feines beneficiaran als agricultors i ramaders valencians Aquesta ajuda serà 
de 125 milions d’euros per a tota la Unió Europea. 

 
Les organitzacions del camp espanyol consideren una “burla” i anuncien mobilitzacions en 

contra d’aquesta decisió i pel poc suport mostrat per part de Brussel·les. Encara que la Ministra 
d’Agricultura, Isabel Garcia, diu que encara és prompte per saber si l’ajuda serà o no suficient, a 
diferencia de les organitzacions agràries i del propi Consell que les qualifiquen de insuficients amb 
rotunditat. 

 
El més greu és que el caqui i la magrana resultaria especialment afectats, ja que en 2013 

s'exportaren fruites per valor de 16 milions en caqui i 13 en magrana i d’aquestes ajudes s’han 
quedat fora. És a dir, ningú d’estos dos productes, no rebran cap ajuda per les pèrdues ocasionades 
per no poder exportar a Rússia en esta propera campanya. 
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Es denuncia també l’erràtica política internacional europea que pren decisions sense tenir en 
compte les conseqüències que poden tenir per al membres de la Unió, més enllà d’Alemanya, França 
o el Regne Unit i que habitualment tenen resultats molt negatius per a l’agricultura mediterrània i en 
particular per la valenciana. 

 
Tampoc podem mantenir-nos en silenci mentre Rússia està gestionant noves condicions de 

compra amb països que tenen acord preferencials amb la Unió Europea. 
 
És per això, que es proposen els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió celebrada 

el passat dia 3 de setembre. 
 
SEGON.- Demanar al Govern espanyol que reconsidere la postura de “ya veremos si son 

suficientes”, per que no ho són, i l’exigència a la Unió Europea de més ajudes per a pal·liar les 
pèrdues en l’exportació als productes alimentaris. 

 
TERCER.- Demanar al Consell Valencià que no es quede amb unes declaracions i que realitze 

les accions oportunes davant la Unió Europea per tal de millorar les ajudes econòmiques destinades 
a pal·liar els efectes del veto rus per aconseguir mes ajudes per al camp valencià. 

 
QUART.- Exigir a la Unió Europea, a traves del Consell i del Govern espanyol que s’incloga 

el caqui, entre els cultius que rebran ajudes de la UE. 
 
CINQUÉ.- Instar el Consell per tal de que sol·licite del Govern de l’Estat establir la 

preferència europea en l’adquisició dels productes agraris davant l’actitud de països tercers, que 
tenen acord preferencial amb la Unió Europea, i que col·laboraran amb Rússia. 

 
SISÉ.- Instar i donar suport  les peticions que faça el Consell i el Govern de l’Estat davant la 

davant la Unió Europea per intensificar i reordenar les polítiques destinades a la busca i obertura de 
nous mercats així com a la conservació dels mercats actuals. 

 
SETÉ.- Instar el Consell a crear una mesa de seguiment del conflicte derivat del veto rus a les 

importacions de productes del Unió Europea en la que estiga representat el Consell, les 
organitzacions professionals agràries i els grups polítics de Les Corts. 

 
VUITÉ.- Instar el Consell a que done compte de les gestions realitzades a Les Corts 

Valencianes en compliment d’aquests acords en el termini màxim de trenta dies a partir de la seua 
aprovació. 

 
NOVÉ.- Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol i valencià, així com a la 

Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de l’Oreto de l’Alcúdia, a la D.O. Caqui Ribera del Xúquer i als grups 
polítics amb representació en el Parlament Europeu.”. 

 
 
5é.- CESSIÓ DE TERRENYS AL CONSORCI DE RESIDUS PER A 

L’INSTAL·LACIÓ DE L’ECOPARC. 
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Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde comenta el motius que han aconsellat el canvi d’ubicació d’eixa instal·lació, 

amb les diferents opcions alternatives que s’ha barallat, i que desprès de la proposta alternativa que va 
fer al Consorci l’Ajuntament, per acord de la Comissió Informativa, per a el canvi d’ubicació de 
l’Ecoparc, aquest ha manifestat la seu acceptació, per la qual cosa cal que l’Ajuntament prenga 
l’acord corresponent. 

 
Per tant, i vist l’escrit presentat en data 29/07/2014 pel sr. president del Consorci de Residus 

Ribera – Valldigna, en el qual, en resposta a l’acord pres per la Comissió Informativa de Serveis 
Socials, Joventut, Salut Pública, Medi Ambient, Cooperació i Dona de l’Ajuntament de l’Alcúdia, en 
sessió celebrada en data 16/07/2014, manifesta que eixa entitat està en disposició d’acceptar la cessió 
dels terrenys municipals la nova ubicació de l’Ecoparc de l’Alcúdia inclosa en les opcions 
anomenades “A” i “C”, per la qual cosa demana que es manifeste per l’Ajuntament la cessió dels 
terrenys municipals corresponents acompanyada d’una certificació de compatibilitat urbanística dels 
terrenys que es pretenen cedir. 

 
Atès que, en l’esmentat acord la Comissió Informativa s’acordà, per unanimitat de tots els 

grups municipals, el següent: “Vist l’escrit presentat pel Consorci de Residus Ribera – Valldigna en 
data 11/07/2014, en el qual, desprès d’un estudi sobre alternatives de la nova ubicació de l’Ecoparc de 
l’Alcúdia en altre lloc del municipi, proposen com alternatives possibles la implantació una parcel·la 
dotacional de propietat municipal en el Polígon Industrial de “la Creu” en el carrer Riu Magre (opció 
“A”) o en unes parcel·les industrials de propietat municipal en el Polígon Industrial de la CANSO en 
el carrer Josep Miquel Borrás (opció “B”), tot i manifestat que consideren més adequada, atenent a la 
compatibilitat urbanística dels terrenys, el compliment dels requisits del Pla Integral de Residus (PIR) 
i del Pla Zonal, i l’allunyament a l’actual lloc d’ubicació de l’Ecoparc, l’opció “A”. Per part del sr. 
Alcalde es comenta l’oposició pels representants del Club de Tennis de l’Alcúdia, ubicat en una 
parcel·la veïna parcel·la dotacional de propietat municipal en el carrer Riu Magre (opció “A”), a la 
implantació d’eixa instal·lació en eixa ubicació, a la vegada que posa de manifest que a les qüestions 
reparades pel Consorci per a la implantació en les parcel·les industrials (opció “B”), cal afegir que els 
residents en el barri de les Comes, que són els actuals veïns de la instal·lació actualment existent, 
utilitzen habitualment eixa zona de pas per a les seues activitats, per la qual cosa s’ha estudiat la 
possibilitat d’ubicar eixa instal·lació en altres llocs alternatius, complint els requisits establerts pel 
Consorci per la implantació d’eixes instal·lacions d’Ecoparcs de tipus “D”. En eixe sentit comenta 
que podria estudiar-se pel Consorci la possible implantació en un altra parcel·la dotacional del 
Polígon Industrial de “la Creu”, ubicada entre els carrers Bollene i la Ronda de la Solidaritat, donat 
que es troba en sòl urbà, està ben comunicada tant per a vehicles com per a vianants, compta amb 
enllumenat públic adequat i té la possibilitat d’habilitar accessos no perillosos, encara que caldria 
tenir en compte la qüestió de l’impacte visual des de l’Autovia i l’entrada al poble amb un parament 
vegetal. La resta de membres de la Comissió manifesten compartir les reticències mostrades pel Club 
de Tennis i les valoracions fetes pels sr. Alcalde. Per tant, els membres de la Comissió, per 
unanimitat, acorden: ÚNIC.- Proposar al Consorci de Residus Ribera – Valldigna que, a banda de les 
alternatives proposades (“A” i “B”), s’estudie la possibilitat d’implantar eixa nova instal·lació de 
l’Ecoparc en la parcel·la dotacional del Polígon Industrial de “la Creu”, ubicada entre els carrers 
Bollene i la Ronda de la Solidaritat”. 

 
Atès que, s’ha emés per part de l’Arquitecte municipal de l’Alcúdia informe favorable de 

compatibilitat urbanística dels terrenys per a la instal·lació del nou Ecoparc (amb els condicionants 
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que consten en l’informe) en la parcel·la inclosa en l’anomenada opció “C”, corresponent a la zona 
dotacional existent en la cantonada del carrer Bollene i la Ronda Solidaritat.  

 
Atès que, l’esmentada parcel·la de 3.000 metres quadrats de superfície que es pretén cedir en 

ús al Consorci, forma part de la parcel·la amb referència cadastral 6026701YJ1462N0001OG, amb 
una superfície total de 26.399 metres quadrats, obtinguda per l’Ajuntament de l’Alcúdia com a 
conseqüència de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa del Sector 8 del Pla 
General de l’Alcúdia, aprovat per acord pres pel plenari municipal en sessió celebrada en data 
25/06/2004, i fou inscrita en el Registre de la Propietat nº 1 de Carlet amb el Volum 2.333, llibre 281 
de l’Alcúdia, foli 94, finca registral nº 20.126 

 
Atès que, l’article 182 de la vigent Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana, 

estableix que “Les entitats locals podran afectar béns i drets demanials a un ús o servici públic 
competència d'una altra administració i transmetre-li la seua titularitat quan no resulten necessaris per 
al compliment dels seus fins. L'administració que els adquirix mantindrà la titularitat del bé mentre 
continue afectat l'ús o servici públic que va motivar la mutació i per tant, conserve el seu caràcter 
demanial. Si el bé o dret no fóra destinat a l'ús o servici públic o deixara de destinar-se posteriorment, 
revertirà a l'administració transmetent, integrant-se en el seu patrimoni amb totes les seues 
pertinences i accessions.” 

 
Atès que, encara que el Reglament estatal de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD 

1372/1986, no preveu expressament aquesta possibilitat de cessió gratuïta de l’ús de béns de domini 
públic local a altres Administracions per a usos també afectes a l’ús o servei públic (mutació 
demanial), i que l’article 145 i següents de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques si 
que preveuen la possibilitat de la cessió de l’ús de béns públics a altres Administracions per a realitzar 
finalitats públiques o d’interès social, amb les limitacions i condicionaments legals oportuns. 

 
Atès que, el Consorci de Residus Ribera – Valldigna és organisme públic per la Generalitat 

Valenciana, la Diputació de València, i els Ajuntaments de les comarques de la Ribera i l aValldigna, 
que es regeix i que, per tant, és possible transmetre-li l’ús de béns afectes al domini públic local per a 
finalitats compatbiles. 

 
 Atès que, s’ha emés per part de l’Arquitecte municipal de l’Alcúdia informe favorable a la 

implantació d’eixa instal·lació en una part de la parcel·la municipal ordenada pel Pla Parcial del 
Sector 8 del Pla General de l’Alcúdia, classificada com a sòl urbà i qualificada com a zona verda, 
condicionada a la no limitació de la utilització pública de la dotació, la limitació de les edificacions a 
una sola planta amb una superficie d’ocupació màxima del 5% del total i a l’ajardinament i 
condicionament amb mobiliari propi d’una zona verda del conjunt de la parcel·la. 

 
Atès que és competència del plenari municipal l’acord de cessió gratuïta dels béns de domini 

públic, per aplicació d’allò previst en la Llei 7/1985, de Base de Règim Local i normativa 
complementària. 

 
Atès l’informe jurídic, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
PRIMER.- Cedir al Consorci de Residus Ribera – Valldigna l’ús d’una part de 3.000 metres 

quadrats de la parcel·la classificada com a sòl urbà i qualificada com a zona verda dotacional existent 
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en la cantonada del carrer Bollene i la Ronda Solidaritat (amb referència cadastral urbana 
6026701YJ1462N0001OG i finca registral nº 20.126), sotmesa als següents condicionaments: 

 
1r.- El manteniment per part del Consorci de la destinació dels terrenys cedits a l’ús com a 

Ecoparc públic destinat, entre d’altres que puguen determinar-se per l’entitat responsable del seu 
àmbit territorial, als veïns de l’Alcúdia. Es considerarà que eixa finalitat quedarà automàticament 
incomplida en el cas que es deixe de prestar el servei durant un termini mínim de dos mesos per 
causes imputables al Consorci o als seus concessionaris o a tercers, sempre que no concorreguen 
causes de força major justificades a l’Ajuntament. En eixe cas, l’Ajuntament, previ atorgament de 
termini d’al·legacions, procedirà a resoldre la cessió i li revertirà gratuïtament, sense cap càrrega o 
gravamen, els terrenys cedits en ús, incloent les obres i instal·lacions existents. 

2n.- El Consorci haurà de posar en funcionament, sense cap cost ni càrrega per a 
l’Ajuntament, la nova instal·lació de l’Ecoparc, en el termini màxim d’un any, a comptar des del 
moment de la formalització en document administratiu del corresponent document de cessió de l’ús 
dels terrenys, i entregarà, també lliure de càrregues i gravamens, els terrenys actualment ocupats per 
l’Ecoparc de l’Alcúdia, existent en junt al Camí Vell d’Alzira. 

3r.- La cessió de l’ús de la parcel·la municipal tindrà una duració màxima de 30 anys, 
transcorregut el qual haurà de sol·licitar-se de l’Ajuntament per part de l’interessat, en el supòsit que 
ho considere oportú, la nova cessió de l’ús del bé. 

4t.- La no limitació de la utilització pública de la dotació, la limitació de les edificacions a 
executar en la parcel·la a una sola planta amb una superfície d’ocupació màxima del 5% del total i a 
l’ajardinament i condicionament amb mobiliari propi d’una zona verda del conjunt de la parcel·la. 

5é.- La reversió a l’Ajuntament, lliure de càrregues i gravamens de tot tipus, i en perfecte esta 
de conservació i ús, de la disponibilitat de l’ús de la parcel·la rústica nº 336 del Polígon Fiscal nº 18 
de propietat de l’Ajuntament de l’Alcúdia, que ocupa una superfície de 1.647 metres quadrats, la qual 
fou cedida en ús a la Diputació de València (mitjançant l’empresa pública provincial GIRSA) per a la 
instal·lació d’un Ecoparc. 

 
SEGON.- Facultar al sr. Alcalde per a subscriure els documents i prendre les resolucions 

necessàries per a donar compliment a l’acord municipal. 
 

 
6é.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA SOBRE L ES 

DEFICIÈNCIES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE SALUT DE  L'ALCÚDIA. 
 

Vista la moció presentada pel grup de Compromís per l’Alcúdia, es produeixen les següents 
intervencions: 
 * El sr. Sanz afirma que moció “preventiva” que presentà el seu grup el mes de juliol posava de 
manifest els problemes que existien en l’atenció al Centre de Salut de l’Alcúdia i denunciaven una 
situació que podia agreujar-se per les mesures de retalls que estava aplicant l’empresa concessionària, i 
que la realitat durant l’estiu ha demostrat que els temors estaven fundats, havent-se produït més retards 
en atencions i visites de fins a 11 dies que han provocat la indignació dels usuaris. També comenta que 
s’han pres finalment algunes mesures però que, a data de hui, la plantilla del Centre continua amb 
vacants i s’estan donant cites amb una demora de fins a 6 dies. Conclou afirmant que es tracta d’una 
situació lamentable que posa de manifest el deteriorament dels serveis públics essencials, com és de la 
sanitat. 
 * La sra. Puchol afirma que el seu grup està a favor de la moció per la demora en la substitució 
del personal sanitari que faltava durant l’estiu i que vol felicitar al departament de Ribera Salut perquè, 
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a partir de l’1 d’octubre, ja es tindrà una solució completa i a més a més del facultatiu que faltava es 
tindrà un nou metge generalista que podrà recollir els “excedents” dels altres  facultatius millorant les 
atencions. També afirma que cap centre té atenció primària completa en l’estiu, pels acords d’horaris 
establert normativament, i que es donarà la possibilitat als afectats de manifestar el seu parer sobre el 
metge assignat i si no està conforme podrà reclamar eixa decisió. 
 * La sra. Martínez Murillo afirma que no pot felicitar a l’empresa gestora de l’Àrea de Salut 
donat que es porta molt de temps rebent-se queixes pel mal funcionament del servei que està afectant 
als usuaris, i mostra el seu disgust pel temps escàs que es dedica pels metge a cada pacient. També 
comenta que els greus problemes patits aquest estiu són conseqüència dels retalls aplicats i el que han 
fet és saturar encara més les urgències hospitalàries i que cal protestar enèrgicament per la situació. 
 * El sr. Sanz respon que caldrà vore quina és la situació a partir del proper dia 1 d’octubre, per 
substituir al metge que ja es va jubilar, però l’empresa ha tingut que reconeixer la situació i enviar un 
reforç a pediatria per les denúncies que es van rebre, encara que havien negat els problemes anteriors. 
També comenta que els canvis de metges podrien haver-se fet sense crear confusió, i que a data de hui 
les vesprades continua tancades en horari d’estiu, i conclou afirmant que s’alegra que ara el grup 
Popular recolze la moció quan el mes de juliol es va oposar.    
 * La sra. Puchol respon al sr. Sanz que les dades que apareixien en la moció del mes de juliol 
no eren els mateixos que els que ara es comenten i que ara ja es té una solució preparada per part de 
l’empresa, que contractarà un facultatiu més, a la vegada que manté que la notificació amb els canvis 
és correcta. A la sra. Martínez li respon que el temps que es dedica a cada pacient és qüestió de cada 
metge, però que les cites es fan segons els criteris establerts. 
 * La sra. Martínez respon mostrant el seu desacord amb els temps assignats per a les cites i que 
ara es parle d’una solució a uns problemes que es venen arrossegant des de fa més de 3 anys, amb unes 
quatre mocions de queixes pel funcionament del Centre de l’Alcúdia aprovades, que fins ara no ha 
sigut solucionades, quan l’empresa sembla que els reconeix i el personal ja ha quedat totalment 
desbordat per la situació. 
 
  Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 

 
ÚNIC.- Aprovar la següent moció del Grup de Compromís per l’Alcúdia: 
 
“El passat mes de juliol l'Ajuntament de l'Alcúdia aprovà, amb els vots dels grups de 

Compromís per l'Alcúdia i PSPV una moció en la que es denunciaven les retallades -eufemísticament 
anomenades "optimització de recursos" per l'empresa concessionària- que durant aquest mes d'estiu 
anaven a produir-se en l'Hospital i Departament de Salut de la Ribera i que afectaven al Centre de 
Salut de l'Alcúdia.  

 
En aquesta moció es deia: "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 
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el nostre centre de salut, on com altres anys no van a haver substituts, quedant reduït el servei a un 
50%" 

 
Al mes de setembre la situació va empitjorar, de manera que la llista d'espera per al metge de 

medicina general va arribar a 11 dies, amb la conseqüent indignació dels afectats. Les baixes de dos 
metges per jubilació i vacances es van cobrir amb un únic metge substitut. És a dir, un metge per al 
doble de personal, el que va ocasionar que els usuaris reberen cita amb el metge de medicina general 
per al cap d'entre 7 i 11 dies. Aquells pacients que no podien esperar eren derivats a urgències bé del 
propi centre a partir de les 15 h. o bé a l'Hospital d'Alzira, quan la seua situació es podria resoldre 
perfectament amb l'atenció del metge de família.   

 
A més, i de manera recurrent pel que fa a l'Alcúdia, el servei de pediatria va tornar a funcionar 

de manera deficient, de nou per no cobrir les baixes produïdes. En aquest cas les vancances d'un dels 
dos pediatres va fer que els xiquets i xiquetes corresponents es distribuiren entre l'altre pediatra i el 
centre de Guadassuar. Cal recordar que l'Ajuntament de l'Alcúdia va aprovar per unanimitat dos 
mocions que denunciaven fets similars referents a pediatria en maig d'aquest any i en gener de 2013.  

 
Davant això l'empresa, en lloc de solucionar el problema, es va limitar a dir que a l'Alcúdia la 

llista d'espera era de 48 hores i una de les més baixes de la comarca, en flagrant contradicció amb la 
realitat, i que tot funcionava correctament. Però al mateix temps es nega a fer públics els resums de les 
llistes d'espera com sí que fa el Servei Nacional de Salut. De nou des del Departament de Salut de la 
Ribera no es van cobrir de manera immediata les baixes produïdes, creant, per tant un problema de 
desatenció als usuaris. 

 
La política de retallades aplicada per l'Hospital i Departament de Salut de la Ribera durant 

l'estiu es prolonga durant aquest mes de setembre, amb el poble a ple funcionament. No té cap 
justificació que aquesta situació continue, amb retallades i tancament dels centres per la vesprada, 
quan les persones ja estan en la localitat i les classes començades des del dia 3 de setembre. 

 
Aquests fets, tant pel que fa a les llistes d'espera per a medicina general com per l'atenció del 

servei de pediatria, no haurien de produir-se i les baixes haurien de cobrir-se al 100% des del primer 
moment, i més quan són baixes conegudes amb anterioritat, per jubilació o vacances. Si a l'Alcúdia li 
corresponen 2 pediatres hauria d'haver-ne dos. 

 
Aquesta situació afecta als pacients, però també al personal sanitari i administratiu del Centre 

de Salut, que, a vegades, es troben desbordats per la situació. 
 
Davant això anteriorment expressat l'Ajuntament de l'Alcúdia acorda: 
 
1- Manifestar la seua enèrgica protesta per la situació que s’ha donat durant el mes de setembre 

al Centre de Salut de l'Alcúdia, tant pel que fa a les llistes d'espera de medicina general, com per la 
situació del servei de pediatria que ha estat funcionant amb un sol pediatra dels dos que corresponen. 

 
2- Exigir a l'empresa Ribera Salut, concessionària de l'Hospital de la Ribera que el nivell de 

prestació de serveis durant l'estiu i durant la resta de l'any per al Centre de Salut de l'Alcúdia siga al 
100%. 
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3- Exigir que la llista d'espera per a medicina general del Centre de Salut de l'Alcúdia siga 
realment de 48 hores, com anuncia el gerent de l'Hospital, i no de fins 11 dies com ha passat aquest 
mes de setembre. 

 
4- Demanar la publicació, per part de l'Hospital i Departament de la Ribera, del resum de les 

llistes d'espera tant per a medicina general com per a especialistes. 
 
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.”. 
 
 

 7é.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA I 
SOCIALISTA  RESPECTE A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D E LA LLEI 
ELECTORAL PER A LES PRÒXIMES ELECCIONS MUNICIPALS. 
 
 Vista la moció conjunta presentada pels Grups de Compromís per l’Alcúdia i Socialista, es 
produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz afirma que la proposta que s’ha fet posa de manifest que el PP ha descobert 
desprès de les últimes eleccions europees que no podrà guanyar les alcaldies en la major part 
d’ajuntaments que actualment govern sinó “fa trampes” i que, amb l’excusa del tema que ho siga el 
cap de llista del partit més votat, pretén fer una reforma en la Llei, que no recolza cap altre partit i a 
molts pocs mesos de les properes eleccions, que no va en la línia de les demandes socials a favor de 
més democràcia, limitacions electorals i millora de la representativitat política, que incloga llistes 
obertes i desbloquejades. També afirma que el PP pretén blindar les seues majories absolutes i 
considera que s’ha demostrat que amb majories absolutes el fenomen de la corrupció és més fàcil 
que es produisca. 
 * La sra. Segura afirma que el govern ha manifesta la seua voluntat d’arribar al major 
consens possible i que del que es tracta amb la mesura és d’impedir que un grup amb un únic regidor 
puga ser el que governe en un ajuntament. També afirma que el PSOE va incloure l’any 2004 
aquesta mesura en el seu programa i que no és un canvi tant important quan actualment un 
Pressupost es pot aprovar sense comptar amb el vot favorable del plenari. Conclou manifestant que 
la reforma afectaria a majories a partir del 40% de vots obinguts.   
 * El sr. Millo afirma que si realment el govern volia arribar a algun acord el que s’hauria 
d’haver fet és consultar prèviament la proposta i que el PSOE no va donar suport a una reforma a 
pocs mesos de les eleccions en la que cal estudiar la situació i abastir un ample consens. També 
afirma que la proposta del PSOE l’any 2004 anava encaminada a altres qüestions. Igualment afirma 
que el fet que el president del govern s’haja negat a donar explicacions des del primer moment en 
que s’ha plantejat la proposta retrata unes formes i un temps que es creia superat.  
 * El sr. Sanz respon que si el PP vol consens que retire la proposta, a l’igual que ha fet amb la 
modificació de la llei de l’avortament quan el Congrés s’ha manifestat, unànimement amb l’únic 
excepció del PP, en contra d’eixa proposta i que altres qüestions són més greus i urgents per a fer 
front a la falta de control i a la corrupció i que la cultura del pacte és bona. 

* El sr. Millo respon que una enquesta del CIS ha posat de manifest davant 65 temes o 
inquietuds socials que eixa qüestió no apareix entre les preocupacions socials i que el problema és la 
desafeccció política de molts i no són els projecte dels govern, com aquest, la modificació de la llei 
de l’avortament o la llei Wert d’educació unes demandes socials reals. 
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 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: 

 
 “El govern de Mariano Rajoy ve anunciant des de fa unes setmanes una modificació de l’actual 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General pel que fa a les eleccions 
municipals. Tot i que no hi ha encara cap proposta concreta, les diverses informacions apunten a, 
d’una banda, l’elecció directa dels alcaldes (de manera automàtica o amb una segona volta) i, d’una 
altra, i més greu, l’assignació de la majoria absoluta dels regidors corresponents al partit que obtinga 
un determinat percentatge de vots, repartint-ne els regidors restants entre les altres formacions 
polítiques segons l’actual sistema. Segons les declaracions efectuades, la intenció del Govern del PP és 
la de portar endavant, unilateralment, aquesta reforma de la Llei Electoral per a l'elecció automàtica 
d'alcaldes o alcaldesses, encara que no tinga el suport de la resta de formacions polítiques. 

 
Aquestes formacions ja han mostrat el seu desacord amb la reforma electoral proposada pel 

Govern del PP, traslladant un no rotund al canvi d'elecció d'alcaldes i alcaldesses, per entendre que no 
es poden proposar canvis de tant calat sense acord polític i a pocs mesos de les eleccions municipals. 
Aquesta és la posició que han pres la totalitat de partits polítics amb representació parlamentària, 
malgrat la qual cosa el PP es manté en eixa proposta.  

 
En aquests moments, quan queden nou mesos per a les pròximes eleccions municipals aquesta 

reforma electoral es planteja per part del Partit Popular, i del Govern del mateix signe polític de forma 
oportunista i prepotent. 

 
Entenem que la política és diàleg, negociació i acord, però també és complir les regles de què 

ens hem dotat democràticament i no modificar-les basant-se en interessos partidistes.  
 
Tot pareix indicar que la por a perdre alcaldies és el motiu que impulsa la reforma que proposa 

el Govern de Rajoy. Esta proposta no és una demanda social, ni política, únicament respon a la 
voluntat del Partit Popular de perpetuar-se en el poder a base de burlar les majories democràtiques.  

 
En esta ocasió el Govern del PP torna a menysprear una vegada més als nostres pobles i ciutats, 

i a la FEMP com a entitat representativa del municipalisme al nostre país.  
 
Les majories en democràcia, es construïxen respectant la voluntat dels ciutadans expressada en 

les urnes, conformant un projecte polític comú que siga social i políticament majoritari.  
 
Tot i que la pràctica totalitat de partits polítics ha manifestat públicament el seu rebuig a eixa 

modificació, sembla que la intenció del PP és aprovar-la, fins i tot en solitari, contradient les 
declaracions realitzades pel President del Govern fa escassament un any (febrer del 2013) en les que 
assegurava que “mai modificaré la llei electoral per majoria, perquè crec que hi ha consensos bàsics 
que cal preservar”.   

 
Què ha canviat per plantejar-se a pocs mesos de les eleccions aquest canvi? Amb 

independència que el PP ens ha demostrat que no li cal cap motiu per desdir-se de tot i realitzar tot just 
el contrari del que afirmava, després d’aquelles declaracions ha hagut unes eleccions europees que han 
evidenciat (com així també ho han posat de manifest totes les enquestes sociològiques) la crisi del 
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sistema de representació tradicional. És a dir, el PP veu seriosament amenaçada la seua supremacia 
electoral, sobretot a l’àmbit municipal. Per a qualsevol partit polític democràtic la constatació d’eixa 
tendència el faria reflexionar sobre les seues causes o sobre el seu missatge. El PP, però, prefereix usar 
la seua majoria absoluta per intentar modificar l’actual sistema per un altre que li siga més propici. 
Una mena de colp d’estat legal que pervertiria la voluntat de la ciutadania i reduiria la seua 
representativitat. 

 
L'aplicació d'aquest sistema en el que per a garantir que el partit votat ostentara l'alcaldia, 

suposaria regalar-li a aquest partit un número de regidors que garantira la majoria absoluta, encara que 
els ciutadans no li l'hagueren atorgat. La resta de partits vorien disminuïda la seua representació per a 
poder donar-li la majoria absoluta al partit més votat. 

 
D'aquesta manera, governaria amb majoria absoluta un partit que haguera obtingut un 40% dels 

vots, encara que un 60% no estiguera d'acord; o si es realitzara, com s'ha dit, una segona volta entre els 
partits que no arribaren al 40%, que governaren amb majoria absoluta llistes amb un 25% o un 30% de 
vot popular. 

 
La regeneració que el nostre país, i el nostre sistema electoral necessiten, va en sentit contrari al 

que proposa el PP. La societat està reclamant una major adequació del vot popular a la representació 
en els institucions, canviant un sistema electoral que distorsiona la voluntat popular, eliminant 
percentatges per accedir, com el 5% de la Llei Electoral Valenciana, o les fórmules que beneficien a 
les formacions majoritàries o perjudica notablement a les minoritàries.   

 
S'ha d'evitar que el frau electoral que el PP va perpetrar amb la modificació de l'Estatut de 

Castella-La Manxa es repetisca de nou amb el sistema d'elecció d'alcaldes i alcaldesses. A Espanya, 
els canvis del sistema electoral s'han portat sempre a cap per consens, diàleg i a través del pacte, just el 
contrari del que pretén ara el PP, i també contràriament al que va manifestar el propi Mariano Rajoy fa 
escassament un any. “Jo mai modificaré la Llei electoral per majoria perquè crec que hi ha consensos 
bàsics que cal preservar”, afirmava al febrer del 2013. Incomplint ara doncs, una vegada més la seua 
paraula, pels interessos partidistes.   

 
En definitiva, no es poden plantejar canvis sobre l'elecció dels alcaldes i alcaldesses  

modificant urgentment la LOREG, sense acord i a pocs mesos de les eleccions locals. I després d'haver 
perdut de forma clara la majoria social en les últimes eleccions europees. 

 
Estem enfront d'un nou atac als nostres municipis, després del fracàs de la Llei 27/2013, de 27 

de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que ha buidat de capacitat 
política i de competències als ajuntaments, i després de la proposta de Llei de Demarcació i Planta 
judicial, que està damunt de la taula del ministre de Justícia, i que desvitalitza l'activitat judicial dels 
ajuntaments que han sigut caps de partit judicial. Ara el PP amenaça novament la democràcia 
municipal plantejant una reforma electoral de forma unilateral, per a afavorir únicament els seus 
interessos polítics i electorals. 

 
Som conscients, després d'estes últimes iniciatives legislatives, que no sols no s'està respectant 

l'autonomia local, sinó que s'està menyspreant el paper importantíssim que  els ajuntaments exercixen 
conjuntament amb els seus ciutadans. Només des d'este menyspreu i desconsideració pot entendre's 
aquest intent de fer trampes a base de canviar les regles de joc, unilateralment i en l'últim moment. 
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Amb tot, encara s'atreveixen a qualificar aquesta proposta com a una “regeneració 
democràtica” quan va en contra de totes les demandes que nombrosos sectors de la societat reclamen. 
El senyor Rajoy hauria de saber que no és regeneració democràtica  que un partit amb majoria relativa 
puga imposar-se a la majoria social formada per altres forces polítiques, que un 40% no és majoria 
absoluta. Mentres el PP no tinga clar este principi democràtic, no hi ha negociació possible. 

 
La regeneració que els ciutadans i ciutadanes estan reclamant passa per llistes obertes i 

desbloquejades o elecció dels candidats a través de primàries, i no per consagrar governs municipals 
de majories absolutes, que no garanteixen, ni molt menys, millors governs que els formats per distints 
partits que es posen d'acord per a governar el seu municipi.  

 
L'Ajuntament de l'Alcúdia aprovà, en aquesta legislatura, amb els vots de Compromís i el 

PSPV, una moció per demanar una modificació de la llei electoral amb l'objectiu d'una major equidat i 
proporcionalitat, i que va en direcció contrària a la proposada pel Partit Popular. En dita moció es deia 
que "calen introduir mecanismes que possibiliten una major participació dels electors a l'hora d'elegir 
als seus representants com són les llistes obertes o desbloquejades. Els representats polítics han de ser 
un vehicle per a la participació ciutadana i han de retre comptes davant dels electors. Amb llistes 
obertes perquè l'elector puga triar el seus representats segons la seua vàlua i no per un ordenament 
tancat del partit. És necessari, per tant, una modificació en profunditat de la nostra llei electoral amb 
l'objectiu de que el vots de cada ciutadà o ciutadana tinga el mateix valor en tots els llocs." 

 
Per tot allò exposat, proposem al Plenari l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Rebutjar la modificació de la llei electoral, LOREG, que proposa el PP i el Govern 

d'Espanya, sustentat pel partit polític d’aquest mateix signe. 
 
2.- Recolzar des de totes les institucions  on es tinga representació aquelles accions ciutadanes, 

polítiques i socials que tinguen en la seua finalitat evitar aquesta perversió unilateral de les regles del 
joc que actualment regulen les eleccions municipals, i que suposen un model de convivència 
democràtica. 

 
3- Reiterar allò manifestat en la moció aprovada en desembre de 2011, en especial pel que fa a 

la proposta d'introduir en la legislació electoral mecanismes que possibiliten una major participació de 
l'elector en la representació obtinguda. Considerant, en aquest sentit la implantació del sistema de 
llistes obertes o desbloquejades. 

 
3- Donar trasllat dels presents acords a la Presidència del Govern d’Espanya i de la FEMP, a la 

Mesa del Congrés dels Diputats i als portaveus dels seus grups polítics, i a la Mesa de les Corts 
Valencianes i als síndics dels seus grups polítics”. 

 
 

8é.- APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENAN ÇA MUNICIPAL 
PER A L’ORDENACIÓ DE LE SISNTAL·LACIONS DE LES INFR AESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIONS PER ONES ELECTROMAGNÈTIQUES. 

 
Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde explica que el procés seguit l’any 2012 per a l’aprovació de l’ordenança i la 

situació dels recursos interposat, i que l’entrada en vigor de la nova llei de Telecomunicacions ha 
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suposat un desapoderament per als ajuntaments en la pràctica totalitat de les seues competències, la 
qual cosa aconsella derogar l’ordenança vigent. 

* El sr. Sanz comenta que cal una “retirada estratègica” davant el canvi legislatiu. 
 
 
Per tant, i vist que per l’assistència lletrada municipal en els recursos formulats per les 

companyies TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U., VODAFONE ESPAÑA S.A.U. i FRANCE 
TELECOM ESPAÑA S.A.U. contra l’Ordenança municipal per a l’ordenació de les instal·lacions de 
les infrastructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques (Telefonia Mòbil), que estan 
instruint-se en la Secció Primera de la Sala del Contenciós – Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana (nº de procediments ordinaris 60, 70 i 73/2013 respectivament), es 
proposa la derogació de l’Ordenança vigent, als efectes d’estudiar, si escau, l’aprovació d’un regulació 
municipal adaptada a la vigent Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

 
Atès que, el ple de l’Ajuntament aprovà inicialment, en sessió celebrada en data 28/11/2012, 

l’ordenança referida, i que fou aprovada definitivament al no haver-se presentat al·legacions en contra, 
sent publicat el text íntegre de la mateixa en el BOP de València de data 12/12/2012. 

 
Atès que, l’entrada en vigor aquest any de la vigent Llei General de Telecomunicacions ha 

suposat una modificació transcendental en les condicions fonamentals establertes per l’Estat per a la 
implantació de noves infrastructures de telecomunicacions de Telefonia Mòbil i a les possibilitats 
d’intervenció municipal en aquestes matèries, en relació amb la regulació legal anteriorment vigent, 
sobre la base de la qual es fa aprovar per l’Ajuntament l’ordenança esmentada. 

 
 Atès que, la Corporació té la potestat per a aprovar, modificar i derogar Reglaments i 

Ordenances en matèria de la seua competència, i que el procediment per a ve establert en els articles 49 
i 70.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
 En conseqüència, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la derogació de la vigent Ordenança municipal per a l’ordenació 

de les instal·lacions de les infrastructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques (Telefonia 
Mòbil) aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 28/11/2012. 

 
SEGON.- Obrir un termini de 30 dies d’informació pública i d’audiència als interessats, 

mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, als efectes de la presentació d’al·legacions i suggeriments, que hauran de ser resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament.  En cas que no es presenten, s’entendrà definitivament aprovat l’acord de 
derogació, procedint-se a la publicació de l’acord al Butlletí Oficial de la Província i a la seua remissió 
a la Delegació del Govern i a la Generalitat Valenciana. 

 
TERCER.- Facultar al sr. Alcalde per a prendre els acords i resolucions i signar els documents 

que siguen necessaris per a portar endavant el present acord. 
 
 

9é.- REITERACIÓ DE LES PETICIONS FORMULADES A LA GE NERALITAT PER A 
LA MILLORA DE LÍNIA DE FGV AL SEU PAS PER L’ALCÚDIA . 
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Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde explica la problemàtica que s’arrossega des de fa molts anys, amb una proposta 

de solució que passava per la construcció d’un nou pas per baix de la línia enfront de la Ronda Nord i 
per la millora de l’accessibilitat en la zona de l’Estació,  que és una mostra d’un model de relació entre 
dos institucions (Ajuntament i Generalitat) que no hauria de ser el que s’hauria de produir, sent una 
situació que recorda al conflicte viscut amb l’autobús municipal a l’Hospital, i que el més greu és que 
no s’ha rebut cap resposta a les reiterades peticions municipals, per la qual cosa entén que cal reiterar-
les i demanar una resposta de la Conselleria. 

 
Per tant, i vist que, el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 28/05/2014, per 

unanimitat de tots els grups municipals, acordà: “PRIMER.- Demanar al govern de la Generalitat que, 
desprès de més de quatre anys sense que conste que s’haja realitzat cap actuació, informe sobre l’estat 
de tramitació dels projectes per a la solució del pas de vehicles per les vies de ferrocarrils de la línia 1 
del “metro” al seu pas pel nucli urbà de l’Alcúdia, a l’altura de la Ronda Nord, amb la construcció 
d’un túnel soterrani que connecte la Ronda Nord amb l’Avinguda  Mestre Serrano, i de resolució dels 
problemes d’accessos a persones amb mobilitat reduïda a l’Estació de l’Alcúdia i les seues rodalies. 
SEGON.- Demanar a la Generalitat Valenciana que prenga les resolucions oportunes per a reiniciar 
els treballs destinats a l’execució  de les actuacions abans indicades. TERCER.- Demanar a la 
Generalitat Valenciana que, de manera subsidiària, i de no ser possible en aquests moments 
escometre l’actuació acceptada per l’Ajuntament l’any 2011 (construcció d’un túnel), que s’estudie 
urgentment l’execució de qualsevol de les altres dos opcions proposades en el seu moment per part de 
la Conselleria d’Infrastructures per a resoldre el problema. QUART.-  Demanar als responsables de 
la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient la concessió urgent d’una entrevista amb 
els representants municipals per tractar la situació actual del problema i estudiar possibles vies de 
solució”. 

 
Atès que, en data 26/06/2014, l’Alcaldia va remetre un escrit a l’Hble. sra. consellera de 

Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el qual es deia el següent: “En el diari “Las Provincias” 
(edició comarcal de la Ribera) publicat hui (li adjunte còpia del mateix) hem pogut llegir que vostè va 
anunciar ahir, en l’acte de signatura amb l’Alcaldessa de Carlet d’un conveni entre la Conselleria i 
eixe Ajuntament, que van a procedir a escometre les obres de millora de les condicions de seguretat 
del pas en l’estació d’eixa població veïna i de millora de les condicions de seguretat i accessibilitat 
del pas a nivell, amb una inversió valorada en 60.000 €. 

No podem menys que congratular-nos que eixa Conselleria haja assumit eixa actuació per a la 
millora de les condicions de seguretat en els passos de les vies de la línia 1 de Ferrocarrils de la 
Generalitat en eixe municipi, perquè estem convençuts que es tractarà d’actuacions necessàries i 
adequades per a l’objectiu enunciat, però no podem menys que constatar que eixes actuacions, que 
foren anunciades en la visita que va fer el secretari autonòmic de la Conselleria en la seua visita del 
passat mes de febrer, tornen a deixar fora les necessitats, igualment inajornables, de millora de les 
condicions de seguretat dels passos a nivell d’eixa línia en el nucli urbà de l’Alcúdia i de millora de 
l’accessibilitat a l’Estació del nostre poble. 

Com vaig tenir ocasió de posar-li de manifest en l’escrit que li vaig remetre a vostè i a la 
gerència de FGV el dia 14 de febrer passat, davant dels compromís adquirit per eixe Secretari 
autonòmic de millorar dels accessos a les estacions de la línia de FGV dels municipis de Carlet i 
Benimodo, cal posar de relleu “.... les següents consideracions: 

1ª.- En relació amb els problemes que genera el pas de vehicles per les vies de ferrocarrils de la 
línia 1 del “metro” al seu pas pel nucli urbà de l’Alcúdia, a l’altura de la Ronda Nord. 
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L’any 2008 els tècnics de la Direcció General de Transports ja estigueren en l’Alcúdia, a petició 
de l’Ajuntament, recollint informació per a estudiar una solució tècnica per a la construcció d’un 
túnel soterrani que connectés la Ronda Nord amb l’Avinguda  Mestre Serrano.  

Tenint en compte eixa situació li vàrem remetre el mes de gener de 2009 un escrit al Director 
General de Transports d’eixa Conselleria en el que manifestàvem que “li agrairíem que ens 
informaren sobre el resultat d’eixe estudi, per a valorar les solucions tècniques proposades i poder 
estudiar els terminis i condicions d’execució d’eixe projecte.”.  

Desprès de diverses reiteracions de la petició, el mes de juny de l’any 2009 els responsables 
municipals van mantenir una reunió amb el sr. Dominé (en aquell moment Director General de 
Transports) per a tractar, entre d’altres reivindicacions que històricament havia plantejat 
l’Ajuntament en relació amb l’impacte de la via del ferrocarril de la línia 1 de Ferrocarrils de la 
Generalitat sobre les connexions viàries de la localitat (com és la històrica petició de soterrament de 
la línia), manifestant-se pel sr. Director General que era possible estudiar la construcció d’un túnel 
soterrani que connectés la Ronda Nord amb l’Avinguda  Mestre Serrano, donant una solució viària al 
problema de connexió existent en eixa zona del poble.  

Desprès de reiterats escrits i d’acords plenaris municipals remesos a la Conselleria els anys 
2009 i 2010, ens van remetre des de la Direcció General de Transports un estudi d’alternatives, que 
va ser exhaustivament analitzat per la Corporació municipal, comunicant-li per escrit el mes de gener 
de 2011 a eixa Conselleria que, a judici de l’Ajuntament, la més adequada era la anomenada com a 
“C”, tot i demanant que s’allunyés la ronda a executar en la Ronda Nord el més possible de l’actual 
nucli urbà de l’Alcúdia, per a minimitzar el més possible l’impacte del trànsit sobre les edificacions 
urbanes existents. 

Des d’eixe moment, i fins a la data de hui no hem rebut resposta alguna ni comentari de cap 
tipus des d’eixa Conselleria sobre aquest assumpte.  

2ª.- En relació amb els problemes d’accessos a persones amb mobilitat reduïda. 
En eixa mateixa reunió del mes de juny 2009 va ser tractada la situació del pas de persones 

residents al municipi d’una banda a l’altra de les vies, especialment en allò que pertoca a persones 
amb mobilitat reduïda i que tenen limitada la seua capacitat de desplaçament necessitant d’ajudes per 
a fer-ho (cadires de rodes, caminadors, carrets de xiquets...), be siga per acudir al seu domicili (ubicat 
en la part oest del nucli urbà) o be siga per a acudir a diverses instal·lacions existents en eixa part del 
poble (C.P. Heretats, C.P. Heretats, Polisportiu municipal ...). En eixe moment s’acompanyava un 
reportatge fotogràfic en el que quedava de manifeste que no resulta possible el pas d’eixes persones 
per cap dels punts existents, ja siga pel túnel habilitat baix de les vies o per la plataforma de les vies, 
per la qual cosa eixes persones es veuen obligades a utilitzar els passos a nivell reservats per al pas de 
vehicles (en camí de Benimodo i Carrer Santa Bàrbara), suposant això un greu perill per a la seua 
integritat física. En conseqüència també es va demanar a eixa Conselleria una solució tècnica al 
problema que permetés l’accés en condicions de seguretat d’eixes persones d’una banda a l’altra del 
nucli urbà, per a la qual cosa oferim la total col·laboració municipal. 

Els anys posteriors es van enviar escrits (l’últim d’ells el mes de febrer de 2011), demanant una 
resposta, sense que s’haja rebut resposta alguna. 

En conseqüència, a la vista de les qüestions plantejades, del temps transcorregut sense haver 
obtingut informació alguna en relació amb les dos qüestions plantejades, i tenint en compte que si que 
sembla que eixa Conselleria està estudiant una millora dels accessos a les estacions de Carlet i 
Benimodo, sense que es tinga constància si també està estudiant-se la situació de l’Alcúdia, li pregue 
ens informe sobre l’estat de tramitació de les dos qüestions plantejades per aquest Ajuntament i done 
el mateix tracte a les legítimes reivindicacions dels veïns de l’Alcúdia”. 
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El fet que no obtinguerem cap resposta al nostre escrit  va fer que el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat de tots els grups municipals (PSPV, PP i Compromís), pregués el passat dia 28 de maig els 
següents acords (li adjunte còpia de la notificació de l’acord plenari remesa a la seua atenció):  

“PRIMER.- Demanar al govern de la Generalitat que, desprès de més de quatre anys sense que 
conste que s’haja realitzat cap actuació, informe sobre l’estat de tramitació dels projectes per a la 
solució del pas de vehicles per les vies de ferrocarrils de la línia 1 del “metro” al seu pas pel nucli 
urbà de l’Alcúdia, a l’altura de la Ronda Nord, amb la construcció d’un túnel soterrani que connecte 
la Ronda Nord amb l’Avinguda  Mestre Serrano, i de resolució dels problemes d’accessos a persones 
amb mobilitat reduïda a l’Estació de l’Alcúdia i les seues rodalies. 

SEGON.- Demanar a la Generalitat Valenciana que prenga les resolucions oportunes per a 
reiniciar els treballs destinats a l’execució de les actuacions abans indicades. 

TERCER.- Notificar aquest acord al Molt Hble. sr. President de la Generalitat, a  l’Hble. sra. 
Consellera de Infraestructures, Territori i Medi Ambient i al sr. Gerent de Ferrocarrils de la 
Generalitat”. 

És per tot això, que no havent obtingut encara cap resposta a les nostres peticions, i davant la 
noticia apareguda hui en la premsa, el que me motiva per a dirigir-li este escrit, per a pregar-li 
respectuosament que tinga a bé atendre les nostres legítimes demandes i ens done una resposta 
raonada. Atentament, la saluda, quedant a l’espera de la seua resposta”. 

 
Atès que, a data de hui, transcorreguts prop de quatre mesos des de l’acord plenari municipal i de 

tres mesos des de la remissió de l’últim escrit referit, la Generalitat continua sense donar cap resposta a 
les peticions municipals. 

 
Els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
PRIMER.- Reiterar les peticions formulades pel ple municipal, per unanimitat de tots els grups 

municipals, en sessió celebrada en data 28/05/2014. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Molt Hble. sr. President de la Generalitat, a  l’Hble. sra. 

Consellera de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, al sr. Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat 
i als grups polítics de les Corts Valencianes. 

 
 
10é.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS, RECLAMACIONS I APRO VACIÓ 

DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2/2014. 
 
Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde comenta que la única inversió que es contempla en la modificació és l’obra en el 

pont del riu Magre, que és la que possibilitarà el pas de vianants a l’altre costat del riu, i que és 
especialment necessària per al gran nombre de treballadors (prop de 400) de l’empresa Cítricos 
Valencianos que va diàriament a eixe lloc de treball, a la vegada que permetrà recuperar la visió 
històrica tradicional que tenia el pont. També comenta que l’al·legació presentada pel grup Popular 
contra l’acord ha sigut informada desfavorablement per part de l’Interventor, que és el que ha de 
valorar la legalitat de l’acord i la procedència o no de l’al·legació i que ell confia en el seu criteri 
favorable a entendre que el compromís del ingrés per part de l’empresa Istobal per la venda del carrer, 
així com el conveni signat amb la Diputació, fan possible el finançament de la despesa. 

* La sra. Segura afirma que reitera la valoració feta en el moment d’aprovar inicialment la 
modificació, de conformitat amb l’obra però discrepant amb el procediment previst per al finançament, 
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en el sentit que no és possible aprovar eixa modificació en tant no haja sigut efectiu l’ingrés dels fons 
obtinguts de la venda de la parcel·la municipal, que no entén que puga aprovar-se sense un equilibri 
entre uns ingressos molt superiors i la despesa prevista, i que, respecte a la possible aplicació dels 
articles 44 i 45 del RD 500/1990 en matèria pressupostària, cal tenir en compte que no existeix cap 
document en el qual l’empresa adquereix un compromís ferm d’ingressar la quantitat prevista, mentre 
que el que se li ha aportat documentalment sols posa de manifest un oferiment però no un compromís 
ferm de pagament i que el que considera és que hauria d’haver-se signar un contracte entre les parts, 
que seria el que suposaria eixe compromís ferm de l’empresa, i que no és suficient un simple escrit en 
el que s’adquereix un compromís de compra futura.  

* El sr. Sanz afirma que, desprès d’haver eliminat altres inversions inicialment previstes, sols 
s’està parlant d’una aportació de 14.000 € a càrrec de la compra d’una parcel·la municipal per part de 
l’empresa Istobal per a finançar l’obra, i que a la vista de l’informe de l’Interventor votarà a favor. 

* El sr. Alcalde respon que no sols existeix des del principi un compromís de l’empresa Istobal, 
sense que en cap moment haja dubtat de la solvència i serietat de la seua voluntat de compra, que va 
fer que l’Ajuntament iniciés un procediment previ de modificació del planejament urbanístic per a 
desafectar el carrer i que ha sigut en tot moment coneixedora de la tramitació municipal, sinó que fa 
dos dies que ha ingressat el preu a l’Ajuntament. També afirma que es tracta sols de 14.000 € que 
s’han previst per a finançar la inversió que corresponen al preu de venda del terreny i que tot açò no 
pot ser un motiu per a endarrerir per qüestions formals sense transcendència el procés d’execució 
d’una obra que també està finançada amb fons de la Diputació.  

* La sra. Segura respon al sr. Alcalde que no li havia informat prèviament del fet que s’havia 
pagat el preu perquè “no li ha donat la gana” i que l’altre dia en la sessió de la Comissió  Informativa 
va dir que tenia dia amb la Notaria per a signar la compra. També respon que l’Alcalde intenta dir que 
no confia en l’Interventor ni en l’empresa, i que no es justifica com correspon que existia un 
compromís ferm  de pagament, i manté que les coses no s’han fet bé des del principi. 

* El sr. Alcalde respon a la sra. Segura que desprès de les explicacions que es donaren en 
Comissió per part de l’Interventor i del Secretari creia que estava clara la legalitat de l’actuació 
municipal. 

 
Per tant, i vistes les al·legacions formulades per la portaveu del grup municipal del Partit Popular 

a l’Ajuntament de l’Alcúdia presentades en el terme establert reglamentàriament contra l’acord del Ple 
de sessió 23 de juliol de 2014, d’aprovació inicial de la Modificació de Crèdits Nº 2/2014 del 
Pressupost Municipal de 2014 contra la falta de recursos per al finançament del crèdit de despesa i 
contra la utilització de majors ingressos dels previstos, 

 
Atès l’informe de la Intervenció de Fons de data 11 de setembre de 2014 pel que es proposa la 

desestimació de les mateixes al·legacions, 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.- Desestimar les al·legacions formulades per Oreto Segura Fayos portaveu del grup 

municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de l’Alcúdia. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l'expedient  de modificació de crèdits Nº 2/14 mitjançant la 

incorporació d’una nova previsió d’ingressos i amb la previsió de majors ingressos, el resum del qual 
és el següent: 

 
CREDITS EN AUGMENT:  
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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 PREVISIÓ 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 € 
 
TERCER.- Ordenar  que  l'esmentat aprovació definitiva siga exposat al públic mitjançant edicte 

al B.O.P.    
 
QUART.- 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 1.011 a 1.334/2014, produint-se la següent intervenció:  
* El sr. Alcalde informa que en els decrets 1.333 i 1.334 s’ha acordat cancel·lar el préstec 

subscrit l’any 2012 amb el Banc de Santander per import de 503.606,82 €, que tenia una duració 
prevista de 10 anys, i l’operació de tresoreria subscrita l’any 2014 amb la Caixa rural de l’Alcúdia per 
import de 500.000 €, que tenia una duració prevista de 1 any, rebaixant l’endeutament municipal en 
prop d’1 milió d’€, amb la qual cosa, si es considerés necessari, ja seria possible concertar noves 
operacions de crèdit. 

 
 
20é.- PRECS I PREGUNTES. 
 
* El sr. Sanz pregunta per la situació legal de l’antiga fàbrica d’Alabarta, donat que un tram de la 

tanca perimetral ha caigut i estan abocant-se residus a la zona del riu, per la qual cosa caldria prendre 
alguna decisió per impedir que la situació actual de deteriorament continue produint-se. 

El sr. Alcalde respon que l’empresa va entrar en concurs fa uns 5 o 6 anys, tancà les portes i 
cessà l’activitat, i que té molts deutes pendents de pagament per diversos conceptes. 

El sr. Sanz respon que hauria de considerar-se alguna actuació des de l’Ajuntament. 
El sr. Secretari, amb l’autorització de l’Alcalde, comenta que considera aconsellable que es parle 

d’eixos assumptes en una Comissió Informativa, donat que poden afectar a informacions concretes que 
afecten a particulars. 

 
* El sr. Sanz comenta que ha rebut queixes dels veïns de la zona urbana dels Sectors 4 i 6 sobre 

la situació de falta d’execució de les voreres en alguns trams de carrers, com Cayetano Borso o Pablo 
Iglesias, i de qui és la responsabilitat per a fer-los. 
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El sr. Alcalde respon que en el moment en que es va fer l’execució de la urbanització es va 
resoldre que eixa execució de les voreres seria a càrrec dels propietaris dels solars quan edificaren i 
que l’Ajuntament podria estudiar la possibilitat d’obligar-los a fer-ho, però que és una qüestió que 
caldria analitzar amb detall. 

El sr. Vallés pregunta qui és el responsable de mantenir les urbanitzacions en voreres ja fetes si 
es fan malbé, com està ocorrent en la zona dels Sectors 4 i 6. 

El sr. Alcalde respon que és responsabilitat del titular de la urbanització si les obre està feta. 
 
 
 
* El sr. Sanz també comenta que molts residents en els Sectors 4 i 6 demanen que s’ubiquen més 

contenidors de recollida selectiva per a paper i cartró i per a embassaments, donat que la densitat 
d’ocupació és baixa i la distància en alguns casos és elevada, la qual cosa no fomenta el seu dipòsit en 
els contenidors adequat, i que, a la vista del que s’estableix en els plecs que regulaven la concessió del 
servei, eixa responsabilitat és de l’empresa.  

El sr. Alcalde respon que la “ratio” de contenidors és superior a les que estableix la Conselleria i 
que aparentment no existien grans problemes en la zona, encara que caldria analitzar alguns casos 
concrets si es posen de manifest. 

 
* La sra. Segura comenta que en els bons d’ajuda per educació que s’han donat no es fa constar 

l’import de les destinades a la compra de llibres. 
El sr. Alcalde respon que no s’ha posat l’import perquè el ban el que pretén és informar a un gran 

col·lectiu, davant l’existència d’una certa confusió sobre les ajudes i els criteris de repartiment que es 
considerava necessari clarificar. 

La sra. Amat afirma que es destinen 30 € per alumne en Infantil, 60 € en Secundària (30 per al 
repetidors) i que eixa és la quantitat semblant en els últims anys. 

El sr. Alcalde respon que en el cas de l’elemental de música és més complicat d’explicar segons 
factors i horaris diversos. 

La sra. Amat comenta que les ajudes per transport universitari, centres de cicles formatius o 
Batxillers que no imparteixen en l’Alcúdia són de 90 € per a cadascun. 

 
* La sra. Segura pregunta perquè no s’ha inclòs el punt de l’ordre del dia del Compte General. 
El sr. Interventor, a requeriment de l’Alcalde, comenta que anirà el punt per al proper plenari. 
 
* La sra. Segura comenta pel motiu pel qual es pagaren unes factures pagades per l’Ajuntament 

per assistència de l’associació 750 aniversari si eren d’una assessoria, i que preguntaren si existia 
algun contracte municipal amb ella i se’ls va contestar que no hi havia. 

El sr. Interventor, a requeriment de l’Alcalde, respon que buscarà les factures i li contestarà. 
La sra. Segura comenta que la sorpresa que totes estan facturades en la mateixa data 21/03/2012 

si be existeixen serveis  des del 2001 fins al 2011 que foren prestats fa més de 10 anys i l’obligatorietat 
de pagar la factura és del mateix moment. 

El sr. Interventor, a requeriment de l’Alcalde, respon que creu recordar que la data de factura era 
d’eixe moment encara que els serveis foren anteriors i especialment per la liquidació de l’associació i 
la presentació de documentació necessària davant Hisenda. 

El sr. Alcalde respon que la situació be donada per les enormes dificultats que es generaren per a 
la liquidació de l’associació que organitzà els actes i que les factures foren emeses posteriorment 
durant el període de temps en que tardà en fer possible la liquidació, per les despeses que es generaren, 
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i que el contracte amb l’assessoria el tindrà l’associació i el pagà l’Ajuntament per la subvenció que 
donà a l’efecte. 

La sra. Segura demana que consten les seues preguntes i que espera que se li contesten, i que  si 
no quedaren concretades les passarà per escrit. 

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

les vint i dos hores i cinquanta 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 
 
 
 


