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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
29/10/2014 

 
 
 
     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 24/09/2014, produint-se les següents intervencions: 

* El sr. Sanz afirma que existeix un error en el sentit del vot en el punt quart, relatiu a la moció 
de sol·licitud d’ajudes a les produccions de caquis, donat que consta en l’esborrany de l’acta que els 
regidors del Grup Popular votaren en contra quan realment també votaren a favor, sent aquesta moció 
aprovada per unanimitat, i també demana que en la seua primera pregunta formulada en el punt vinté 

En l'Alcúdia, 29 d’octubre 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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de “precs i preguntes” es faça constar que la pregunta es formulava “ ... donat que un tram de la tanca 
perimetral ha caigut i estan abocant-se residus al que camí que accedeix a la zona del riu...”. 

* La sra. Segura demana que en la seua primera intervenció en el punt vinté de “precs i 
preguntes” es faça constar que la pregunta que també preguntà “si s’han mantingut les mateixes 
ajudes”, cosa que respongué de manera positiva el sr. Alcalde 

 
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 MUNICIPAL SOCIALISTA DEMANANT A L GOVERN LA 
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS LEGALS PER AL BO SOCI AL DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA. 
 
 Vista la moció presentada pel Grup Socialista, que textualment diu el següent: 
 

“Ara fa uns pocs dies que en una resposta donada pel govern al diputat del PSOE Miguel 
Ángel Heredia, l’executiu espanyol ha reconegut que la xifra de beneficiaris del bo social establert 
efectes de facturació del subministre d’energia elèctrica ha disminuït de 2.712.896 que existien a 
finals de l’any 2011 a 2.511.158 beneficiaris a finals de 2013. 

 
Es tracta d’una disminució de més de 200.000 beneficiaris de tota Espanya, en la seua major 

part de famílies amb recursos escassos, que han vist perdre els avantatges econòmics que eixa situació 
els suposava, la qual cosa suposa que han perdut eixa situació més del 8% d’aquells que es 
beneficiaven de les condicions especials de facturació l’any 2011. 

 
La situació en la Comunitat Valenciana és encara més dolenta, donat que de 159.502 

beneficiaris l’any 2011 s’ha passat a 144.232 a finals de l’any 2013, la qual cosa suposa que han 
perdut eixa situació més del 10,5% d’aquells que es beneficiaven de les condicions especials de 
facturació l’any 2011. 

 
Encara que no hi ha dades a nivell del municipi de l’Alcúdia, una extrapolació de les dades 

valencianes, permet concloure que unes 35 famílies de l’Alcúdia han perdut eixes condicions 
especials de facturació, i que sols poc més de 300 és probable que continuen tenint-les. 

 
Per entendre la situació a la que estem arribant cal tenir en compte que eixe bo social fou 

establert l’any 2009 pel govern socialista i es concretava en la congelació de la tarifa vigent en el 
moment de la posada en marxa de l’anomenada Tarifa d’Últim Recurs (TUR).  

 
Les previsions legals establertes pel govern l’any 2009 eren que podien acollir-se a eixe bo 

qualsevol dels següents quatre col·lectius, sempre que es tractés del seu habitatge o domicili habitual: 
a) els clients domèstics residències amb una potència contractada inferior a 3 kW; b) els pensionistes 
amb prestacions mínimes; c) les famílies nombroses i d) les llars en què tots els seus integrants es 
trobin en situació d'atur.  
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La inclusió en eixe bo fou rogada, a petició de l’interessat, llevat del cas dels clients amb 
contractes de subministrament amb una potència contractada inferior a 3 kW que foren inclosos 
automàticament. 

 
Això suposà pels beneficiaris del bo que varen mantenir la TUR vigent al mes de juliol de 

2009, és a dir, el preu de l'electricitat es va congelar per eixes famílies en el moment de la posada en 
marxa i no els han afectat les enormes pujades que s’han produït amb posterioritat. Entrant a analitzar 
l’estalvi real que suposa per a eixes famílies, i donat que el preu del kWh al juliol de 2009 era de 
0,112480 euros/kWh (que és la tarifa que manté actualment el bo social de la llum), i tenint en compte 
que els preus de l'energia a Espanya no han deixat de créixer des d'aleshores, això suposa en aquest 
moment un estalvi del 33% respecte a la tarifa regulada per a una potència de 2,2 kW i del 21% per a 
una potència del 4, 4 kW. 

 
L’any 2013, aprofitant l’aprovació de l’actual Llei del Sector Elèctric, el govern del PP va 

modificar les condicions per accedir a aquesta tarifa i va incloure una limitació per renda que no 
existia fins a eixe moment. Això suposà que la condició per accedir al bo social és que la renda del 
cap de família no ha de superar el 120% del salari mínim interprofessional, és a dir, 10.841 euros 
anuals. A més a més, la segona persona amb ingressos de la mateixa família no podrà superar el 70% 
del SMI (7.588) i la tercera i següents el 50% (5.420 euros). D'aquesta manera, s’ha deixat fora a 
milers de llars, principalment famílies nombroses que en la major part dels casos comptaven amb unes 
rendes molt lleugerament superiors a les estipulades pel govern presidit pel sr. Rajoy.  

 
D’eixa manera s’ha exclòs de l’aplicació del el bo social a gran nombre famílies amb escassos 

recursos. Per exemple, una família amb dos o més fills amb uns ingressos de 10.841 euros anuals no 
podria accedir al descompte en la seva factura elèctrica, tot i estar també en una situació de gran 
vulnerabilitat social. 

 
Altra de les decisions presses en eixa matèria l’any 2013 pel govern del PP fou reduir el 

descompte que s’aplicava als beneficiaris del bo social en un 3,41%, a “l’actualitzar” en eixe 
percentatge el SMI de l’any 2009. 

 
Es tracta d’altres de les sagnants retallades social que ha aplicat el govern del PP i que estan 

patint moltes famílies amb recursos molt limitats, que, juntament amb l’increment constant del preu 
de la llum (que ha pujat sols des del mes de gener de 2014 fins ara en un 19%), fa que moltes d’elles 
no puguen fer front al pagament dels rebuts i que estiga perillant el manteniment de les condicions 
mínimes d’habitabilitat de moltes llars.   

 
A eixa situació cal afegir, com han denunciat recentment associacions de consumidors com 

FACUA, l’actitud de “boicot” que està fent el govern en l’ús del bo social, mitjançant les baixes 
d’ofici en els beneficiaris i les dificultats que estableix per a la seua aplicació, cosa que està portant a 
Espanya a una situació de “lider en matèria de pobresa energètica” de tota Europa occidental.  

  
És per això, que es proposen els següents acords: 
 
PRIMER.- Demanar al govern que modifique la legislació vigent en matèria de regulació del 

bo social elèctric incrementant substancialment les limitacions de renda establertes i fomentant la 
incorporació  a la cobertura del bo de famílies en risc de caure en una situació de “pobresa 
energètica”. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol i als grups polítics a les 

Corts Generals.”. 
 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Millo justifica la moció, que considera una nova retallada social i que té greus efectes 
negatius en un col·lectiu important de ciutadans amb menys recursos.  
 * El sr. Sanz comenta que la decisió del govern ha afectat als col·lectius més vulnerables, fent 
més evident les causes d’exclusió social en Espanya que denuncien els últims informes de Càritas i 
d’Unicef . També afirma que tractant-se d’un “bo social” que podria beneficiar a més de 5 milions 
d’usuaris (segons reconeix el propi Ministeri) i cada vegada en té menys inclosos per les decisions del 
govern, quan el que caldria és possibilitar la incorporació de més persones amb dificultats per a poder 
fer front a les despeses de subministrament elèctric, quan s’ha arribat a rebutjar al Congrés dels 
Diputats, al votar en contra el PP, les propostes que s’han presentat contra l’anomenada “pobresa 
energètica”, en una situació en la que (l’any 2012) es va tallar el subministrament a 1,5 milions de 
clients en Espanya, i amb una factura mitjana 105% superior a la mitjana de la Unió Europea. 
Finalment comenta que el PP valencià rebutjà a les Corts a finals de l’any 2013 una proposta 
d’aprovació d’un Pla de Xoc en la matèria, i que eixes situacions estan provocant moltes morts. 
 * La sra. Segura afirma que, donat que eixa situació pot afectar a unes 35 famílies al municipi, 
el seu grup votarà a favor. 
 
 Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
 ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup Socialista. 
  
  

3r.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEMANANT A L GOVERN 
L’INCREMENT DE PARTIDES EN EL PRESSUPOST DE 2015 DESTINADES A SERVEIS 
SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. 
 
 Vista la moció presentada pel Grup Socialista, es produeixen les següents intervencions: 
 * La sra. Martínez Murillo justifica la moció per les previsions del projecte de Pressupost, que 
preveu la congelació de partides en matèria de Serveis Socials i d‘atenció a la Dependència, i la seua 
incidència social, fent constar que mentre han augmentat els últims anys de 6 a 8 milions de persones 
en Espanya les que reben ajudes de Serveis Socials, la partida pressupostària permaneix igual, i que 
eixa situació també està produint-se en l’aplicació de la Llei d‘atenció a la Dependència, encara que 
300.000 nous beneficiaris està previst que s’incorporen el 2015 al sistema (desprès d’haver-se 
prorrogat en tres anualitats anteriors l’aplicació de la llei per a eixe col·lectiu), tot això amb una 
reducció dels beneficiaris per les defuncions i per la reducció de les prestacions. Conclou assegurant 
que el sr. Rajoy no ha cregut mai en la Llei d‘atenció a la Dependència que aprovà l’anterior govern i 
que vol “carregar-se-la” amb retalls constants. 
  * El sr. Sanz afirma que caldria donar-li la màxima prioritat a l’atenció d’eixos col·lectius i no 
retallar més, quan, per altra banda, el govern ha aprovat un pla del Ministeri de Defensa per a invertir 
uns 10.000 milions d’€ en la renovació d’equipament, amb un cost per a un sol submarí de 2.135 
milions d’€. També afirma que aquesta situació és la conseqüència de la modificació feta per via 
d’urgència de l’article 135 de la Constitució, amb l’acord del PSOE i del PP, que ha donat prioritat al 
pagament del deute per damunt de qualsevol altra consideració. Finalment comenta que la situació de 
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la Comunitat Valenciana és la més dolenta en matèria de Serveis i Socials i aplicació de la llei de la 
Dependència, amb la qualificació més baixa de tot l’Estat.  
 * La sra. Puchol afirma que el vigent pla estatal de Serveis Socials ha previst una despesa per 
al període 2014 a 2016 de 3.093 milions d’€ per a 96 mesures de desenvolpament, mentre que el Pla 
anterior per al període 2011-2013 la quantia dels fons no ha sofert molta variació, encara que si que 
s’ha canviat la forma de repartiment dels fons entre les diverses actuacions, i que no ha hagut molta 
controvèrsia amb el pla, encara que és cert que s’ha congelat la partida. També comenta que la qüestió 
de l’aplicació de la llei de la Dependència ha sigut tractada en moltes ocasions anteriors, però que per 
al Pressupost de 2015 s’ha previst una despesa mínima, que és ampliable, de 1.087.179 milions d’€, 
per la qual cosa no existeix un retall en eixe punt, sinó que el que s’ha previst en 2015 és que entraran 
tots els graus de dependents pendents, i que en atenció a eixa situació es generarà el dret i es 
transferiran més fons a les Comunitats i s’augmentarà la partida. En el cas de la Comunitat Valenciana 
comenta que des del mes de gener de 2012 no està en vigor el grau 1, en quan a prestació de 
cobrament, però si que el va fer entrar en prestacions que van destinades a serveis d’autonomia 
personal que ha sigut requerides. Igualment comenta que davant la situació que es va trobar l‘actual 
govern i la modificació de la Constitució és va fer d’altra manera i es modificà el sistema aplicant com 
cal la llei que estableix la priorització de les atencions d’autonomia personal a les prestacions del 
cuidadors, i que algunes persones moren i altres moltes entren en el sistema, i si que estan rebent eixos 
serveis, mentre que les persones a les que s’ha reduït a 1/4 la prestació que rebien és perquè percebien 
rendes molt altes (unes 29 o 39 persones en la Comunitat). Finalment afirma que el govern del sr. 
Rajoy si que creu en la llei, donat que, en cas contrari, no hagués fet tot el possible per a pagar el 
deute que deixà el govern anterior, i que si be sempre cal fer més despesa en matèria social es fa pel 
govern el que és possible assumir.  
 * La sra. Martínez Murillo respon que es tracta d’una qüestió de prioritats per al govern i que 
la situació d’augment de les diferències entre rics i pobres és una conseqüència de les polítiques 
socials del PP de retalls, també en l’aplicació de la llei que fou promoguda pel govern socialista. 
També respon que totes les dades posen de manifest que la Comunitat Valenciana està a la cua en 
l’aplicació de la llei en tots els serveis i prestacions socials i que és necessari augmentar la partida per 
a finalitats socials davant un augment de més de 2 milions d’usuaris i de 315.000 nous dependents que 
s’incorporaran a la seua aplicació. 
 * El sr. Sanz respon que eixe grup de 315.000 persones haurien d’haver sigut ateses l’any 2012 
i que el govern no estableix en el Pressupost partida suficient per a les necessitats que ja se sap que 
existiran per noves incorporacions al sistema. Igualment afirma que el govern valencià, el que està 
fent, és recórrer la recent sentència del TSJCV que ha anul·lat el decret que regulava el preu dels 
copagaments que ha establert per als dependents i tramitar una llei per a donar-li cobertura de taxa, 
quan els propis fonaments de la sentència afirmen que es tracta d’un servei objectivament 
indispensable per a poder satisfer necessitats bàsiques.  
 * La sra. Puchol respon que el copagament ha sigut anul·lat pel TSJCV per una qüestió formal 
i que ara el govern valencià ho tramitarà com una taxa per llei. També afirma que molta gent es troba 
en situació de llista d’espera quan demana prestacions econòmiques en qualitat de cuidador però que 
cal molta ajuda social i que ella considera que junt a la situació de la crisi econòmica, es troba davant 
moltes situacions que posen de manifest l’existència d’una crisi de valors humans. Conclou afirmant 
que el PSOE va fer una llei que no va preveure com dotar-la pressupostàriament de manera adequada, 
i que el seu grup votarà a favor de la moció si es modifica en el punt quart de la part dispositiva en el 
sentit d’eliminar la referència a “convocar” al ciutadans per a presentar reclamacions, donat que 
aquests ja estan organitzats en els seus col·lectius.  
 * El sr. Alcalde respon que el seu grup no té cap problema per modificar eixa expressió per la 
d’invitar. 
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 Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
 ÚNIC.- Aprovar íntegrament la següent moció presentada pel Grup Socialista: 
 

“El projecte de llei de Pressupost de l’Estat per l’exercici de 2015 suposa una congelació de 
totes les partides de despeses en matèria de Serveis Socials i atenció a la Dependència, que ja havien 
patit els últims anys unes enormes retallades. 

 
L’aportació global de l’Administració estatal en les dos matèries (Serveis Socials i atenció a la 

Dependència) ja arrossega en el període 2011 a 2013 un retall del 37,3%, i eixa situació s’ha vist 
incrementada cada any. 

 
En matèria de Serveis Socials, cal dir que el Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis 

Socials del projecte de llei de Pressupost de l’Estat per al 2015, que és el que contempla el 
finançament dels Serveis Socials més bàsics que es presten des de els ajuntaments, es manté en una 
xifra semblant a la prevista en el Pressupost per a 2014 (prop de 27,5 milions d’€) tot això malgrat el 
fet que les persones ateses pel sistema han passat d’uns 6,8 a prop de 8,4 milions de persones (la qual 
cosa suposa un increment aproximat del 18%). Això suposarà que la participació de l’Estat en el 
finançament de l’atenció dels Serveis Socials municipals serà d’uns 3 € per persona. 

 
Per a comprendre l’autèntic abast dels retalls acumulats, cal tenir en compte que eixe Pla 

Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials ha patit des de l’any 2011 un retall del 63,5%, 
que ara queda consolidat en el projecte de llei de Pressupost de l’Estat per al 2015. 

 
En matèria d’aplicació de la Llei d’atenció a la Dependència, cal dir que també les partides 

queden congelades en el projecte de llei de Pressupost de l’Estat per al 2015, després del retall que ja 
patiren en el Pressupost per a l’exercici de 2014, que suposà un retall del 46,7% en la partida 
destinada a l’atenció de la dependència, que passa dels 2.205 milions d’€, prevists per a l’exercici de 
2013, a 1.776 milions d’€. Això suposarà que 176.667 persones seguiran (en el “limbo”), malgrat que 
eixe número s’ha reduït els últims anys per les defuncions de les persones que han mort esperant rebre 
les prestacions i serveis als que tenen dret per la seua situació, a l’espera que les defuncions de les 
persones que ja reben actualment les prestacions facen possible la seua incorporació al sistema. 

 
Si allò dit no fos suficient ens trobem que en Espanya més de 1,2 milions de persones 

dictaminades com a dependents (de les quals en aplicació de la llei prop de 900.000 tindrien dret a 
atenció), i que suposen un 20% del total, no tenen cap prestació ni assistència. 

 
També s’oblida que, en aplicació de la llei, més de 300.000 persones haurien d’incorporar-se al 

sistema a partir del 1 de juliol de 2015 per estar catalogades dintre del grau I, sinó es torna (per tercera 
vegada consecutiva) a retardar el calendari d’aplicació.  

 
El resultat és esborronador, el nombre de beneficiaris del sistema és actualment molt inferior al 

que hi havia el mes de desembre de l’any 2011 (quan el PP arribà al govern), com a conseqüència de 
la defunció dels beneficiaris i la falta d’incorporació de nous beneficiaris amb dret a la prestació que 
estan esperant la concessió d’una ajuda que el pertoca per un dret que ja tenen reconegut. Milers de 
persones han mort i moren diàriament sense haver aconseguit rebre cap prestació que tenien ja 
reconeguda. 
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Al territori valencià i al municipi de l’Alcúdia ens trobem amb molts d’eixos casos de persones 

que tindrien dret a percebre ajudes i no les tenen reconegudes perquè el govern valencià no resol les 
seues peticions i aprova els PIA, i de moltes persones que han vist reduir, en alguns casos fins a 
menys de la quarta part, les aportacions de les ajudes que rebien, cosa que continuarà aprofundint-se i 
agreujant-se amb els nous retalls que contempla i consolida el projecte de llei de Pressupost de l’Estat 
per a l’any 2015. 

 
L’ajuntament s’ha manifestat en moltes ocasions anteriors en contra la política que està portant 

endavant el govern central i autonòmic en la gestió de la Llei de la Dependència, i en greu i negativa 
incidència que l’aplicació d’eixes decisions als seus veïns i veïnes, que està suposant una càrrega 
econòmica que, en molts casos, pot fer perillar la mateixa possibilitat de seguir prestant les atencions 
necessàries a les persones dependents, donat que moltes de les famílies, especialment en estos 
moments de greus dificultats econòmics generals, no poden assumir eixos costs. La línia que executa 
el govern de Rajoy està clara i no és altra que la derogació “de facte” de la llei, una norma social en la 
que mai va creure. 

 
És per això, que es proposen els següents acords: 
 
PRIMER.- Exigir al govern espanyol que modifique el projecte de Pressupost per a l’exercici 

de 2015, pressupostant, com a mínim, les consignacions pressupostàries destinades a l’aplicació de la 
Llei de la Dependència previstes en el Pressupost de l’exercici de 2011 i al Pla Concertat de 
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials. 

 
SEGON.- Exigir als govern espanyol i valencià un adequat finançament públic de les 

prestacions previstes per a l’atenció de la Dependència i dels Serveis Socials municipals, reiterant les 
peticions formulades als governs central i valencià en les anteriors mocions aprovades pel plenari 
municipal. 

 
TERCER.- Demanar al govern valencià que inste al govern espanyol perquè aquest modifique 

les seues previsions econòmiques en l’aplicació de la llei. 
  
QUART.- Invitar als ciutadans de l’Alcúdia, en especial al col·lectiu afectat directament per 

estes decisions, perquè inste de manera organitzada les oportunes reclamacions davant eixes decisions 
dels governs central i autonòmic. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol i de la Generalitat, al 

Ministeri de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, als 
grups de les Corts Generals i de les Corts Valencianes, al Síndic de Greuges de la Generalitat 
Valenciana i a la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència.”. 
 
 

4t.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEMANANT A  L’EMPRESA 
GESTORA DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA I A L A CONSELLERIA DE 
SANITAT QUE ES TORNE A COMUNICAR PER CARTA ALS COL· LECTIUS AFECTATS 
LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP. 

 
Vista la moció presentada pel Grup Socialista, que textualment diu el següent: 
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“El pròxim 20 d’octubre comença la campanya anual de vacunació contra la grip la qual 

s’adreça, fonamentalment, a les persones majors, a banda d’altres grups de risc com per exemple el 
personal sanitari. 

 
Aquesta campanya tots els anys s’inicia amb un repte important, aconseguir que cada tardor 

augmente el percentatge de vacunats respecte a l’exercici anterior. Malauradament, segons les dades 
de la Societat Espanyola de Geriatria, des de l’any 2005 el percentatge de gent gran que es vacuna ha 
disminuït a l’estat espanyol des de poc més d’un 70% que ho va fer el 2005 fins tan sols un 54% que 
ho va fer l’any passat. A la Comunitat Valenciana eixe percentatge es quedà en tan sols un 52,8% dels 
majors vacunats. 
 

Per tal que la població es consciencie de la importància  de la vacunació és necessària una 
campanya activa que arribe al major número de ciutadans en la qual és fonamental la implicació de 
tots i totes. Dels propis majors que han de ser conscients dels beneficis de la vacunació, dels seus 
familiars que són els qui han de motivar-los en molts casos i dels responsables de salut pública pel que 
fa a promoure polítiques actives de conscienciació. 

 
Ja fa més de 15 anys, l’Ajuntament i el Centre de Salut de l’Alcúdia iniciaren una campanya 

de comunicació a la gent gran, mitjançant la qual el Centre assignava unes quotes diàries de gent que 
podia ser vacunar-se i l’Ajuntament remetia als majors de 64 anys una carta indicant-los el dia en que 
podien acudir per rebre l’esmentada vacuna. L’Ajuntament de l’Alcúdia es feia càrrec de la logística 
de la comunicació i el Centre de Salut organitzava un calendari còmode i eficaç que minimitzava les 
cues i la saturació de les consultes dels metges per gent gran que sols volia que li feren el volant per 
vacunar-se. 

 
Amb el pas dels anys i la implantació de les noves tecnologies el propi Centre de Salut va 

assumir la gestió completa de les citacions i vacunacions, remetent cada tardor cartes personalitzades 
als veïns i veïnes convidant-los a vacunar-se en el dia i hora que corresponia. 

 
Aquest sistema ha estat en funcionament fins l’any 2013, consolidant-se com una via eficaç de 

comunicació fins el punt que la gent gran de l’Alcúdia esperava cada octubre l’arribada de la seua 
carta per acudir puntualment a rebre la vacunació. 

 
Desafortunadament, aquest any 2014, l’empresa privada que gestiona l’atenció sanitària a la 

nostra comarca ha acordat deixar de remetre les cartes personalitzades i es limita a avisar, simplement 
amb un missatge SMS a les persones majors, del dia i hora en què els correspon rebre la seua vacuna. 
Aquest canvi es justifica amb l’argument que és el mateix sistema que s’utilitza a altres àrees de salut 
de la Comunitat Valenciana. 

 
L’esmentat SMS diu literalment: “Campaña Vacunaciòn Gripe 2014. Acuda a vacunarse a su 

centro de salud el dÍa DD/MM/2014 a la HH:MM h. Es necesario presentar su tarjeta SIP. Dep. Salud 
LA RIBERA”. 

 
 No cal dir que qualsevol persona que reba aquest missatge sense cap avís previ es quedarà 

com a mínim sorpresa, i si qui el rep és una persona major el percentatge dels qui no el comprenen 
segurament serà prou alt.  
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A més a més, el sistema de comunicació via missatge SMS comporta que aquells que no 
disposen de telèfon mòbil no puguen rebre la seua citació. Fins i tot, encara que disposen de telèfon 
mòbil, en molts casos i per tractar-se d’un col·lectiu que inclou persones d’avançada edat, és probable 
que ni tan sols se n’adonen que han rebut un SMS, o que no sapiguen fer les mínimes actuacions 
mecàniques necessàries per a poder-lo obrir, o inclús que no siguen capaços d’interpretar-lo 
adequadament, i per tant no sapiguen que han sigut convidats a rebre la vacuna amb un horari concret. 

 
I no només això, hi ha casos com matrimonis que sols un dels membres de la parella té accés 

habitual al telèfon i, per tant, només un dels dos rebrà la citació, amb les confusions, errors i 
omissions que poden generar-se. I també hi ha altres casos en què el número de telèfon mòbil que s’ha 
facilitat a l’Hospital de la Ribera és d’algun fill, sent aquest el que rep una cita que no li correspon i 
que potser no sàpiga si és per a ell o per a qui és, ja que en l’esmentat SMS no figura a qui va adreçat. 

 
Òbviament, aquest canvi suposa un pas enrere important en la tasca que s’havia encetat fa ja 

molts anys i la justificació que utilitza l’Hospital de la Ribera no pot rebre altre qualificatiu que 
patètica, si no fos pel fet que estem parlant d’un assumpte tant seriós. Perquè, enlloc de mantindre un 
sistema més personal i probablement més efectiu que a altres àrees, s’opta per deixar perdre un 
sistema consolidat al qual ja estava acostumada la població, substituint-lo per un altre que, pels motius 
exposats anteriorment, va a suposar necessàriament una important pèrdua d’eficàcia i, per tant, una 
disminució del percentatge de població que va a ser vacunada. 

 
També resulta de tot punt incomprensible aquest canvi, si és analitzat des d’un criteri 

estrictament econòmic, perspectiva que malauradament impregna tota la visió de la salut pública que 
es té a la nostra Àrea, ja que resulta més que evident que és més barat enviar una carta i augmentar el 
percentatge de vacunació que tindre després un possible ingrés hospitalari. No ha d’oblidar-se que un 
sol ingrés hospitalari d’una persona per una falta de vacunació en el moment oportú, possiblement 
siga més car que tota una campanya de comunicació a través del correu ordinari. I això sense tindre en 
compte que una persona major no vacunada potser acabe sent part del centenar de morts que provoca 
la grip cada any a la Comunitat Valenciana. 

 
I no només això, la confusió que aquest canvi suposarà als nostres centres de salut potser 

monumental. Gent i més gent que no sap quan té que vacunar-se acudint al seu centre per preguntar 
quan li toca i fent cues per esperar el seu torn o telefonant insistentment per a obtenir una informació 
complera. És a dir, més malbaratament de recursos humans i econòmics.  

 
El resultat serà que probablement cada Centre de Salut tindrà que solucionar la seua papereta 

com puga, i pot acabar decidint vacunar a la gent gran a “destall”, sense cita prèvia, o saturant 
l’agenda dels metges per tal que aquests expedeixen el corresponent volant, amb les conseqüències 
evidents pel que fa als retards a l’hora de donar cita a la resta de malalts. Tot això és pot definir amb 
un terme: caos. 

 
Ja per últim, el canvi de procediment suposa tirar per terra el treball de vora dos dècades 

d’Ajuntaments i Centres de Saluts, atès que aquests primers han perdut la capacitat de dur a terme 
qualsevol tipus d’iniciativa pel seu compte. I, al final de tot, disminuir en lloc d’augmentar el 
percentatge de gent que es vacuna. Res més lluny dels reptes que comentàvem al principi. 

  
És per això, que es proposen els següents acords: 
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PRIMER.- Demanar a l’empresa gestora del Departament de Salut nº 11 de la Ribera, on es 
troba enclavat el Centre de Salut de l’Alcúdia, que comunique les citacions per a vacunar-se contra la 
grip a les persones majors a través d’una carta adreçada al seu domicili on conste el seu nom i 
cognoms, número de SIP i dia i hora en què han d’acudir al seu centre de salut, tal i com s’havia fet 
fins l’any 2013, fet que pot ser simultani amb la comunicació via SMS que s’ha dut a terme enguany. 

  
SEGON.- Demanar a la Conselleria de Sanitat que inste a l’empresa del Departament de Salut 

nº 11 de la Ribera que reprenga per aquest any les tasques de fer citacions per a vacunar-se contra la 
grip a les persones majors a través d’una carta on conste el seu nom i cognoms, número de SIP i dia i 
hora en què han d’acudir al seu centre de salut. 

 
TERCER.- Demanar a la Conselleria de Sanitat que extenga el model de comunicació 

citacions per a vacunar-se contra la grip a les persones majors via carta personalitzada a les altres 
àrees de salut de la Comunitat Valenciana. 

 
QUART.- Demanar a la Conselleria de Sanitat, i a l’empresa gestora del Departament de Salut 

nº 11 de la Ribera, que duguen una campanya informativa detallada i massiva adreçada a tota la 
població on s’informe dels avantatges de la vacunació contra la grip. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al president de la Generalitat, al conseller de Sanitat, al 

comissionat de la Conselleria de Sanitat en l’Hospital de la Ribera i els seus centres dependents, a 
l’empresa gestora del Departament de Salut nº 11 de la Ribera, als grups de les Corts Valencianes, al 
Síndic de Greuges de la Generalitat Valenciana i a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de 
la Ribera”. 
 
  Es produeixen les següents intervencions: 
 * La sra. Martínez Murillo explica l’objectiu de la moció, destinada a aconseguir una millor 
difusió de les campanyes informatives en la matèria davant una situació de disminució del nombre de 
persones que s’estan vacunant contra la grip, i posa de manifest les dificultats que afegirà per al 
coneixement de la data prevista per a la seua vacunació a persones majors, considerant que el cost de 
seguir enviant la carta informativa és molt baix en comparació amb els problemes que pot causar.  
 * El sr. Sanz afirma que està d’acord amb la moció i comenta que, front a les costoses 
campanyes de publicitat que fa l’empresa de l’Hospital, el cost d’enviar les cartes resulta escàs.  
 * La sra. Segura afirma que les dades que ella té són diferents a les que recull la moció però 
que cal fer constar que s’ha fet una ampla campanya informativa en diversos medis i que resulta 
prompte per a valorar si el fet de no enviar les cartes pot incidir negativament en el percentatge de 
persones que reben informació i es vacunen, i que l’any proper, a la vista del resultat, seria moment de 
poder plantejar-se el demanar-ho. Conclou afirmant que l’Hospital ha rebut un nou premi per la seua 
gestió i que considera que no estarà fent-ho tant mal. 
 
 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 íntegrament la moció presentada pel Grup Socialista. 
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5é.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA PER A M ANIFESTAR 
L’OPOSICIÓ A UN TRANSVASSAMENT D’AIGÜES DEL XÚQUER DES D’ALARCON AL 
VINALOPÓ 

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

següent: 
 

“El passat 14 de març el Consell d'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer va 
informar favorablement el projecte del Pla Hidrològic de conca de la Demarcació Hidrogràfica del 
Xúquer i el va elevar al Govern a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
Aquest projecte va entrar en vigor el passat 13 de juliol data de la seua publicació en el BOE. 

 
La documentació relativa al projecte -que consta d'uns 5.000 fulls- es va posar a disposició 

dels membres del Consell d’Aigua amb tan sols 48 hores d'antelació, amb la inclusió d'aspectes 
rellevants que no formaven part de la documentació que durant 6 mesos es va sotmetre a informació 
pública. 

 
Entre les variacions donades a conèixer 48 hores abans de la reunió del Consell trobem les 

següents: 
 
1- S'inclouen, per primera vegada, els estalvis procedents de la modernització de regadius de la 

Ribera del Xúquer, entre els “recursos excedents” que podran enviar-se al Vinalopó, Alacantí i Marina 
Baixa. 

 
2- Es contempla que al menys 12 hm3/any de recursos no assignats generats pels afluents del 

Xúquer aigües avall de Tous es trasvasaran al Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa. 
 
El 26 de març, abans de la reunió del Consell Nacional de l’Agua per informar el projecte de 

Pla Hidrològic del Xúquer, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient signà un protocol 
amb la Generalitat Valenciana en el qual es comprometia a avaluar la possibilitat transvasar aigua no 
sols des de l’Assut de la Marquesa, sinó també des de Corte de Pallàs, Antella o utilitzar la connexió 
del transvasament Tajo-Segura des de l’embassament d’Alarcón. 

 
La Generalitat Valenciana i els beneficiaris del transvasament Xúquer-Vinalopó han defensat 

aquesta alternativa de transvasament des d’Alarcón argumentant que els regants de la Ribera podrien 
utilitzar els recursos no assignats generats pels afluents del Xúquer aigües avall de Tous i així alliberar 
un volum equivalent, de com a mínim 12 hm3/any, en l’embassament d’Alarcón, al qual tenen 
vinculades les seues concessions.   

 
D’aquesta manera, la intenció és transvasar anualment un mínim de 12 hm3 del Xúquer des 

d'Alarcón, i a més a més, tots els estalvis de la modernització de regadius generats a la Ribera del 
Xúquer, ja que estan considerats com recursos excedents segons el Pla. 

El Xúquer és un riu sobreexplotat, que ha perdut en les últimes dècades més de la meitat del 
seu cabal i que a penes pot atendre les seues necessitats. Qualsevol transvasament d'aigua que no siga 
de sobrants i des de l'Assut de la Marquesa, al final del riu, suposa una amenaça a la supervivència del 
Xúquer i de l'Albufera, els seus cabals i els seus usos. 
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Els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera han de quedar-se íntegrament en el 
Xúquer per a compensar els cabals que deixaran d'anar al riu, a l’aqüífer de la Plana Sud de València i 
a l'Albufera amb la modernització, i per incrementar les garanties de subministrament als usuaris de la 
Ribera. 

 
És inacceptable que mentre es nega una concessió d'aigua del Xúquer als abastiments de boca 

de la Ribera, que han vist com els seus aqüífers s'han contaminat amb nitrats i pesticides, es projecte 
transvasar regularment aigua del Xúquer des d'Alarcón fins Alacant,  i  a més amb recursos procedents 
de la modernització del regadius de la Ribera. 

 
Malgrat l'oposició reiterada de tots els sectors afectats a la comarca de la Ribera, regants, 

ecologistes, sindicats, organitzacions agràries o partits polítics els plans d'aquest nefast transvasament 
continuen endavant amb la participació del propi Govern de la Generalitat, que no atén els interessos 
ambientals i socio-econòmics de la Ribera.   

 
Per tot allò anteriorment expressat l'Ajuntament de l'Alcúdia acorda: 
 
1- Manifestar el total rebuig a qualsevol projecte de transvasament d'aigües del Xúquer a 

Alacant amb toma aigües amunt de la toma existent a l’Assut de la Marquesa, ja siga Antella, Cortes 
de Pallàs o des d'Alarcón, ja que posaria en perill la supervivència del Xúquer, de l'Albufera i dels 
diferents usos en la conca cedent. 

 
2- Manifestar que l'únic transvasament possible és el que es realitze al final del riu, des de 

l'Assut de la Marquesa, una vegada els cabals a transvasar han complit les seues funcions ambientals i 
s’ha garantit un cabal ecològic suficient fins a la desembocadura. 

 
3- Manifestar que els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera han de quedar-se 

íntegrament en el Xúquer per a compensar els cabals que deixaran d'anar al riu, a l’aqüífer de la Plana 
Sud de València i a l'Albufera, i per incrementar les garanties de subministrament als distints usuaris 
de la Ribera. 

 
4- Traslladar els anteriors acords al President de la Generalitat Valenciana, al Conseller 

d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, a la Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, a la Ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Mesa pel Xúquer.” 
 
  Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz justifica la moció davant la gran preocupació que existeix en la comarca davant 
l’aprovació pel govern d’un transvasament d’almenys 12 Hm3 des de l’embassament d’Alarcón cap al 
riu Vinalopó d’aigua d’ús humà, a càrrec dels estalvis que s’han aconseguit entre el regants 
tradicionals del Xúquer amb l’execució de les obres de modernització de regadius, quan els recursos 
del riu estan al límit i s’introduí eixe tema en el Pla Hidrològic que s’ha aprovat dos dies abans sense 
informació prèvia.  
 * El sr. Vallés afirma que és cert que existeix un gran malestar en la comarca davant eixa 
notícia encara que no és cert que no estigués previst el transvasament a altres llocs d’eixe aigües. 
També afirma que es tracta d’un assumpte molt delicat en que s’ha arribat a una situació en que en la 
comarca no “es fien de ningú” davant el risc que suposa eixa previsió. També comenta que el cost de 
les aigües transvasades des de l’assut de la Marquesa és molt elevat i els usuaris del Vinalopó no 
poden fer-se càrrec d’ell, existint també el perill de perdre subvencions atorgades per la Unió Europea 
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per a fer l’obra si no s’utilitza, davant la qual cosa la solució que estava plantejant-se era transvasar 
part de l’aigua des d’Alarcón, que té un cost inferior, i l’altra des de Cullera. Conclou afirmant que el 
seu grup no pot votar a favor i que el que cal és negociar i acordar sense enganys i amb consultes 
prèvies.    
 * El sr. Alcalde afirma que ha eixit guanyant el vicepresident de la Generalitat (sr. Císcar), per 
afavorir determinats interessos d’Alacant d’on és president provincial del PP, i que es tracta d’una 
estafa o engany per al usuaris de la comarca, tant als regants als que se’ls va prometre una partida de 
més de 20 milions d’€ en el Pressupost de 2015, per aconseguir que no votaren en contra del 
document del Pla Hidrològic que tramitava el govern, com per als veïns, i que és absurde que els 
residents dels pobles de la comarca s’hagen quedat sense concessió pròpia d’aigües del riu per al 
consum humà, veient-se obligats a permutar una part de l’aigua del riu amb els regants (fins a 20 
Hm3) i a mesclar l’altra amb l’aigua contaminada que tenen en els seus pous, mentre que es preveu 
que més de 12 Hm3 d’aigua per a consum humà siga transvasada des de l’embassament d’Alarcón. 
 * El sr. Sanz respon que lamenta que el PP no s’incorpore a una moció a la que està sumant-se 
tota la comarca i els seus ajuntaments per a tenir una veu única davant la situació, quan fa uns dies tots 
els representants de la comarca (regants, ecologistes, ajuntaments) votaren en contra de les previsions 
del document del Pla per a 2015 que està elaborant-se que recull eixes previsions, davant la general 
sensació “d’estafa” que l’actuació del govern ha causat.    
 * El sr. Vallés respon que en el document del Pla Hidrològic la única comunitat de regants que 
votà en contra fou el Canal Xúquer – Túria i que els representants de la Sèquia Reial del Xúquer es va 
abstenir. També comenta que la situació absurda començà amb l’anul·lació del transvasament de 
l’Ebre i l’execució del pla de dessaladores que aprovà l’anterior govern socialista, i que també són 
responsables de la situació els pobles de la comarca de la Ribera que no tenen concessió per a 
subministre que no la demanaren, quan podien fer-ho, mentre que ara tots els ajuntaments s’han vist 
en la necessitat d’incorporar-se al projecte aprovat per a subministrar-se des de la potabilitzadora. 
Igualment reitera que les previsions del pla no establien que les aigües estalviades a la comarca per les 
obres de modernització de regadiu no podien ser objecte de transvasament a altres llocs, encara que 
ara tots els agents de la comarca estiguen d’acord en no acceptar un transvasament des de 
l’embassament d’Alarcón pels riscs que això suposa. Finalment conclou afirmant que la 
responsabilitat de les decisions en matèria de gestió de l’aigua és de la Confederació, que ha de 
conciliar els interessos de tots, i no de la Generalitat.   
 * El sr. Alcalde respon que el resultat és que els veïns de la major part dels pobles de la 
comarca hauran de beure aigua mesclada amb la contaminada dels seus pous, al no tenir dotació 
suficient d’aigua del riu Xúquer, mentre que es transvasaran més de 12 Hm3 a altres zones per a 
consum humà, i que la responsabilitat d’eixa decisió és del govern que la pren. 
 
 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 íntegrament la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia. 
 

 
6é.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE COMPRO MÍS PER 

L’ALCÚDIA I SOCIALISTA DEMANANT AL GOVERN LA MILLOR A DE LES 
INVERSIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA A INCLOURE EN  EL PRESSUPOST 
PER A L’EXERCICI 2015. 
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Vista la moció conjunta presentada pels Grups de Compromís per l’Alcúdia i Socialista, que 
textualment diu el següent: 

 
 “El Govern del PP, dintre del projecte de Pressupost per l’exercici de 2015 que ha presentat 

davant les Corts Generals, ha decidit, per quart any consecutiu, mantenir a la Comunitat Valenciana en 
una situació de clara discriminació en matèria d’inversions en relació amb la restat de l’Estat. 

 
Malgrat les queixes, pràcticament unànimes, sobre la discriminació del País Valencià per part de 

l'Estat, el govern central del PP, s'obstina en eixamplar eixa bretxa una i altra vegada. Per a 2015, les 
inversions tornaran a relegar, un any més, la nostra comunitat al furgó de cua dels fons per habitant de 
totes les autonomies. Discriminats en el finançament autonòmic i discriminats en les inversions de 
l'Estat. 

 
Les xifres són tossudes: si la població valenciana representa un 10'8% de la població espanyola i 

genera el 9'6% de la riquesa (PIB) nacional, el pròxim any les inversions productives seran del 6'9%, 
un 42% inferior al percentatge de població. És a dir, encara que ha augmentat un 0'7% respecte a l'any 
anterior continua molt lluny d'allò que ens pertocaria per població o PIB. Cal dir que amb aquest ja 
seran tres els exercicis per baix del 7%. La inversió al País Valencià era tan precària que malgrat 
l'augment produït per a l'any vinent, seguirem molt lluny de la mitjana per habitant de la resta 
d'autonomies. 

 
La dotació manté a la Comunitat Valenciana en el furgó de cua de les inversions de l'Estat i no 

dona satisfacció a les aspiracions de distints sectors, que demanen que la inversió valenciana arriber a 
la mitjana per habitant de la inversió estatal. 

 
Però aquest fet, que es podria qualificar d'espoli, no es nou. Any rere any, govern rere govern, la 

nostra comunitat rep un finançament i unes inversions molt inferiors a les que rep la mitjana de les 
altres comunitats. 

 
Ni un sol any, dels últims 16, les inversions de l'Estat han estat en la mitjana estatal. El pròxim 

any, per exemple, rebrem 155'4 euros per habitant, mentre que la mitja estatal serà de 241'5 euros, o 
siga cada valencià rebrà 86'1 euros menys que la mitja estatal, un 36% menys. Però plou sobre mullat, 
ja que aquest any les inversions han sigut un 42% menys, el 2013 un 43%, i el 2012 un 38% i així 
sucessivament.  

 
Si vegem les xifres de l’evolució pel que fa el tracte discriminatori que està patint El País 

Valencià des de que governa el PP  a l’estat espanyol, es comprova que els valencians estem rebent 
entre un 35% i un 43% menys diners de l’estat que la resta de les comunitats autònomes. 

 
Novament, en el quart any de govern del PP a Madrid, la inversió estatal per habitant per al 2015 

en la Comunitat Valenciana és una de les més baixes  155,4 €, mentre la mitjana estatal serà de 241,15 
€ per habitant. Ha de recordar-se que en el Pressupost vigent de 2014  eixa inversió per habitant ha 
sigut de 121,4 €, mentre que la mitjana estatal és de 209,5 €, que en el Pressupost de 2013 fou de 
127,89 €, mentre que la mitjana estatal va ser de 225,53 € per habitant, i que en el 2012 fou de 201 €, 
front a la mitjana estatal d’inversió d’eixe exercici que fou de 323 € per habitant. 

 
Per a entendre-ho clarament, i posant sols dos exemples d’entre les onze Comunitats Autònomes 

que reben una millor inversió per habitant que la Comunitat Valenciana, amb el govern del PP cada 
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valencià rebrà la meitat d’inversions estatal que un ciutadà extremeny (335,5 €), la tercera part que un 
gallec (504,4 €) o la quarta part que un ciutadà resident en Castella – Lleó (699,75 €). 

 
L’evolució del percentatge d’inversió de la Comunitat previst en el total de les inversions de 

l’Estat en els Pressuposts no ha fet més de disminuir des de que governa el PP. Així es comprova com 
fou del 8'8%% l’any 2007, del 9'6% l’any 2008, del 9'4% el 2009, del 9 i 9'2% els anys 2010 i 2011, 
reduint-se al 7'9% l’exercici de 2012 (amb el primer Pressupost aprovat pel govern de Rajoy), quedant 
en el 6,1 i el 6,2% en els Pressuposts dels exercicis de 2013 i 2014, i ara s’incrementa molt 
lleugerament arribant al 6,9%, tot això molt llunys del percentatge que ens correspondria atenent al 
nostre pes poblacional i de participació del PIB en el total estatal (al voltant del 10%). 

 
Per a 2015 el País Valencià rebrà 776 milions d'euros per a inversions productives. Si les coses 

foren com haurien de ser, en 2015 el País Valencià hauria d'ingressar 428 milions més en inversions, 
fins sumar un total de 1.204 milions d'euros.  

 
Aquests 428 milions d’€ més, que afegits als 456 milions de desviació del Pressupost de l’any 

2014, als 502 del 2013 i als 624 de desviació del Pressupost General de l’Estat de 2012, suposen una 
desviació acumulada d’uns 2.100 milions d’€ que hem patit els valencians en els últims 4 anys. 

 
El finançament per habitant és el que reclama la reforma de l'Estatut aparcada al Congrés pel 

Consell d'Alberto Fabra, davant el veto del Govern de Rajoy. Aquests 428 milions d'euros de menys 
són la xifra del greuge valencià en el repartiment del pastís inversor al no tenir garantida una quota de 
les inversions de l'Estat equivalent al seu pes poblacional. Si la reforma de l'Estatut haguera sigut 
aprovada en el Congrés, hauria suposat 2.010 milions més en els últimes 4 pressuposts. 

 
A més caldria tindre en compte que La Comunitat Valenciana perd cada any al voltant de 1.000 

milions per no comptar tampoc amb un finançament autonòmic igual a la mitjana per càpita. La suma 
dels dos conceptes arriba quasi als 1.500 milions d'euros. Aquests dos conceptes de model de 
finançament i d'inversions de l'Estat han originat un deute històric de 19.000 milions d'euros, segons 
les xifres dels experts, corresponents 13.500 milions al deute per finançament i 5.500 al de les 
inversions, en xifres de l'any passat, que actualitzades superarien els 20.000 milions d'euros. 

 
Cal assenyalar que la província de València, és la que pateix una major sangria, ja que tan sols 

tindrà una inversió de 103 euros per habitant, front als 241 de mitjana estatal, un 57% menys. 
 
La situació en que queden les ciutadans i les ciutadanes de la nostra Comarca és encara més 

lamentable que la que pateix la mitjana de la Comunitat Valenciana.  Efectivament mentre que la 
inversió prevista en el Pressupost de 2015 a nivell estatal és de 241,15 € per habitant,  i en la 
Comunitat és de 155,36 €, en la Comarca de la Ribera Alta s’arriba a la ridícula xifra de tant sols uns 
18 € d’inversió estatal per habitant.  

 
La Ribera rebrà només 8 milions d'euros per al desviament a Cullera, ja que altres 3'5 milions 

d'euros no suposen una nova inversió sinó el pagament d'obres pendents de liquidar des de 2006. És a 
dir la Ribera tan sols rebrà 18 euros per habitant. Cal recordar que l'any passat es pressupostaren 10 
milions d'euros, front als 20 de 2013 o als 40 de 2012. Especialment significativa és l'abandó del Pla 
Contra Avingudes del Xúquer, que té com a doble objectiu la prevenció front a avingudes i la 
recuperació fluvial del Xúquer. Aquest Pla ha sigut totalment esborrat. A la nostra comarca sabem 
molt de riuades i de pantanades, i per tant del perill que patim si aquestes inversions no es fan. 
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A eixa situació s’ha d’afegir l’incompliment sistemàtic a de tots els compromisos que en matèria 

de millora del finançament autonòmic valencià i de les inversions estatals havia fet el PP quan no 
governava a Madrid. 

 
El PP valencià ha paralitzat des de fa més de quatre anys la tramitació de l’aprovació de la 

reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que és la que possibilitaria reclamar al 
govern estatal que la inversió de l'Estat, exclòs el fons de compensació interterritorial, siga "equivalent 
al pes de la població" de l'autonomia sobre el conjunt de l'Estat per un període de set anys. Cal recordar 
que eixa reforma de l’Estatut, que aprovaren unànimement les Corts Valencianes l’any 2011, és la que 
permetria garantir una inversió estatal del 10% del total (que és aproximadament el pes poblacional de 
la Comunitat Valenciana en el total espanyol). 

 
Igualment els representants del govern presidit pel sr. Rajoy han manifestat públicament que no 

van a atendre la petició feta pel sr. Fabra d’aprovar un nou model de finançament autonòmic que 
millore l’actual.  

 
Al mateix temps el mateix sr. Montoro ha ridiculitzat al govern de la Generalitat a l’ignorar 

directament el compromís adquirit pel president valencià d’aconseguir abans d’acabar el mes de juliol 
passat una reunió personal dels representants dels empresaris valencians amb al Ministre d’Hisenda per 
a plantejar-li les seues queixes davant la discriminació que ve patint el nostre territori amb l’actual 
govern, a la vegada que el nº 2 del Ministeri d’Hisenda (sr. Beteta) assegurava el mes de juny passat 
davant les reivindicacions de millora de finançament que “la Comunidad Valenciana todavía tiene de 
donde recortar y el conseller sabe dónde”. 

 
Per últim, fa uns pocs dies, també el sr. Montoro ha tornat a ridiculitzar al govern del PP valencià 

al desautoritzar per inviable la rebaixa d’imposts que el sr. Fabra va comprometre per a l’any 2015 
davant les Corts Valencianes i a l’afirmar que allò que pretén aprovar el govern valencià és una rebaixa 
“prácticamente simbólica”. 

 
Si és cert que en la present legislatura el ple municipal de l’Alcúdia s’ha posicionat en vàries 

ocasions demanant al govern central un tracte més just i equitatiu per als valencians, sense que fins ara 
s’haja tingut cap resultat positiu, el projecte de Pressupost de l’Estat per a 2015 no fa més que 
aprofundir en eixa situació de discriminació i ens obliga a reiterar la nostra queixa. 

 
És per això, que es proposen els següents acords: 
1- Manifestar la disconformitat amb els Pressupostos Generals de l’Estat per la clara 

discriminació en matèria d'inversions cap a la Comunitat Valenciana i cap a la comarca de la Ribera, 
que es repeteix any rere any. 

 
2- Exigir al Govern Espanyol que en el Pressupost de l’Estat per a l’exercici de 2015, que la 

inversió prevista per al territori valencià s’adeqüe tant a la nostra població com a la nostra aportació al 
PIB estatal de manera que s’equipare la inversió productiva prevista a la mitjana estatal 

 
3- Instar al govern valencià i al govern espanyol que en el  Pressupost de l’Estat per a l’exercici 

de 2015 s’equipare la inversió prevista per a la Comarca de la Ribera Alta a la de la Comunitat 
Valenciana. 
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4- Instar al Govern Valencià a que exigisca al Govern Espanyol que modifique el seu projecte de 
Pressupost de l’Estat per a l’exercici de 2015 en el sentit apuntat en l’apartat anterior.  

 
5- Sol·licitar al President del Govern Espanyol que acabe la discriminació en les inversions al 

territori valencià que els Pressupostos Generals de l’Estat arrosseguen des de fa anys.  
 
6- Sol·licita al President del Govern Espanyol un pla de retorn del deute històric que manté el 

Govern Espanyol amb els valencians i valencianes. 
 
7- Notificar aquest acord a la presidència del Govern Espanyol i de la Generalitat, al Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públicas, a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i als 
grups polítics de les Corts Generals i de les Corts Valencianes. 

 
8- Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol i de la Generalitat, al Ministeri de 

Hacienda y Administraciones Públicas, a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i als 
grups polítics a les Corts Generals i de les Corts Valencianes.”. 

 
 Es produeixen les següents intervencions: 
   
* El sr. Sanz comenta que la moció presentada és semblant a les que s’han aprovat amb 

anterioritat, davant els projectes de Pressupost de l’Estat dels últims exercicis, i que es torna a establir 
una inversió per habitant molt inferior a la mitjana espanyola. També comenta que el diputat al 
Congrés de Compromís ha presentat un conjunt de propostes de noves inversions per a millorar la 
situació valenciana. 

* La sra. Segura afirma que aquest Pressupost suposa una millora en les inversions per a la 
Comunitat Valenciana, sent la tercera en ordre que més augmenta, encara que és un esforç del govern 
insuficient davant la reivindicació que està mantenint-se des de fa molts anys, i que en eixe sentit s’ha 
manifestat el PP comarcal. Conclou manifestant que el seu grup, encara que discrepa d’algunes 
qüestions que apareixen en l’exposició de motius de la moció, la recolzarà. 

* El sr. Millo afirma que un any més el Pressupost de l’Estat torna a discriminar als valencians 
en relació amb la mitjana d’inversió espanyola i que eixa situació ha sigut molt més greu durant l’etapa 
de govern del PP, i que la situació ha posat novament en evidència al president de la Generalitat, que 
és una institució intervinguda pel govern central i que està infrafinançada, considerant que la única 
situació que queda és cridar als ciutadans per a votar. 

 
 Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pels Grups de Compromís per l’Alcúdia i 

Socialista. 
 
 

 7é.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA SOBRE L’ELIMINACIÓ 
D’UNA NOVA FREQÜÈNCIA DE LA LÍNEA D’AUTOBUSOS DE L’ ALCÚDIA A 
VALÈNCIA. 

 
Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment diu el següent: 
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“Abans d'aquest estiu la freqüència amb la que l'empresa  d'autobusos TOGSA cobria la 
connexió amb València era de només 3 serveis d'anada i 4 de tornada en dies laborables, i un més per 
als dissabtes. Tanmateix, després d'aquest estiu l'empresa ha reduït un nou servei cap a València 
deixant-lo en 3 d'anada i 3 de tornada, i eliminant, per tant, un dels serveis de tornada. 

 
Cal recordar que fa 10 anys el servei d'autobusos amb València comptava amb 5 serveis d'anada 

i 6 de tornada, a més de 2 d'anada i tornada en dissabte i 1 més els diumenges i festius. Posteriorment 
al 2008 l'empresa va reduir dràsticament els serveis deixant-los en només 3 d'anada i 4 de tornada en 
dies laborables i un servei més per als dissabte. Eliminant el dels diumenges i festius. Ara se suprimeix 
un altre servei més. Una situació sobre la que l'Ajuntament de l'Alcúdia s'ha manifestat en nombroses 
ocasions exigint un servei de qualitat en la connexió en autobús entre l'Alcúdia i València, la darrera 
d'elles al 2012. 

 
Un nou pas en el camí de l’ús quasi exclusiu del vehicle privat, generador d’una gran quantitat 

d’impactes i costos externs per a la societat, com l’accidentalitat, les congestions, la contaminació 
atmosfèrica o acústica, l’impacte ambiental i paisatgístic o el canvi climàtic. S’obliga a les persones a 
utilitzar el vehicle privat per la inexistència d’ alternatives de transport públic. 

 
La comarca de la Ribera en general i l’Alcúdia en particular tenen mancança d’un transport 

públic potent i eficaç que done resposta a les necessitats de comunicació dels seus habitants i que 
supose una alternativa real a la utilització del vehicle privat. Per altra part un percentatge molt 
important de la població, entre el 30% i el 50%, no tenen accés al vehicle privat, essent el transport 
públic l’ única alternativa, en moltes ocasions, per a poder realitzar els seus desplaçaments. 

 
Això es produeix malgrat que les diverses Administracions Públiques venen proclamant des de 

fa temps la seua aposta ferma pel transport públic front al privat, com a mitjà per a combatre els 
problemes que genera el canvi climàtic, reduir consum i dependència de combustibles fòssils i 
promoure una reducció dels problemes que per a la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes suposa la 
carència de transport públic. Cal recordar en aquest sentint que la Generalitat té atribuïdes 
competències exclusives respecte al transport que no excedeix del seu àmbit territorial. Els discursos 
van en un sentit i els fets en altre. 

 
Per tot això, proposem al Ple els següents acords: 
 
1- Requerir novament al govern de la Generalitat Valenciana que, de manera immediata i urgent, 

garantisca la millora de la qualitat i la freqüència del servei de la línia d’autobusos de transport públic 
cap a València que actualment presta l’empresa concessionària TOGSA, recuperant, com a mínim, el 
servei recentment suprimit. 

 
2- Notificar aquest acord a la Direcció General de Transports de la Conselleria d'Infraestructures, 

Territori i Medi Ambient, a la Direccció de l’Agència Valenciana de Mobilitat, a la Consellera 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, i a la companyia que presta 
en règim de concessió administrativa atorgada per la Generalitat el servei d’autobusos cap a València 
TOGSA.”. 

 
Es produeixen les següents intervencions: 
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* El sr. Sanz comenta que la moció ve donada per la supressió d’altra de les línies establertes en 
la tornada i que cal emmarcar-la dintre del procés seguit de retallades constants del servei d’autobús 
que la Conselleria ve aplicant des de fa molts anys. 

* El sr. Alcalde afirma que cal recordar tota l’evolució del problema, que porta més de 15 anys, 
s’ha posat de manifest amb una constant reducció dels serveis.  

 
Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia. 

 
 

8é.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA SOBRE  COMMEMORACIÓ 
DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ERADICACIÓ DE LA POBR ESA. 

 
Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment diu el següent: 
 
“El passat dissabte 18 d'octubre es va celebrar el Dia Internacional per l'eradicació de les causes 

de la pobresa fem especial èmfasi en exigir un model econòmic alternatiu que no genere desigualtats i 
empobriment.  

 
Als carrers de València centenars de ciutadans i ciutadanes han participat en la manifestació 

organitzada per Pobresa Zero i la Coordinadora Valenciana d'ONGD per denunciar que més de 1.300 
milions de persones viuen en extrema pobresa al planeta, incloent un de cada quatre habitants de la 
Comunitat Valenciana, a causa d'una injusta redistribució de la riquesa.  

 
Pobresa Zero pertany al major moviment mundial contra la pobresa, i des de l'any 2005 s'ha 

convertit en un referent, tant a nivell autonòmic com estatal de la lluita contra la pobresa. A la 
Comunitat Valenciana, Pobresa Zero està composta per 176 organitzacions, entre elles associacions 
culturals, juvenils, veïnals, ONGD, universitats i sindicats, a més de persones a títol particular. 

 
El manifest de la celebració del Dia per l'eradicació de la pobresa de 2013 diu el següent:  
CONTRA LA RIQUESA QUE EMPOBREIX EXIGIM JUSTÍCIA SOCIAL 
Falten poc menys de 365 dies perquè es complisca el termini que es van donar 189 països, entre 

els quals Espanya, per a assolir els Objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) referits a la 
fam, l'educació, la salut, la igualtat, el medi ambient , l'ajuda al desenvolupament i una governança 
mundial per a avançar en l'eradicació de la pobresa al món. 

En aqueixa línia i des de fa quasi deu anys, Pobresa Zero convoca a la ciutadania per recordar 
aquests compromisos, mobilitzar-nos contra les causes de la pobresa i la desigualtat al món. I per posar 
de manifest el que impliquen l'incompliment d'aquests objectius i les retallades en matèria de 
cooperació al desenvolupament per als 1.200 milions de persones que viuen en extrema pobresa en el 
planeta.  

A hores d'ara patim d'una banda les conseqüències d'una crisi, que va ser anunciada al seu dia per 
les ONGD, conseqüència de les injustes polítiques neoliberals que s'han anat aplicant al món, i d’una 
altra estem patint les conseqüències de les mesures aplicades per a eixir de la crisi, que han implicat 
retrocessos, retallades de la despesa social i retallades en cooperació que posen en perill la vida de les 
persones més vulnerables.  

Aquestes mesures posen en perill compromisos tan internacionals, com els esmentats ODM, la 
Declaració dels drets humans i la Carta de les Nacions Unides; i altres de caràcter nacional i 
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autonòmic, com la Llei valenciana de Cooperació o el Pacte valencià contra la pobresa, que 
sistemàticament s’incompleixen. 

En aqueixa línia no podem deixar de denunciar les conseqüències que, aquests incompliments i 
les retallades en matèria de cooperació i despesa social, tenen per als més de 2.200 milions de persones 
que viuen amb menys de 2 euros i mig al dia al món, que passen fam, s’emmalalteixen i moren. I per a 
les persones que ací, a la Comunitat Valenciana viuen sota el llindar de la pobresa, una de cada quatre, 
que veuen vulnerats els seus drets per governs que prioritzen la desviació de recursos econòmics a 
favor de grans empreses i entitats financeres. 

Per tot això és urgent canviar aquest sistema que d'una banda genera riquesa per a l'1% de la 
població i d’una altra un empobriment generalitzat per a la resta. Un sistema que aprova els conflictes i 
la guerra per al control geoestratègic dels recursos, la destrucció de la naturalesa i la desigualtat social. 
Un sistema que en definitiva sotmet l'activitat política a les regles del mercat, centrant-la en la 
maximització del benefici econòmic, sense tindre en compte els costos humans i mediambientals. 

Davant d'aquesta situació d'injustícia, RECLAMEM un model social i econòmic diferent, que 
garantisca la dignitat de tot el gènere humà. Perquè sí que hi ha recursos suficients, i la redistribució de 
la riquesa és la clau fonamental per a garantir el compliment i la protecció dels drets humans per a 
totes les persones. 

Per tot això PROPOSEM:  
·  Un canvi de l'economia especulativa per una economia al servei de les persones.  
·  Un repartiment just de les riqueses al servei de les persones i del bé comú.  
·  Potenciar alternatives que permeten a la naturalesa regenerar-se i a totes les persones mantindre 

una vida digna.  
· Canviar l'individualisme i la competitivitat per la cooperació i la solidaritat entre les persones i 

els pobles.   
·   Fomentar la pau per a les persones, el pobles i amb la naturalesa. 
En definitiva, canviar un sistema on LA RIQUESA EMPOBREIX per un altre on LA RIQUESA 

GENERA UNA VIDA DIGNA PER A TOTES LES PERSONES. 
Per aconseguir aquest canvi EXIGIM: 
·  Una fiscalitat justa i equitativa, que impedisca l'enriquiment sense límit i el frau fiscal del qual 

el 72% es deu a les grans empreses i fortunes. 
· Un sistema tributari i una despesa pública que redistribuïsquen la riquesa i combaten les 

desigualtats. 
·  Accions legislatives i governamentals cap a la completa eradicació dels paradisos fiscals, 

refugi del 95% de les empreses de l'IBEX 35. 
·  Que no se signe el Tractat transatlàntic de comerç i inversions (TTIP) i la desregulació dels 

mercats de béns i serveis. 
·  Fixar un impost a les deslocalitzacions que generen explotació en condicions d'esclavitud, 

desocupació i empobriment.  
· L'aplicació de l'Impost sobre les transaccions financeres per a disminuir els moviments 

especulatius i destinar la seua recaptació a les polítiques socials, a la cooperació al desenvolupament i 
a la protecció del medi ambient. 

·  Inversió en els serveis públics, la protecció social i la promoció de l'ocupació decent a fi de 
lluitar contra la pobresa i l'exclusió, i garantir la justícia i la cohesió socials. 

· Garantir els drets humans de totes les persones, amb especial atenció als drets de les persones 
més vulnerables i de les persones migrants, a qui se'ls neguen drets fonamentals com la salut, o se'ls 
tanca en centres d'internament. 

·  Actuacions urgents i decidides contra la impunitat i l'opacitat. 
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·  Modificació dels Pressupostos generals de l’Estat i de la Generalitat per a 2015, perquè el seu 
eix principal siga la lluita contra la pobresa i la desigualtat, i la garantia d'uns serveis socials universals 
i de qualitat.  

·  El compliment dels acords signats pel Govern d'Espanya i per la Generalitat Valenciana en 
matèria d'ajuda oficial al desenvolupament, inclòs el compromís de destinar el 0,7% de la renda 
nacional bruta a aquest fi, i la restitució dels fons defraudats a cooperació. 

· Un compromís ferm de les formacions polítiques que es presenten a les pròximes eleccions 
municipals i autonòmiques de complir el Pacte valencià contra la pobresa. 

 Per tot això, proposem al Ple els següents acords: 
 
1- Donar suport al manifest de Pobresa Zero "Contra la riquesa que empobreix exigim justícia 

social". 
 
2- Manifestar el compromís de donar prioritat a la lluita contra la pobresa i l'exclusió en tots els 

seus aspectes. 
 
3- Publicar en la revista de l'Alcúdia el manifest per al coneixement general de la població. 
 
4- Organitzar el pròxim any, en coincidència amb el Dia Internacional per a l'Eradicació de la 

Pobresa, un acte de "Pobresa Zero". 
 
5- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que destine el 0,7% del pressupost de la Generalitat 

Valenciana, compromès en la Llei valenciana de cooperació al desenvolupament i el Pacte valencià 
contra la pobresa. 

 
6- Sol·licitar al Govern i a la Generalitat Valenciana el compliment dels compromisos adquirits 

en matèria d'ajuda oficial al desenvolupament i la coherència de polítiques en línia amb el compliment 
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

 
7- Avançar, per part de l'Ajuntament de l'Alcudia, en l'objectiu de destinar el 0'7% del pressupost 

municipal a la cooperació al desenvolupament. 
 
8- Traslladar la present moció al Govern de l'Estat, a la Generalitat Valenciana, als Grups de les 

Corts Valencianes i a la Coordinadora d'ONGs de la Comunitat Valenciana.”. 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Sanz afirma que encara que encara que és una moció testimonial és important i cal fer 

pressió social davant els organismes i governs front a la greu situació que ens posen de manifest tots 
els informes que emeten les organitzacions internacionals d’ajuda, que arriben a afirmar que inclús en 
els països “rics” existeixen més de 70 milions de persones en situació de pobresa, la qual cosa genera 
problemes que es posen de manifest en casos com el de la malaltia de l’Ebola. 

* La sra. Segura afirma que es tracta d’una moció amb bones intencions i que el regidor la 
presentà en la Comissió Informativa per via d’urgència per oblit, al no prestar-la a temps, encara que 
cal tenir en compte que l’Ajuntament de l’Alcúdia també afirma que destina el 0,7% a cooperació i 
solidaritat, sent l’ajuda als nostres col·lectius afectats la prioritat que cal solucionar.  

* El sr. Millo es planteja si realment la societat vol acabar amb eixe problema i també comenta 
que el govern espanyol sols ha destinat aquest últim Pressupost 18 milions d’€, sent una quantitat 
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inferior a la malbaratada en l’ús il·legal de targetes en Caja Madrid, per la qual cosa considera que la 
societat no està sana. 

* El sr. Alcalde comenta que la partida de Cooperació de l’Ajuntament té una previsió de 30.000 
€ per a cooperació i altres 30.000 per a solidaritat i informa que ha aportat 5.000 € a l’ONG Metges 
sense fronteres i 3.000 € a Creu Roja per a col·laborar amb la lluita contra la malaltia provocada pel 
virus de l’Èbola, considerant que el poble de l’Alcúdia si que participa activament en aquestes 
qüestions.  

 
Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia. 

 
 
9é.- APROVACIÓ DE DICTAMEN MUNICIPAL DESFAVORABLE E N RELACIÓ 

AMB EL PLA ESPECIAL D’INSTAL·LACIÓ D’ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS I 
PLANTA DE TRACTAMENT DE VOLUMINOSOS I RECUPERACIÓ D E REBUIGS DEL 
CONSORCI DE RESIDUS RIBERA – VALLDIGNA. 

 
Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde explica el procés seguit des de fa anys d’oposició a la implantació de les 

instal·lacions de la nova Planta i nou Abocador en el terme de Guadassuar, a poca distància del nucli 
urbà de Montortal, pels greus problemes que això genera, i que ara es tracta de reiterar eixes 
al·legacions en contra d’eixos projectes davant el document que té pendent d’aprovació la Generalitat.  

 
Per tant, i vist que, s’ha rebut en data 24/09/2014 un escrit del Director Territorial d’Urbanisme 

de València de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient pel qual se’ns dona trasllat 
del document del Pla Especial d’instal·lació d’eliminació de residus urbans i planta de tractament de 
voluminosos i recuperació de rebuigs de l’àrea de gestió 1 del Pla Zonal X, XI i XII, aprovat 
provisionalment pel ple de l’Ajuntament de Guadassuar, i promogut pel Consorci de residus Ribera – 
Valldigna, als efectes que s’emeta per part de l’Ajuntament de l’Alcúdia el preceptiu dictamen. 

 
Donat que, aquest eixe és un document urbanístic que pretén la modificació del vigent Pla 

General de Guadassuar, que té per objecte la creació de reserves de sòl dotacional públic per a 
l’execució de les infrastructures per a la instal·lació d’un nou Abocador i d’una nova planta de 
tractament de voluminosos i recuperació de rebuigs, així com de la via de comunicació entre eixes 
instal·lacions i les infrastructures externes necessàries, regulant les condicions d’ús i aprofitament dels 
terrenys i els futurs desenvolupaments urbanístics. 

 
Donat que, el plenari municipal s’ha manifestat en reiterades ocasions mostrant la frontal i total 

oposició a l’execució d’eixes instal·lacions, havent-se acordat la interposició de recurs contra l’acord 
que va prendre Consorci de modificació del contracte concessional de gestió del Pla (que ja preveia la 
seua execució), i l’oposició a la concessió d’Autorització Integral Ambiental per part de la conselleria 
competent en matèria de medi ambient, i que el ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia, en sessió celebrada 
en data 29/01/2014, va emetre informe desfavorable a eixe mateix document, que havia sigut sotmès a 
informació pública per part de l’Ajuntament de Guadassuar. 

 
Atès que, segons el nou informe emés conjuntament pel Secretari i per l’Arquitecta Tècnica 

municipal s’aconsella l’emissió de dictamen desfavorable. 
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Atès l’informe emes conjuntament pel Secretari i per l’Arquitecta Tècnica municipal, els 

membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
PRIMER.- Assumir les consideracions negatives al document del Pla Especial d’instal·lació 

d’eliminació de residus urbans i planta de tractament de voluminosos i recuperació de rebuigs de l’àrea 
de gestió 1 del Pla Zonal X, XI i XII, aprovat provisionalment pel plenari municipal de Guadassuar en 
sessió celebrada en data 31/07/2014, i promogut pel Consorci de residus Ribera – Valldigna, i que està 
pendent d’aprovació definitiva per part de la Generalitat Valenciana, que consten en l’informe emés 
pels tècnics municipals. 

 
SEGON.- Instar a l’Ajuntament de Guadassuar, competent per a l’aprovació provisional d’eixe 

document, i a la Generalitat Valenciana, competent per la seua aprovació definitiva, que no es 
procedisca a l’aprovació d’eixe Pla, en tant no queden resolts els greus problemes socials, ambientals i 
d’afeccions als serveis públics essencials que això generarà per als veïns del municipi de l’Alcúdia. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
10é.- INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PRE VISTOS EN LA 

LLEI D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I DE CREACI Ó DEL REGISTRE 
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC. 

  
Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde comenta que es tracta de l’informe del que ha de donar-se compte al plenari 

sobre la situació de factures no contretes pressupostàriament per diversos motius, fent constar que en la 
data establerta a 30 de setembre de 2014, no afecta a cap factura.  
 * La sra. Segura comenta que ha rebut informació sobre les factures que encara no estan 
comptabilitzades per un total de prop de 86.000 €, donat que hi ha algunes factures de data 18/02/2013 
que encara no estan pagades, i demana informació sobre el motiu d’eixa situació, donat que si el que 
falta és la signatura dels albarans caldria saber si el motiu és responsabilitat del proveïdor o del 
personal municipal. 

* El sr. Alcalde respon que caldria analitzar individualment cada factura a les que fa referència, 
però demana al sr. Interventor que informe sobre aquestes qüestions. 

* El sr. Interventor informa que, en molts casos, es tracta de factures que no s’acompanyen 
d’albarans signats pel personal municipal, cosa que hauria de controlar el proveïdor, i que en eixos 
casos sempre es demana als mateixos que se subsane la deficiència, encara que es puguen fer tasques 
d’averiguació de la situació entre el personal municipal. 

 
Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentats de l’informe emés per la Intervenció sobre el compliment dels 

terminis prevists en la Llei 25/2013. 
 
 
11é.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2013. 
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Vist l’expedient instruït per a l’aprovació definitiva del Compte General del Pressupost 
corresponent a l’exercici de 2013 junt amb els seus justificants, informe i documentació 
complementària, 

  
Resultant que el compte ha estat retut pel Sr. Alcalde de conformitat amb allò que estableixen les 

disposicions legals vigents, havent estat dictaminat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes i exposat al públic pel termini de quinze dies mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial 
de la Provincial i al Tauler d’Edictes de la Corporació Municipal sense que durant l’esmentat termini i 
vuit dies més, s´haja presentat cap reclamació, 

 
 Els membres de la Corporació, amb el vot a favor dels deu regidors dels grups de Compromís 
per l’Alcúdia i Socialista i el vot en contra dels sis regidors del Grup Popular, acorden: 

 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost ordinari i únic de la Corporació 

corresponent a l’exercici econòmic de 2013 amb el resum que s’indica a continuació:   
 
 Romanent de Tresoreria Total ……………..          1.212.710,30 €. 
 (-) Saldos de Dubtós Cobrament  ................   345.160,66 €. 
 Despeses amb Finançament Afectat…………      0 €. 
 Rom. de Tresoreria per a Despeses Generals .           867.549,64 €. 
Resultat Pressupostari Ajustat  ……………...           1.002.447,12 €. 
 Resultat de l’Exercici ………….…………….        1.002.447,12 €. 
 Total Actiu …………………………………..       55.471.599,66 €. 
 Total Passiu  …………………………………       55.471.599,66 €. 
 
SEGON.- Remetre aquest Compte General del Pressupost de 2013 a la Sindicatura de Comptes 

conforme allò previst a l’article 210 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
 12é.- ASSUMPTES DE L’ALCALDIA. DECRETS. 
 
Es dona compte dels decrets nº 1.335 a 1.486/2014, produint-se la següent intervenció:  
* La sra. Segura pregunta, en relació amb el Decret 1.486, el motiu de la modificació amb 

transferència entre partides que s’ha aprovat. 
El sr. Alcalde respon que les transferències en el mateix grup de funció són competència de 

l’Alcaldia i que aquest decret ha sigut necessari bàsicament per a fer front a reparacions excepcionals 
no previstes inicialment en les instal·lacions de la Piscina Coberta, com a conseqüència de la situació 
generada per l’abandonament del servei per part de l’anterior empresa concessionària. 

 
 
14é.- PRECS I PREGUNTES. 
 
* El sr. Sanz comenta que ha rebut queixes per l’escassa publicitat en la convocatòria de les 

proves per a cobrir el lloc d’Arquitecte Tècnic municipal, amb publicació sols en el web i un període 
molt curt, i demana que sempre es consulte prèviament a la Junta de Portaveus d’aquests assumptes i 
se’ls avise del període que es dona per a presentar instàncies. 



 

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

25

El sr. Alcalde respon que s’ha tracta d’una convocatòria d’un lloc interí amb 2/5 de dedicació 
que s’ha hagut de cobrir urgentment i que les bases es van remetre abans als portaveus dels grups 
municipals, fent-se la publicitat habitual. 

El sr. Sanz reitera que el termini de presentació d’instàncies ha sigut molt escàs i que caldria 
haver-li donat més difusió. 

El sr. Alcalde comenta que s’ha donat difusió i s’han presentat cinc persones, no considerant que 
siga procedent enviar cartes personals a tots aquells que tinguen eixa titulació, donat que això és una 
informació que l’Ajuntament no té. 

La sra. Segura comenta que també volia fer eixa mateixa pregunta, comentant que no se li va 
avisar del termini de presentació d’instàncies, i que en altres casos l’ADL ha avisat a aquells que 
estaven en eixa situació. 

 
* El sr. Vallés demana al sr. Cebrià que es prenguen mesures per a senyalitzar la prohibició de 

defecar gossos en la zona del pas a nivell del camí del Cementeri. 
 
* La sra. Amat afirma, en resposta a la pregunta feta per la sra. Segura en un plenari anterior, que 

el deute a data d’ahir de la Generalitat amb els centres escolars públics de l’Alcúdia és de 17.250 € en 
el CP Batallar, 11.000 € en les Comes i 36.290 € en el CP Heretats, corresponents a les despeses de 
funcionament dels centres de març a setembre del curs anterior i les beques de menjador. 

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

les vint i una hores i quaranta cinc 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 
 
 
 


