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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 26/11/2 014 
 
 
 
     ASSISTENTS: 
ALCALDE – PRESIDENT: 
ROBERT MARTÍNEZ CORRECHER 
REGIDORS: 
JOSEP CEBRIÀ MARQUÉS 
LUIS ROS ESTARLICH 
ROSA MARTÍNEZ MURILLO 
JOSEP LLUIS MILLO VALLÉS 
JOSÉ MANUEL AROCAS COGOLLUDO 
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 29/10/2014, produint-se les següents intervencions: 

* La sra. Puchol demana que en la seua primera intervenció en el punt tercer, relatiu a la moció 
del grup Socialista que demana al govern l’increment de partides en el Pressupost de 2015 destinades a 
Serveis Socials i Atenció a la Dependència s’incloga desprès de la frase “ ... la llei que estableix la 
priorització de les atencions d’autonomia personal ...”, la referència a “ de centres i recursos ...”.  

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

En l'Alcúdia, 26 de novembre de 2014. 
 

Essent les deneu hores i trenta 
minuts 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: 
 



 

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

2

 
 Aprovar l’esmentada acta amb la rectificació proposada per la sra. Puchol. 
 

 
2n.- MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA SOBR E EL CÀNON 

BIBLIOTECARI.  
 

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

 
“El passat 1 d'agost el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicava el Real Decreto 624/2014, 

de 18 de juliol, “por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de 
sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público”, norma amb què el 
Govern d'Espanya transposa a la legislació estatal la Directiva 2006/115/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, sobre drets de lloguer i préstec i altres drets afins als drets 
d'autor en l'àmbit de la propietat intel·lectual. 

 
Si bé l'article 1.1 de l'esmentada Directiva europea imposa als Estats membres de la Unió 

Europea l'obligació de reconèixer als autors el dret d'autoritzar o prohibir el préstec d'originals i còpies 
d'obres protegides pel dret d'autor, aquesta obligació es matisa en l'article 6.1 de la mateixa Directiva 
que permet establir excepcions a l'obligació pel que fa als préstecs públics i que es podrà determinar 
lliurement pels Estats membres tot tenint en compte els objectius de promoció cultural de cada Estat. 

 
A llarg del Reial Decret 624/2014 s'estableix el sistema de càlcul de les remuneracions pel 

préstec d'obres protegides per drets d'autor que es duguen a terme als establiments accessibles al 
públic (article 1). S'eximeix de l'obligació de remuneració a les biblioteques de les institucions docents 
integrades en el sistema educatiu espanyol (article 2.2.b) i als establiments de titularitat pública que 
preseten servei en municipis de menys de 5.000 habitants (article 2.2.a). Aquest criteri fa que el grup 
proponent d'aquesta moció ens preguntem per què els municipis de població superior als 5.000 
habitants, com és el cas de l'Alcúdia que supera els onze mil i que inaugurarà d'ací a poc una nova 
biblioteca no poden beneficiar-se d'aquesta exempció. 

 
D'altra banda, el mateix Reial Decret 624/2014 regula que les quanties del cànon s'hauran de 

calcular a raó de multiplicar per 0,05 euros el nombre d'usuaris inscrits de cada biblioteca (article 7.4) 
i de multiplicar per 0,004 euros la quantitat d'obres que hagen sigut objecte de préstec en cada 
establiment durant l'any corresponent (article 7.3). 

 
Si ja ens resulta un contrasentit un sistema que penalitza les biblioteques més dinàmiques com 

més aconsegueixen fomentar la lectura entre la ciutadania, encara és més difícil d'entendre l'obligació 
de pagar 0,16 euros per cada obra adquirida anualment fins al 31 de desembre de 2015, tal com 
estableix la disposició transitòria primera del Reial Decret fins a l'entrada en vigor de l'article 7.3. 

 
Al nostre parer, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes atorga amb aquesta regulació 

una rellevància major a interessos d'associacions privades com ara CEDRO (equivalent de la SGAE 
per al sector del llibre), en compte de defensar una cultura de lliure accés per part de la ciutadania; 
lluny de defensar els interessos generals, grava els escassos recursos financers de les administracions 
locals amb pagaments a favor d'associacions privades. A més, és qüestionable que aquesta mesura siga 
beneficiosa per als autors, atès que el repartiment del cànon no pot comprovar-se per la falta de 
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transparència de les entitats de gestió. 
 
Des del grup proponent de la moció, ens fem ressò i ens adherim al manifest que lectors, 

bibliotecaris, escriptors, llibrers, editors, intel·lectuals, artistes, científics, mestres i professors van 
signar contra la Directiva europea que inspira ara aquest Reial Decret: 

 
1. Com afirma la UNESCO en la Declaració Universal sobre Diversitat Cultural, els béns i 

serveis culturals «són portadors d'identitat, de valors i sentit», i «no han de ser considerats com a 
mercaderies o béns de consum com els altres». Això vol dir que no hem de deixar que la lògica del 
mercat entre a la biblioteca. 

 
2. La imposició d'aquest cànon acabarà repercutint en els pressupostos destinats a adquisició de 

llibres, el que danyarà tant a autors com a usuaris. En un país amb baixos índexs de lectura i de 
despesa social destinat a biblioteques, aquesta mesura suposarà un important perjudici. 

 
3. Les biblioteques no competeixen amb autors i editors, sinó que són les seues aliades, ja que 

garanteixen la permanència i la disponibilitat de les seues obres molt millor que les llibreries. 
 
4. Les biblioteques ja paguen drets d'autor cada vegada que compren un exemplar de qualsevol 

obra. Per tant, el cànon significa pagar dues vegades per un mateix concepte. 
 
5. Els diners recaptats pel cànon no anirà a parar als autors directament, sinó a les entitats de 

gestió de drets d'autor, que són entitats privades (CEDRO per a llibres i articles, i SGAE per a obres 
musicals). 

 
Per tant, per tots els motius exposats i seguint l'esperit del manifest adés reproduït, 

l'Ajuntament de l'Alcúdia aprova els següents punts:  
 
1- Sol·licitar al Govern d'Espanya que modifique l'article 2.2 del Reial Decret 624/2014, de 18 

de juliol, als efectes de declarar la totalitat de biblioteques públiques exemptes del pagament del cànon 
per préstec d'obres, en virtut de la possibilitat establerta per l'article 6 de la Directiva 2006/115/CE, de 
12 de desembre, que permet als Estats membres eximir del pagament del cànon a entitats d'utilitat 
pública. 

 
2- Acordar acorda que, en el cas concret de la biblioteca municipal de l'Alcúdia, l'aplicació del 

Reial Decret 624/2014 no suposarà el cobrament de cap taxa o preu públic a les persones usuàries 
mentre l'actual normativa continue en vigor.”. 

 
Es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Sanz afirma que la decisió d’establir el cànon afectarà a la Biblioteca municipal de 

l’Alcúdia i que l’Ajuntament haurà de pagar-lo atenent al nombre de lectors i als préstecs de llibres 
que es facen. També comenta que la Directiva la Unió Europea que regulava la situació podia ser 
aplicada de formes diverses per cadascun dels Estats membres i que podia havia haver-se establert una 
exempció general per a totes les biblioteques públiques, i no sols per als municipis de poblacions de 
menys de 5.000 habitants, com ha previst el govern. També justifica la moció per la incidència 
negativa de la normativa aprovada en el foment de l’activitat de les biblioteques encara que afirma que 
està en disposició de comentar aspectes de la moció per a recollir altres sensibilitats com les dels 
autors.  
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* La sra. Segura afirma que es tracta de l’aplicació d’una Directiva la Unió Europea de l’època 
que governava el PSOE i que es tracta d’un cànon administratiu, que dona resposta a una demanda del 
col·lectiu dels autors de llibres, considerant que no pot negar-se-los el dret a cobrar per eixos drets 
d’autor. 

* El sr. Millo afirma que la moció és una rèplica de la que sobre eixe tema va aprovar fa poc la 
Diputació de València, en la que tots els grups, llevat del PP, votaren a favor, i afirma que 1.162 
usuaris de la Biblioteca de l’Alcúdia es trobaran afectats per l’aplicació del cànon. També comenta 
que considera que l’accés a la cultura ha de ser lliure i que la Directiva deixa a cada govern llibertat 
per a regular la situació i la seua aplicació, havent sigut el govern actual el que ha decidit aplicar-la 
d’eixa manera, per a garantir el drets dels autors a rebre una contraprestació per l’ús d ela seua 
producció intel·lectual. Igualment comenta que les associacions d’escriptors s’ha manifestat en contra 
del cànon, sense renunciar a eixe dret de resarciment per l’ús de les seues produccions, que podria 
haver-se materialitzat a càrrec d’una aportació pública estatal sense fer recaure el cost sobre els 
ajuntaments, i que no s’està respectant el dret a l’accés als llibres que regula el RD sobre el Llibre. 

* El sr. Sanz respon que caldrà trobar altra fórmula que no passe per fer pagar eixe cost als 
ajuntaments, donat que les biblioteques públiques són les gran difusores de les obres i moltes de les 
obres que estan en elles no tenen drets d’autor. També comenta que l’entitat “Cedro”, que serà la 
gestora dels fons que s’obtinguen, és una societat opaca que no ofereix dades sobre els fons obtinguts i 
els criteris de repartiment. 

* El sr. Millo respon que l’associació d’escriptors va fer un manifest l’any 2006 que reproduïa 
el debat que està ara produint-se, i que el govern el que ha fet és deixar el problema en mans dels 
ajuntaments de poblacions de més de 5.000 habitants. 

 
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. 
 
 
3r.- MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA DAVA NT 

L’AVANTPROJECTE DE SENYES D’IDENTITAT. 
 
Vista la moció conjunta presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment diu 

el següent: 
 
“El passat 24 d'octubre el conseller de Governació i Justícia, Luis Santamaría, va presentar -en 

castellà per cert- l'avantprojecte de Llei de Senyes d'Identitat, una barreja que inclou qüestions com la 
gastronomia, la cultura, la llengua, els espectacles taurins o les festes i tradicions. Una llei que no té 
cap precedent legislatiu a Espanya, segons va reconèixer el mateix conseller. 

 
    Santamaría ha dit que és un avantprojecte per a una llei "no científica" que "no vol enfrontar 

els valencians per la llengua", però ha deixat clar que en l'Observatori d'aquesta llei no estaran ni 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ni el Consell Valencià de Cultura, però sí la Reial Acadèmia de 
Cultura Valenciana, que defèn criteris lingüístics en completa oposició a la comunitat lingüística i 
científica internacional. 

 
    El conseller també ha deixat clar, en la presentació, que el valencià "és un idioma 

independent" i obri així, altra vegada, un meló que va en contra de totes les universitats del món. 
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Santamaría ja havia avançat dos dies abans, en l'entitat Lo Rat Penat, que lluita contra la unitat de la 
llengua, que el respecte a la llengua com a símbol d'identitat "implica defensar-ne la seua 
individualitat respecte a les altres llengües de l'estat i el seu valor com a patrimoni propi del poble 
valencià". 

 
    Per defensar aquesta "individualitat", la Llei especifica que totes les institucions de la 

Generalitat, empreses públiques, associacions i entitats "hauran d'adequar les seues actuacions 
respecte a la individualitat de la llengua valenciana". L'autoritat de l'AVL en matèria lingüística 
quedarà supeditada doncs als criteris de la nova llei. 

 
Sembla, per tant, que la nova norma que deixa fora l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

segons Santamaría, inclourà la creació d'un Observatori que vigilarà i revisarà que cap subvenció es 
destine a “res que puga atemptar” contra les senyes d'identitat. A preguntes dels mitjans, el conseller 
ha explicat que en aquest Observatori estarà present la RACV, entitat que nega la unitat de la llengua i 
aposta per una normativa contrària a la de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, òrgan de referència 
filològica per a la Generalitat Valenciana i que accepta implícitament la unitat. L'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua estaria fora d'aquest Observatori. 

 
Cal tindre en compte que el Consell Valencià de Cultura s'ha vist "menyspreat" pel govern 

autonòmic, que ha elaborat en solitari un projecte de llei per blindar el valencià sense tenir en compte 
a la institució cultural. El seu president, Santiago Grisolía, creu que aquesta llei "no té sentit" i dubta 
dels seus efectes a curt termini. L'últim moviment del govern de Fabra en la defensa del valencià és 
"un clar menyspreu" a aquesta institució, segons Grisolía, que a més, considera que el contingut de 
l'esborrany presentat per Català és "inadequat i no té cap sentit". 

 
També les universitats valencianes s'han mostrat preocupades i contràries a la intenció del 

Govern de la Generalitat. La Conferència dels Rectors de les Universitats Públiques Valencianes 
considera que l'avantprojecte de llei de senyes d'identitat valencianes que ha anunciat el Consell de la 
Generalitat Valenciana obvia tots el dictàmens científics i, fins i tot, totes les sentències judicials que 
avalen la unitat de la llengua. 

 
Així mateix, el màxim òrgan de les universitats valencianes lamenta que no es compte amb 

òrgans consultius i estatutaris com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o el Consell Valencià de 
Cultura, i considera que incloure a entitats que pregonen tesis no científiques pel que fa a la llengua 
promou el desconcert de la societat. 

 
Pel que respecta a la possibilitat de vincular ajudes públiques en funció de l’assumpció o no 

d’una determinada concepció d'identitat, els rectors valencians consideren que és una pràctica poc 
recomanable. 

 
Per tot això, exposat anteriorment, l'Ajuntament de l'Alcúdia acorda: 
 
1- Demanar la retirada de l'avantprojecte de llei de Senyes d'Identitat anunciat pel conseller de 

Governació i Justícia.    
 
2- Traslladar la present moció al conseller de Governació i Justícia, a la conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”. 
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Es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Sanz comenta que el passat 24 d’octubre el conseller de Governació presentà el 

document per a una norma que ignora la mateixa existència i les  competències estatutàries del 
Consell Valencià de Cultura i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que són les dos instàncies 
públiques de la Generalitat que tenen atribuïdes competències matèria cultural i de llengua pròpia, 
creant un nou organisme (“l’Observatori”) amb funcions inquisitorials, que tindrà competències per a 
controlar les actuacions d’entitats públiques i privades en matèria de compliment dels criteris que 
estableix la norma, podent arribar a retirar-les ajudes i subvencions si considera que incompleixen les 
objectius de la llei. Comenta que l’àmbit de la norma afecta a qüestions molt diverses, com les 
celebracions de bous al carrer, menjars, festes i llengua i que es recolza en organismes no oficials, 
com la “Real Acadèmia de la Llengua Valencia”o “Lo Rat Penat”. També afirma que el que pretén el 
govern del PP és traure rèdit electoral  a pocs mesos de les eleccions de temes conflictius com el de la 
unitat de la llengua. Conclou afirmant que s’arriba en una Transitòria de la norma a proclamar les 
festes taurines com a patrimoni cultural valencià.  

* La sra. Segura afirma que el document és un avantprojecte que té per objectiu la protecció de 
les senyes d’identitat valencianes en diversos àmbits i que confia en la tasca del conseller, donat que 
està segura que es canviaran moltes de les coses que estan ara en el document, per la qual cosa el seu 
grup s’abstindrà. 

* El sr. Millo afirma que el que caldria ara és la retirada del document, que ha sigut presentat 
ja a les Corts sense la participació de representants polítics, culturals, socials i científics i que 
considera que el document es presenta pel govern davant la imminència de les properes eleccions 
autonòmiques quan ha fracassat en totes les qüestions importants de les seues reivindicacions 
anteriors, com la millora del finançament, el manteniment d’uns medis de comunicació públics o les 
infrastructures i serveis, i que cap altra Comunitat Autònoma ha regula res semblant. També afirma 
que no han sigut convocats per a la redacció del document ni el Consell Valencià de Cultura i 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, cosa que ha sigut reparada per l’Advocacia de la Generalitat en 
el seu informe al document, i amb l’oposició frontal de totes les Universitats valencianes. Conclou 
afirmant que es tracta de penúltima derrota del poble valencià. 

 
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. 

 
 

 4t.- MOCIÓ DEL GRUP SOLICIALISTA RECLAMANT AL GOVERN MES URES 
DE PROTECCIÓ PER ALS DESNONAMENTS HIPOTECARIS. 

 
Vista la moció presentada pel Grup Socialista, que textualment diu el següent: 
 
“El mes de novembre de l’any 2012, un any després de guanyar les eleccions, el govern del PP 

presidit pel sr. Rajoy decidí actuar davant el clamor social que s’estenia contra la situació de les 
enormes quantitats de famílies que perdien cada dia el seu habitatge per no poder fer front als 
pagaments de la hipoteca.  

 
Per a pal·liar la situació el govern espanyol va aprovar eixe mes, per la via del Reial Decret 

Llei 27/2012, de 15 de novembre, de “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios”, una sèrie de mesures d'urgència per "reforçar la protecció als deutors hipotecats". La 
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mesura estrella d’eixa norma va ser frenar (moratòria) per dos anys el desnonament de les famílies en 
situació d'exclusió social i la recomanació de crear un Fons Social d'Habitatge en lloguer amb els 
pisos que les entitats financeres tenien en estoc. Mesos després aquestes ajudes van ser 
complementades pel codi de bones pràctiques de la banca, aprovat el gener de 2013, i la Llei 1/2013 
de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social 
que es va aprovar al maig de 2013. Aquesta, entre altres coses, va confirmar l'esmentada moratòria de 
dos anys i va donar vida al Fons Social d'Habitatge. 

 
La moratòria aprovada permetia paralitzar els desnonaments que estaven en marxa des de 2008 

en “famílies especialment vulnerables”. Des del punt de vista econòmic eren aquelles els ingressos no 
superaven en tres vegades l'IPREM, és a dir, un màxim de 1.500 euros al mes. A més, se'ls exigia tenir 
fills menors de tres anys (al gener de 2014 es va canviar a fills menors de 18 anys), i també podien 
accedir els que cuidessen o tinguessen a algú amb una discapacitat superior al 33% (qualsevol 
discapacitat des de gener de 2012), entre d'altres requisits. 

 
Segons dades del Ministeri d'Econòmica del mes de setembre de 2014, el resultat de totes les 

mesures d'ajuda relacionades amb els desnonaments han suposat la suspensió de prop de 10.000 
llançaments (acordats des de l’any 2008); que 1.450 famílies han accedit a un lloguer reduït del Fons 
Social d'Habitatge; que el codi de Bones Pràctiques (al qual s'han adherit 33 entitats financeres) ha 
permès reestructurar el deute a 6.500 hipotecats en tota Espanya i que sols s'han permès 2.100 dacions 
en pagament. 

 
Front al resultats de les polítiques aplicades pel govern, la realitat de la situació espanyola és 

que, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, des de gener de 2008 fins a juny de 2014 
es van produir a Espanya 346.784 llançaments (desallotjaments). Per tant, si les mesures per pal·liar el 
problema dels desnonaments han propiciat, com diu el Govern, la suspensió de 10.000 d'ells, això 
implica que els beneficiats són, amb prou feines, tan sols  un 2,9% de total dels desnonats en el 
període que abasta la ajuda. 

 
Eixe escàs percentatge de beneficiats contrasta amb la població que té ingressos inferiors a 

1.500 euros al mes (per descomptat no tots estaran en situació de desnonament), però que segons l'INE 
era del 41,14% el 2008 i que ha pujat, cada any, fins a el 47,96% el 2013 (última dada registrada). 
També es té constància estadística que el 4,8% de les llars que compleixen amb els requisits marcats 
per aquesta llei aprovada per l’actual govern suporten una càrrega financera de més del 60% dels seus 
ingressos, i que, segons l'EPA del primer trimestre de 2014, a aquesta data havia 1.978.900 llars en 
què tots els seus membres estaven parats. Això vol dir que al voltant de 89.000 llars podrien estar en 
situació de ser desnonats i accedir a un habitatge social. 

 
Per altra part, i si analitzem la situació del Fons Social d'Habitatge creat per eixa normativa 

estatal, les dades no són més favorables. En el moment de la seva creació, gener de 2013, els 33 bancs 
que el componen van aportar 6.000 habitatges. Segons el Ministeri d’Economia, sols s'han beneficiat 
del seu lloguer reduït 1.400 famílies, de manera que segueixen buits 4.600 pisos d'aquest fons. En 
aquest mateix període (gener de 2013- juny de 2014), han perdut el seu habitatge 104.430 famílies, 
segons les dades del CGPJ sobre els llançaments practicats. És a dir, la conclusió és clara, només un 
1,3% dels desnonats ha aconseguit accedir al lloguer barat del Fons Social d'Habitatge. 

 
Front a eixa situació el govern encara no ha manifestat que pensa fer en relació amb totes les 

moratòries que conclouran este mes de novembre, amb la qual cosa la situació és especialment 
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angoixosa per a moltes famílies, i tampoc ha dit si s’ampliarà eixa cobertura a les noves situacions que 
es generen a partir d’aquest moment. 

 
El ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2012, aprovà, per unanimitat 

de tots els grups, una moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia en la que s’acordava el 
següent: 

“1- Instar al Govern de l'Estat a la paralització de tots els desnonaments d'habitatge habitual 
sempre que la causa de l'impagament siga sobrevinguda i quan es tracte de deutors de bona fe. 

2- Instar al Govern de l'Estat a regular la dació en pagament amb caràcter retroactiu. 
3- Instar al Govern de l'Estat a que regule la reconversió del parc d'habitatges que acumulen les 

entitats financeres en un parc públic de lloguer social. 
4- Exigir al Govern de l'Estat la participació de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques i 

les organitzacions promotores de la Iniciativa Legislativa Popular de la dació en pagament en la 
resolució d'aquest problema i la cerca de solucions...”. 

 
Encara que és evident que la normativa aprovada per l’actual govern no ha resolt el problema, 

el que és clar és que la situació actual d’indefinició legal respecte a aquelles famílies que es van acollir 
a les condicions “especial” de la normativa estatal, davant el pròxim acabament temporal de la 
“moratòria” aprovada, genera una situació que el govern ha de resoldre.  

 
A això cal afegir que el govern ha aprovat unes mesures insuficients, que no han arribat a 

beneficiar a una part important del col·lectiu social afectat, i que, segons la moció aprovada l’any 2012 
per l’Ajuntament, haurien d’haver tingut un objecte molt més ample. 

 
És per això, que es proposen els següents acords: 
 
PRIMER.- Reiterar al govern, davant l’evidència de la insuficiència de les mesures aprovades 

fins a la data de hui, la petició perquè es regule un marc legal que permeta la paralització de tots els 
desnonaments d'habitatge habitual sempre que la causa de l'impagament siga sobrevinguda i quan es 
tracte de deutors de bona fe, la dació en pagament amb caràcter retroactiu, la reconversió del parc 
d'habitatges que acumulen les entitats financeres en un parc públic de lloguer social i la participació de 
la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques i les organitzacions promotores de la Iniciativa Legislativa 
Popular de la dació en pagament en la resolució d'aquest problema i la cerca de solucions. 

 
SEGON.- Demanar al govern que, en tot cas, i de manera urgent, s’amplie, al menys per a 

altres dos anys més, la “moratòria” prevista en el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol, al Ministeri 

d’Economia, als grups polítics de les Corts Generals, i a la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca.”. 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Arocas afirma que es tracta d’un problema no solucionat i que, com ja es deia en una 

moció aprovada el plenari l’any 2012, s’ha demostrat que les mesures que prengué el govern de Rajoy 
no han sigut efectives. Comenta que la moratòria en els desnonaments, donades les condicions molt 
restrictives previstes en la norma aprovada, sols han beneficiat a una minoria molt escassa dels 
afectats, i que el Fons Social d’Habitatges, que es va crear per les entitats financeres amb unes 6.000 
vivendes, sols ha beneficiat a 1.400 casos, mentre que s’ha seguit incrementant el nombre d’afectats 
pels desnonaments i ara es manté en una situació d’incertesa a les famílies que es van vore 
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beneficiades per eixa moratòria, donat que acaba en uns dies el termini sense que s’haja dit si es va a 
prorrogar, la qual cosa els està creant-les una situació d’angoixa.  

* El sr. Sanz afirma que es tracta d’un problema que continua sent de molta actualitat, amb 
unes 300.000 famílies afectades en Espanya pels desnonaments, amb casos com el que s’ha fet públic 
els últims dies de la dona de 85 anys del barri de Vallecas que ha sigut desnonada i que està tenint 
molt de ressò  social als medis de comunicació. També comenta que, a més a més, el problema es 
troba en el manteniment del deute, malgrat que s’ha procedit prèviament a l’execució hipotecària del 
deute, al no existir una llei de la segona oportunitat per a la famílies (que si que existeix en la major 
part dels estats europeus i que està previst ací per a les empreses), que està obligant a passar a la 
clandestinitat fiscal a moltes famílies que mantenen deutes desprès de ser desnonats que els obliguen a 
treballar indefinidament fora del marc legal. Comenta que la moció recull el contingut de la moció que 
presentà fa uns dos anys el grup de Compromís per l’Alcúdia, i que la situació evidència el fracàs de 
les mesures aprovades pel govern, com la moratòria que qualifica de “parxe” i que sols ha beneficiat 
al 8% dels afectats, mentre els últims trimestres la situació de nous desnonaments no ha parat 
d’incrementar-se. 

* La sra. Segura afirma que és un tema en el que és molt fàcil per demagògia i que la major 
part dels processos de desnonaments s’iniciaren abans de l’arribada al govern del PP, mentre que fou 
la ministra socialista (sra. Chacón) la que modificà la llei per a facilitar els processos judicials de 
desnonaments, mentre que el PP és l’únic partit que des del govern ha pres mesures per a pal·liar la 
situació, per la qual cosa considera que si es constata que no han resulta efectives serà l’actual govern 
el que prenga altres més efectives.  

* El sr. Arocas respon que el PSOE quan governà prengué algunes decisions incorrectes, entre 
les que cal incloure el tractament d’aquesta problemàtica, i que pagà per eixos errors amb la pèrdua de 
les eleccions següents, però que el PP es presentà a les eleccions de 2011 amb el compromís de donar 
solucions, que les que va acordar l’any 2012 s’han demostrat que han sigut un fracàs total, i que 
considera que les dades que dona la moció són certes i no “demagògia” com afirma la sra. Segura, per 
la qual cosa considera que desprès de dos anys, i havent-se posat de manifest que les decisions presses 
no han sigut encertades, cal donar solucions per a la situació d’incertesa que pateixen moltes famílies.    

* El sr. Sanz respon que tant el PP com el PSOE són responsables de l’actual situació i que el 
problema ha continuat creixent des de que l’actual govern aprovà l’any 2012 les mesures comentades 
que han resulta un estrepitós fracàs, per la qual cosa reitera la necessitat d’aprovar una llei de la 
segona oportunitat per a la famílies. També comenta que la Comunitat Valenciana està la segona en la 
“llista negra” estatal, suposant el 15% dels casos totals en Espanya, mentre que existeixen en tot 
l’Estat 3,4 milions d’habitatges buits, i que d’elles 800.000 estan en mans d’entitats financeres, amb 
les quals es podria donar solució al problema amb l’establiment d’un règim de lloguer social. Conclou 
recordant els fons públics destinats per l’Estat al rescat de les entitats financeres i la situació  
d’abandonament en que s’ha deixat a les famílies. 

* La sra. Segura respon que no era la seua intenció barallar-se amb cap altre grup per aquest 
tema i comenta que la segona intervenció que ha fet el sr. Arocas li ha semblat molt més correcta que 
la primera. 

* El sr. Alcalde manifesta que a l’Alcúdia s’ha donat una solució al problema dels desnonats 
hipotecaris per entitats financeres, facilitant amb una Fundació habitatges a eixes famílies, i que 
aquesta setmana es donaran dos més, amb la qual cosa ja són prop de 27 dels que s’han assignat, la 
qual cosa ens pot donar una certa satisfacció.   

 
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: 
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ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup Socialista. 
 

 
 

5é.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA PER A D EMANAR 
L’ACOMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TSJ CONTRA EL DEC RET DE 
COPAGAMENT. 
 
 Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment diu el 
següent: 
 

“El passat 7 d'octubre el TSJ notificà l'anul·lació integral del Decret 113/2013 pel qual 
s'establia un copagament en els centres dedicats a l'atenció de persones amb discapacitat i malaltia 
mental. El TSJ estima el recurs del CERMI Comunitat Valenciana (Comitè de Representants de 
Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana) contra el decret per considerar que vulnera 
“el principi de reserva de llei, de legalitat en matèria tributària i jerarquia normativa”. La sentència 
afegeix que els serveis regulats pel decret són “bàsics i imprescindibles” per a una col·lectiu “que no 
sembla especialment afavorit” i que precisa d'una recepció de serveis “no voluntària sinó que afecta 
aspectes essencials de la seva vida diària i dignitat personal”. 

 
El decret determinava criteris i quanties aplicables a preus públics per a serveis d'atenció 

residencial, centres de dia, teleassistència, servei d'ajuda a domicili, atenció en centres de rehabilitació 
i integració social així com habitatges tutelats. 

 
L'Ajuntament de l'Alcúdia aprovà en gener d'aquest any una moció de Compromís per 

l'Alcúdia en la que se sol·licitava al Govern Valencià la paralització de l'aplicació del Decret 
113/2013, de 2 d'agost i a les Corts Valencianes la seua derogació.  

 
En dita moció es deia que "El CERMI CV va recórrer aquest decret per ser contrari a la 

legislació vigent, al propi Codi Civil, i al que recull la Convenció de l'ONU sobre Drets de les 
persones amb discapacitat. Es denuncia que el Decret 113/2013 genera un empobriment de les 
persones amb discapacitat i va frontalment en contra dels drets humans i de la promoció de 
l'autonomia personal promulgada per la Llei 39 /2006, de 14 de desembre, de promoció de la 
autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència." 

 
Igualment s'afirmava en la moció "que a més a més s'està posant en perill la sostenibilitat del 

sistema, i amb això la dignitat de les persones amb discapacitat ateses, els llocs de treball i l'activitat 
econòmica que es genera al voltant d'aquests centres als municipis i comarques on es troben ubicats." 

 
Però el govern valencià ha manifestat que té la intenció d'elaborar una llei per regular de nou 

aquests serveis assistencials bàsics i canviar la naturalesa jurídica de les aportacions econòmiques dels 
usuaris, que s'han de realitzar ara amb una taxa i un tribut i no per preu públic tal com estava regulat.  

La Conselleria de Benestar Social ha anunciat que recorrerà la sentència i no tornarà a les 
famílies els diners cobrats fins ara. 

 
Segons el CERMI CV, la sentència entra en principis tan clars com els serveis de les persones 

amb discapacitat i reconeix que són necessaris i no voluntaris. 
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 En conseqüència l'Ajuntament de l'Alcúdia acorda: 
 
 
1) Donar suport a la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) que anul·la el 

decret del Consell que estableix el copagament per a centres de majors i discapacitats i demanar al 
Consell que s'aplique rigorosament. 

 
2) Demanar al Consell que no faça efectiu el recurs de cassació contra la sentència així com 

que retorne els diners cobrats a les famílies dels discapacitats.”. 
 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz afirma que la situació parteix de l’aprovació d’una regulació per part de la 
Generalitat del copagament per a persones amb discapacitat que no atenia a la capacitat econòmica i 
que el Cermi va interposar el recurs que ha sigut resolt favorablement per part del TSJCV, fent una 
valoració jurídica sobre la incidència d’eixa decisió, i que el govern valencià, en compte d’executar la 
sentència, el que ha fet és interposar un recurs de casació i es nega a tornar les quantitats pagades 
indegudament pels dependents, mentre que ha previst regular-ho ara com una taxa per a poder-ho 
exigir novament als usuaris.  
 * La sra. Puchol afirma  que el govern ha fet una declaració dient que respecta la resolució judicial 
encara que puga interposar recurs si discrepa, i que la sentència emesa no es pronuncia sobre el fons 
de la qüestió sinó únicament sobre el fet que la regulació s’haja fet per mitjà d’un preu públic, com 
han fet moltes altres CCAA, quan sembla que hauria d’haver-ho fet amb una taxa. També afirma que 
el Decret el que fa és obligar a pagar als discapacitats i als majors no dependents, però no als 
dependents que ja estaven pagant preus públics des de l’any 1993, i que el que es volia fer és fer pagar 
a tots per igual per a no discriminar-los, i que cal tenir en compte que els serveis d’autonomia personal 
no duen copagament. Igualment afirma que eixa mesura no afecta a centres que depenen 
d’ajuntaments, els qual són lliures per a establir-lo o no i que el Cermi estigué present en totes les 
negociacions prèvies a la regulació del tema. Finalment afirma que desconeix si la Generalitat ha 
interposar recurs contra eixa sentència. 
 * La Sra. Martínez Murillo afirma que cal estar al costat dels col·lectius més necessitats i que per 
això recolza la sentència emesa pel TSJCV i el seu compliment per part de la Generalitat i posa com 
exemple casos dels que té constància d’usuaris del Centre de Dia de l’Alcúdia que estaven o que 
tenien pendent ingressar i que han tingut que deixar-lo o renunciar a fer-ho perquè no podien fer front 
a eixa despesa que suposa el nou copagament. També comenta que el seu grup s’ha manifestat 
reiteradament a favor d’una aplicació completa de la Llei de la Dependència que aprovà el govern 
socialista i que eixos serveis han de ser gratuïts, havent-se de tenir sensibilitat social.  
 * El sr. Sanz respon que l’informe de l’Advocacia de la Generalitat no és favorable a la 
interposició del recurs de casació contra la sentència del TSJCV i que, malgrat això, el govern 
valencià ha decidit interposar-lo. També afirma que la sentència estableix que es tracta de serveis 
bàsics i imprescindibles i que, en una resolució posterior de clarificació de la sentència, el Tribunal ha 
dit que els usuaris que l’han pagat tenen dret a instar la devolució, per la qual cosa la Generalitat ha 
decidit recórrer, encara que és conscient que eixe recurs no va a prosperar, per a no tenir que tornar 
ara els diners indegudament cobrats, que són uns 4,4 milions d’€, amb 3.350 persones afectades, que 
pertanyen a un col·lectiu amb moltes necessitats i carències. 
 * La sra. Puchol respon que la declaració del Consell ha sigut clara d’acatament de la sentència i 
que es prendran les mesures adequades, trobant-se en marxa negociacions amb les parts afectades per 
a trobar solucions, i que la sentència el que diu és que la regulació del copagament hauria d’haver-se 
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fet per taxa, no amb un preu públic. A la sra. Martínez li respon que les persones afectades del Centre 
de Dia de l’Alcúdia no seran dependents, donat que en eixe cas no els afectaria aquesta situació. 
 * La Martínez Murillo respon que al Centre de Dia de l’Alcúdia també van persones 
discapacitades i que si que s’ha produït un augment de persones afectades pel copagament amb les 
conseqüències que abans ha indicat.  
 

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. 

 
 

6é.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA PER A L ’APROVACIÓ 
DE LA “MOCIÓ 25 DE NOVEMBRE 2014 ELIMINACIÓ DE LA V IOLÈNCIA DE 
GÈNERE”. 
 
 Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l’Alcúdia, que textualment diu el 
següent: 
 

“El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les 
Dones per l'Assemblea General de Nacions Unides el 17 de desembre de 1999 i ha de sevir per 
visibilitzar aquesta forma específica de violència, així com per a actuar amb la finalitat d’aconseguir 
la seua desaparició. Malgrat això any rere any assistim amb impotència a la lectura d’un llistat de 
víctimes que moren a mans de les seues parelles o exparelles. 

Arreu del món, la violència contra les dones se segueix manifestant de diverses formes i 
aconsegueix xifres insuportables. Com eixos 603 milions de dones que viuen en països on no es 
considera delicte la violència de gènere, els dos milions de xiquetes la vida de les quals corre risc per 
l’ablació. I en un any en el qual s'ha volgut arrabassar el dret a decidir de les dones, no podem oblidar 
eixes 47.000 dones que moren cada any en el món a causa d’avortaments insegurs. Tampoc no 
oblidem el 70% de dones que pateixen o patiran violència sexual en la seua vida. 

A l’Estat espanyol més de 600.000 dones pateixen maltractament cada any. En dènou anys, 
més de 1.311 dones han sigut assassinades per homes que deien estimar-les, sense comptar totes 
aquelles que queden fora de les estadístiques oficials.   

Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol  més d’una de 
cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual per part de la seua parella i 
menys d’una cinquena part ho ha denunciat. En el que portem d’any, 56 dones han estat assassinades a 
tot l’Estat, 6 d'elles al País Valencià. La violència masclista és la primera causa de mort prematura 
entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. 

Però enfront de l’augment de la violència masclista, el govern respon amb la inactivitat, amb 
retallades pressupostàries, amb l’eliminació de continguts coeducatius o amb la supressió dels serveis 
d’ajuda de proximitat. Amb la retallada del 28% en programes de prevenció i ajuda de violència de 
gènere.  

L'Observatori de Violència de gènere del Consell General del Poder Judicial ha fet una seriosa 
advertència: les retallades són responsables que moltes dones retiren la denúncia, ja que perceben una 
situació de desprotecció i una manca de seguretat en les possibilitats de resoldre la seua situació 
familiar, laboral i econòmica. Les institucions  i els governs a qualsevol nivell som responsables de 
crear un marc adequat de protecció en el que no s’escatimen esforços, ni personals ni econòmics per a 
que aquestes dones no tinguen que afegir al drama personal una major preocupació pel futur. Es per 
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això que malgrat les declaracions de rebuig, aquesta violència també és exercida des de les mateixes 
institucions quan abandonen el deure a garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes 
les ciutadanes. 

 
És molt preocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre joves i 

adolescents, que mantenen perfils de submissió i cels, i ens indica que no estem anant per on cal en 
educació i prevenció. És necessari implementar polítiques educatives i programes específics dirigits a 
aquestes edats. Cal denunciar que la LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de 
l’Ensenyament) elimina els valors coeducadors.  

 
És per tot això que l'Ajuntament de l'Alcúdia acorda l'aprovació del següents punts: 
 
1.- Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l’Estat la nostra preocupació 

per l’abandonament d’actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i 
demanar que consideren la violència de gènere un tema d’Estat, un dels problemes més greus i urgents 
a resoldre. Que assignen els recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests 
no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat es 
fan més necessaris encara. Reposició i reintegrament de totes les partides pressupostàries, programes i 
fons en matèria de prevenció i assistència a la violència de gènere. Inversió en programes d’igualtat, 
educació i formació, així com en campanyes de prevenció, que són pilars bàsics de la lluita contra la 
violència masclista. 

 
2.- Exigir els Governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de Protecció 

Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la violència sobre la Dona (DGV 
7/2012), que siguen dotades convenientment així com avaluades, que es publiquen dades, les 
actuacions i les conclusions. 

 
3.- Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda contra la 

violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l’Estat de buidar d’atribucions els 
ajuntaments, a més d’exigir-ne els recursos necessaris. 

 
4- Desenvolupar, a nivell local, estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere 

des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, 
sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en 
qualsevol activitat municipal 

 
4.- Dissenyar, a nivell local, un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la 

violència de gènere en la adolescència, amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la 
diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat 
d’involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos 
municipals.” 
 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Sanz afirma que ja fa 15 anys consecutius que està celebrant-se el Dia Internacional contra 
la Violència contra les Dones i que es tracta d’un dels problemes socials més greus que es manté 
vigent. També afirma que els retalls i les mesures econòmiques que s’han pres els últims anys han 
incidit negativament en facilitar que es donen recursos, com és el cas valencià, amb supressió 
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d’oficines d’atenció a les víctimes dels delictes i conclou comentant la necessitat d’enfocar el 
problema al col·lectiu .  
 * La sra. Segura afirma que en els casos de violència contra les dones ens trobem amb situacions 
molt dolentes davant les quals no vol fer política, encara que no s’ha pogut arribar a un consens amb 
el text de la moció, i posa de manifest que la Generalitat manté un nombre molt important de recursos 
per a eixa finalitat. com ho són els punts d’encontre, els centres i vivendes tutelades, oficines 
d’informació dona, tutelades, oficines a les víctimes del  delicte, centres de la dona 24 hores, centres 
d’emergència, programes d’intervenció a violència paterno - filial i un nou programa projectat per 
atenció a violència entre joves i adolecents, que considera que és una de les qüestions més importants 
a tractar per al futur, per la qual cosa el seu grup s’abstindrà. Finalment comenta que espera que les 
decisions que es prenen en relació amb actuacions a prendre per l’Ajuntament es porten a terme i no 
queden pendents de manera indeterminada com ha ocorregut en el cas d’acords semblants d’anys 
anteriors, respecte als quals el PP desconeix si s’ha fet alguna actuació.  
 * La sra. Martínez Porta afirma que el seu grup està a favor de la moció i informa dels actes 
programats dintre de la Setmana de la Dona, segons l’acord previ que ha pres el Consell de la Dona, 
fent constar que s’està obert a qualsevol aportació que en eixa línia d’actuació es puga fer per altres 
grups polítics o col·lectius socials. 
 * El sr. Sanz respon que la Policia Local està fent una tasca important en la matèria, incloent 
intervencions previstes en un taller en l’Institut, dirigit al col·lectiu de joves i adolescents que pot ser 
el més preocupant en aquest moment. També afirma que no dubta de la preocupació que puga tenir el 
govern de la Generalitat en el tema però que les xifres posen de manifest la disminució progressiva de 
recursos econòmics destinats a eixes línies d’actuació.  
 * El sr. Alcalde conclou afirmant que l’Ajuntament està obert a qualsevol aportació per a millorar 
l’actuació municipal en la matèria. 
 

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. 
 
 
 7é.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC FIRMAT ENTRE LA 
GENERALITAT VALENCIANA I ‘ENTITAT ECOVIDRIO .  
 

Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Cebrià informa dels aspectes del conveni i que l’opció triada és mantenir la situació 

existent perquè siga Ecovidrio la que continue gestionant el servei. 
 

 Per tant, i vist el Conveni Marc subscrit el 5 de maig del 2014 entre la Generalitat Valenciana, 
a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l'entitat Ecovidrio (DOCV 
núm. 7319 de 17/07/2014) pel que es regula la gestió del contenidor verd (arreplega selectiva de 
vidre). 
 
 Atès el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons el qual la participació de les 
entitats locals en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos usats es portarà a efecte per 
mitjà de la firma de convenis de col·laboració entre estes i l’entitat a què se li assigne la gestió del 
sistema. 
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 Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a  regular la participació de les entitats 
locals en el sistema integrat autoritzat a ECOVIDRIO; 
 
 Considerant que en nou conveni ve a substituir a l'anterior subscrit en data 19 de febrer del 
2009 entre les mateixes parts, a què este ajuntament es troba adherit per mitjà de Protocol d'Adhesió 
firmat al seu dia a tals efectes. 
 

Els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
 PRIMER.- Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit entre 
la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i 
l'entitat Ecovidrio de data 5 de maig del 2014. 
 Respecte a l'arreplega i transport dels residus d'envasos de vidre procedents de l'arreplega 
selectiva, l'entitat Local opta per: 
 Encarregar la gestió integral de l'arreplega selectiva de residus d'envàs de vidre a Ecovidrio, 
qui haurà de realitzar les operacions d'arreplega i transport del vidre, així com el manteniment, la 
neteja, la reparació i la reposició dels contenidors tipus iglú. 
 
 SEGON.- Autoritzar a l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la firma de tots els documents 
que siguen necessaris per a la formalització de l'adhesió al meritat Conveni Marc. 
 
 TERCER.- Remetre per triplicat exemplar certificat del present acord a la Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 

 
8é.- REVOCACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE CESSIÓ DE TERR ENYS 

MUNICIPALS PER A LA INSTAL·LACIÓ PER PART DEL CONSO RCI DE RESIDUS 
RIBERA – VALLDIGNA D’UN NOU ECOPARC EN L’ALCÚDIA. 

 
Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde explica els antecedents del procés seguit sobre la base de la proposta del 

Consorci de canviar la ubicació actual de l’Ecoparc i que, a la vista del rebuig que han mostrat els 
veïns de la Urbanització Ismael Tomàs per a ubicar en el sòl dotacional previst eixa instal·lació, s’ha 
considerat oportú revocar eixe acord anterior i iniciar un procés per a trobar una ubicació que trobe un 
major consens social. 

 
Per tant, i vist l’escrit presentat per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Ismael 

Tomás de l’Alcúdia, segons acord pres per la seua Junta General extraordinària reunida en sessió 
celebrada en data 13/11/2014, refrendada per algunes empreses ubicades en la zona, en el qual 
mostren la seua oposició a la ubicació acordada pel plenari municipal per a la nova instal·lació de 
l’Ecoparc de l’Alcúdia per part del  Consorci de Residus Ribera – Valldigna. 

 
Atès que, el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 24/09/2014 acordà, per 

unanimitat de tots els grups municipals, 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 en la cantonada del carrer Bollene i la Ronda Solidaritat (amb referència 
cadastral urbana 6026701YJ1462N0001OG i finca registral nº 20.126) destinada a la nova instal·lació 
de l’Ecoparc de l’Alcúdia. 
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Atès que, la Junta de Govern del Consorci, en sessió celebrada en data 23/10/2014, acordà 

acceptar la cessió efectuada per l’Ajuntament, parovant el cavni d’ubicació de la instal·lació, la seua 
construcció i el cànon anual a establir. 

 
Atès que, segons preveu l’article 105.1 en relació amb l’article 103 de la vigent Llei 30/1992, 

de Procediment Administratiu Comú, és possible revocar en qualsevol moment actes no declaratius de 
drets o favorable a un interessat, sempre que eixe nou acord revocador no siga constitutiu d’una 
dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigai contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic 
o a l'ordenament jurídic. 

 
Atès que, es considera que concurreixen circumstàncies noves no tingudes en compte en el 

moment de prendre l’anterior acord municipal, en tant la decisió pot crear un alarma social entre els 
residents de la zona per l’impacte ambiental i social desfavorable que podria tenir eixa instal·lació. 

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

24/09/2014, pel que s’acordà 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 en la cantonada del carrer Bollene i la Ronda Solidaritat (amb referència cadastral urbana 
6026701YJ1462N0001OG i finca registral nº 20.126) destinada a la nova instal·lació de l’Ecoparc de 
l’Alcúdia. 

 
SEGON.- Manifestar que, atenent als criteris tècnics establerts pel Consorci i buscant el 

màxim consens social possible, s’inicia un nou procediment per a la determinació de possibles 
ubicacions alternatives per a la nova instal·lació de l’Ecoparc de l’Alcúdia. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord  al Consorci de Residus Ribera – Valldigna i a la Comunitat 

de Propietaris de la Urbanització Ismael Tomás de l’Alcúdia. 
 

 
 

9é.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE FALT A D’INVERSIONS 
EN LA LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT PER A L ’EXERCICI 2015 EN LA 
COMARCA DE LA RIBERA I EN EL MUNICIPI DE L’ALCÚDIA.  

 
Vista la moció presentada pel Grup Socialista, que textualment diu el següent: 
 
“El Govern del sr. Fabra, dintre del projecte de Pressupost per l’exercici de 2015 que ha 

presentat davant les Corts Valencianes, ha decidit altra vegada més una brutal retallada en matèria 
d’inversions productives en el territori valencià, que ha afectat, altra vegada més de manera especial, i 
molt per damunt de la mitjana, a la comarca de la Ribera i, amb major impacte en el municipi de 
l’Alcúdia. 

 
La quantitat que rebrà d’inversió real la comarca de la Ribera serà de poc més de 10 € per cada 

habitant (3,1 milions d’€), mentre la mitjana autonòmica és de prop de 77 € per habitant (uns 383 
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milions d’€). En el cas de la Ribera Alta la situació arriba al límit i en ens trobem amb una inversió 
real de la Generalitat que és inexistent (0 €). 

 
La comarca de la Ribera rep l’1% de la inversió productiva de la Generalitat, encara que el seu 

pes poblacional és del 6%. 
 
Per comprendre l’abast de la brutal retallada d’inversió de la Generalitat en la comarca de la 

Ribera, cal vore que en el Pressupost de la Generalitat per a l’any 2013 (ja en plena crisi econòmica), 
la inversió en la comarca fou de 69 € per cada habitant, mentre la mitjana autonòmica va ser de 763 € 
per habitant. 

 
Encara és més greu observar que, llevat dels 3 milions d’€ que destina a executar una inversió en 

les vies de ferrocarril de la Planta de l’empresa Ford en Almussafes i dels 40.000 € previst per a la 
tercera fase del pla d’abastiment d’aigua potable a la comarca (que té un cost total pendent d’uns 13 
milions d’€ que no es pressuposta), no hi ha cap quantitat destinada a fer obres o actuacions noves, 
donat que la resta d’actuacions estan previstes per a fer front a compromisos ja adquirits d’exercicis 
anteriors. Es repeteixen inversions en obres des d’exercicis anteriors (com les de modernització de 
regadius) sense que siga ja creïble que vagen a executar-se.   

 
La pràctica totalitat de les inversions que fa la Generalitat en la comarca són de les considerades 

com “no productives” estan destinades a fer front a programes de Serveis Socials, especialment a 
col·laborar en el finançament dels Serveis Socials que presten els ajuntaments, però això es fa sense 
tenir en compte la necessitat de fer increments significatius per a fer front a l’elevat augment que han 
tingut les necessitats dels municipis per atendre les demandes que reben. 

 
Per a l’Alcúdia, altre any més, no queda constància que s’haja previst destinar per part de la 

Generalitat ni un cèntim d’inversions productives, malgrat el gran nombre de necessitats projectades 
des de fa molts anys, que inclouen la construcció d’un nou centre escolar de primària i secundària, 
l’execució d’obres diversos en Centres Públics escolars, treballs de supressió dels passos a nivell 
urbans existents en la línia de FGV,  solució als problemes d’accessos des de la Ronda Nord per baix 
de la línia de FGV, millora d’accessos urbans a l’estació de FGV, construcció de la nova CV-50 ...  

 
Les úniques transferències de fons que es fan a l’Alcúdia per part de la Generalitat són les 

aportacions a les que està obligada per aplicació de la normativa vigent en matèria de Serveis Socials i 
aplicació de la Llei de la Dependència (53.000 i 24.500 € respectivament), que són notòriament 
insuficients per a fer front a les necessitats que comporta el manteniment d’eixos serveis municipals. 

 
La Corporació de l’Alcúdia porta molts anys de peticions dirigides a la Generalitat que, any 

enrere d’any es veuen posposades o sense resposta, i la situació no és just que es perllongue més. 
 
Sense perjudici de la greu situació econòmica que afecta a totes les finances públiques, amb 

especial incidència amb una Administració Valenciana que es troba en situació de “quebra tècnica”, i 
que limita la capacitat inversora de la Generalitat, el que no resulta acceptable és que, com acusà el 
govern de la Generalitat al projecte de Pressupost de l’Estat per al 2015, el document no siga equitatiu 
entre els diversos territoris que integren la nostra comunitat. 

 
 Cal que els ajuntaments de la comarca mostren públicament la seua posició contrària al tracte 

discriminatori que novament se’ns dona per part del govern valencià. 
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 És per això, que es proposen els següents acords: 
 
 PRIMER.- Exigir al govern valencià que en el Pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 

2015, s’equipare la inversió prevista per a la comarca de la Ribera  a la mitjana de la Comunitat 
Valenciana.  

 
 SEGON.- Exigir al govern valencià que en el Pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 

2015, es tinga en compte alguna actuació inversora en el municipi de l’Alcúdia, de les moltes que han 
sigut compromeses en èpoques anteriors per l’executiu autonòmic, i que, en tot cas, s’equipare la 
inversió prevista a la mitjana de la Comunitat. 

 
 TERCER.- Notificar aquest acord a la presidència de la Generalitat, a la Conselleria d’Hisenda i 

Administracions Públiques i als grups polítics a les Corts Valencianes.” 
 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Alcalde afirma que altre any més el Pressupost de Generalitat torna a discriminar en 

inversions productives als ciutadans de la comarca de la Ribera (en l’Alta no inverteix cap quantitat), 
mentre que en l’Alcúdia tampoc hi ha cap inversió productiva.  

* El sr. Sanz afirma que està d’acord amb la moció que sembla ser una segona part de la que 
varen aprovar al plenari anterior en relació amb el finançament d’inversions en el Pressupost de l’Estat 
per al 2015 i afirma que més de 5.000 milions d’€ dels total del Pressupost d’uns 18.000 totals prevists 
aniran l’any que ve a pagar deute i que uns 1.500 milions d’€ prevists per ingressos no està clar que es 
vagen a materialitzar, considerant que la situació de “quebra” econòmica de la Generalitat és clara. 
També afirma que el grup de Compromís a les Corts ha presentat moltes esmenes per a incloure 
inversions en la comarca.  

* La sra. Segura afirma que el seu grup no està d’acord amb alguns les fonaments de la moció 
però que, com està d’acord amb la reivindicació, votaran a favor.    

 
 Per tant, els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup Socialista. 
 
 
10é.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL·LICIT ANT AL GOVERN 

L’INCORPORACIÓ EN EL PRESSUPOST DE L’ESTAT PER AL 2 015 DE LES OBRES 
COMPROMESES DE MODERNITZACIÓ DE REGADIU PER A LES C OMUNITATS DE 
REGANTS DE LA RIBERA. 

 
Vista la moció presentada pel Grup Socialista, que textualment diu el següent: 
 
“El govern, amb el Reial Decret 595/2014, d'11 de juliol, aprovà el Pla Hidrològic de la 

Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, malgrat les nombroses al·legacions i manifestacions fetes en 
sentit contrària per diverses institucions municipals, associacions ecologistes i ambientalistes i 
comunitats de regants de la comarca de la Ribera.    

  
El govern del PP aconseguí, en les reunions del Consell de l'Aigua de la Demarcació Xúquer i 

del Consell Nacional de l’Aigua, celebrades respectivament el 14 i el 26 de març de 2014, amb 
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caràcter previ a l’aprovació del Pla, l’abstenció dels representants de la Sèquia Reial del Xúquer a la 
proposta que havia fet, amb el compromís d’aprovar un crèdit extraordinari de 46 milions d’€ per a 
l’exercici pressupostari de 2015. 

  
El Pla aprovat pel govern, i del que s’abstingueren els regants tradicionals del Xúquer, gràcies a 

la contrapartida abans referida, i amb l’única excepció dels representants de la comarca de la Ribera 
Baixa, suposa l’eliminació definitiva de la possibilitat d’atorgar una concessió pròpia d’aigua 
superficial del riu per a l’abastiment humà dels pobles de la comarca de la Ribera, l’establiment d’una 
permuta d'aigües entre municipis i regants, amb l’obligació dels usuaris de l’aigua per ús humà dels 
pobles de la Ribera de pagar a la Sèquia Reial una compensació econòmica, la previsió de l'enviament 
al Vinalopó de 12 Hm3 d'aigua de qualitat, que el Govern ara vol transvasar des de l’embassament 
d’Alarcón, el donar prioritat a Castella - la Manxa sobre els usuaris tradicionals del Xúquer per a la 
substitució de pous a l'aqüífer de la Manxa Oriental en favor de recursos superficials del Xúquer i 
l’exempció definitiva a Albacete de l’obligació de pagar pels drets de subministrament d’aigua per a 
consum humà del riu, incomplint-se els acords anteriorment establerts posteriors al traspàs a l’Estat de 
la titularitat de l’embassament d’Alarcón dels usuaris valencians del Xúquer. 

  
Eixe crèdit compromés pel govern amb els regants tradicionals del riu Xúquer estava previst per 

a permetre finalitzar les obres de modernització de regadius a la Sèquia Reial del Xúquer, per a les 
zones agrícoles amb xarxes de distribució fins als capçals de rec que no poden aprofitar l'aigua pel fet 
que no està preparada la infraestructura per portar fins a les parcel·les, i fer obres de millora urgent per 
als regants d'Escalona i Carcaixent, quan eixes són obres que el govern central comprometé a fer-les 
l’any 1998 i que també s’inclogueren en el conveni signat entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri 
l’any 2001. 

  
Malgrat eixe compromís personal dels màxims responsables del govern central amb els regants 

tradicionals del Xúquer, s’ha pogut comprovar com en el projecte de Pressupost General de l’Estat per 
a l’exercici de 2015 que ha presentat el govern del sr. Rajoy en les Corts Generals no es contempla cap 
partida pressupostària per a eixa finalitat, amb la qual cosa es posa de manifest l’engany al que es va 
portar a eixos regants per aconseguir que no s’oposaren al document del Pla. 

  
Davant eixa situació alguns diputats valencians han presentat al Congrés dels Diputats una 

esmena d’addició al projecte de Pressupost General de l’Estat per a l’exercici de 2015 perquè el 
s’incorpore a càrrec del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient una inversió suficient 
per als exercicis de 2015 i 2016. 

  
Eixe és el motiu fonamental de que el president de la Sèquia Reial del Xúquer haja declarat 

recentment que el govern actual és una vergonya per als valencians i que ens ha enganyat novament. 
  
És per això que, es proposen els següents acords: 
  
PRIMER.- Sol·licitar al govern espanyol que inste dels grups parlamentaris de les Corts Generals 

l’acceptació de les esmenes d’addició presentades pels diputats valencians al projecte de Pressupost 
General de l’Estat per a l’exercici de 2015 perquè el s’incorpore a càrrec del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient una inversió suficient per als exercicis de 2015 i 2016. 

  
SEGON.- Notificar aquest acord a la presidència del govern, al Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la presidència de la 
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Generalitat Valenciana, a la presidència de la Sèquia Reial del Xúquer, Sèquia Reial de Carcaixent i 
Sèquia d’Escalona, i als grups parlamentaris de les Corts Generals i Valencianes.” 

 
 Es produeixen les següents intervencions: 
 * El sr. Alcalde afirma que s’han incomplit per part del govern central els compromisos que va 

adquirir amb les comunitats de regants del Xúquer per aconseguir que no votaren en contra del Pla 
Hidrològic, la qual cosa suposa un nou engany i que els diputats valencians del grup Socialista al 
Congrés han presentat esmenes per a incloure eixes aportacions, a l’igual que ho ha fet el diputat de 
Compromís. 

* El Sr. Sanz afirma que eixos compromisos venen de molt lluny (1998) i que l’any 2001 el 
conveni d’Alarcón ja ho recollí. També afirma que davant la decisió que han pres fa uns dies els 
regants del Xúquer d’acceptar la venda d’aigua han sorgit més dubtes als que ja existien amb el text 
del Pla de Conca del riu Xúquer que s’ha aprovat, en quant a les destinacions dels “sobrants” de les 
obres de modernització i la situació dels aqüífers i del llac de l’Albufera, per la qual cosa el seu grup 
s’abstindrà. 

* El sr. Vallés afirma que els compromisos han de ser complits i que allò normal és que els 
diputats a les Corts Generals tingueren eixa iniciativa per a donar compliment als compromisos 
adquirits. També comenta que té informació respecte a que el Grup Popular ha presentat una esmena 
que inclourà 5 milions d’€ de consignació i que en el Senat pot ser que amplie la partida pressupostària 
fins a 10. També afirma que no ens deguem anticipar a les posicions que han de prendre les 
Comunitats de Regants en la matèria, havent-se d’esperar a donar suport a les seues reivindicacions en 
el cas que es materialitzen, i qualifica la moció de “descafeïnada”, considerant que caldria saber si el 
PSOE, si governa en el futur, es mantindrà amb eixos compromisos i reivindicacions.  

* El sr. Alcalde respon que no es tracta d’analitzar el Pla de Conca del riu Xúquer, que ha sigut 
molt debatut i tractat, sinó de donar compliment a uns compromisos adquirits pel govern amb els 
regants. 

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

Popular i Socialista, i l’abstenció dels dos regidors del grup de Compromís per l’Alcúdia, acorden: 
 
ÚNIC.- Aprovar íntegrament la moció presentada pel Grup Socialista. 
 
 
4t.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A 

LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE MILLORES DE LES ZO NES VERDES DE 
MONTORTAL. 

 
Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Cebrià informa que es tracta d’una delegació de les atribucions de la Diputació per a 

poder contractar l’obra. 
 
 Per tant, i donat compte de les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres 

i serveis municipals per al bienni 2014-2015, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua 
sessió de 19 de novembre del 2013, en la que es conté LA DELEGACIÓ en els Municipis de la 
província de la contractació de les actuacions incloses en el PPOS i en el PN, amb l’obligació que pels 
ajuntaments es faça constar expressament l’acceptació d’esta delegació per acord plenari municipal. 
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Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de l’actuació Millores de les zones verdes 
de Montortal  inclosa en el Pla de Nuclis  amb l’expedient OBRES /NUC/2014/6/1. 

 
Els membres de la Corporació, per unanimitat, acorden: 
 
 PRIMER.- Acceptar la delegació en este Ajuntament per a contractar l’actuació mencionada 

anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i serveis 
municipals per al bienni 2014-2015. 

 
 SEGON.- Comprometre’s a l'exacte compliment de les Directrius que es mencionen, en el 

procés d’execució de les obres. 
 
 
 12é.- MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER AL 2015. 
  
Vista la proposta presentada, es produeixen les següents intervencions: 
* El sr. Alcalde afirma que l’equip de govern ha donat compliment al seu compromís electoral 

del 2011 de no incrementar imposts congelant la tributació local i informa sobre les modificacions 
d’ordenances fiscals que es preveuen en la proposta. En relació amb la taxa del mercat exterior la única 
modificació és la desaparició de la diferència de tarifes entre les parades cobertes i les que no, 
unificant-se a una única tarifa igual a la que existia per a les no cobertes que era la més baixa. Respecte 
a la taxa de llicències d’obertura comenta que s’ha adaptat la redacció de l’ordenança a les 
modificacions introduïdes per la nova llei valenciana i sobre la taxa de la Piscina comenta que sols s’ha 
incrementat l’edat mínima en una tarifa de 2 a 3 anys, amb la qual cosa els que tenen menys d’eixa 
edat ara no pagaran. 

* El sr. Sanz afirma que el seu grup està a favor de la proposta de congelació i que les nombroses 
bonificacions fiscals que s’han anat introduint al llarg de la legislatura per a beneficiar als col·lectius 
més afectats socialment per la crisi han sigut productives, considerant que es tracta d’una proposta 
responsable davant el proper any de la legislatura. 

* La Sra. Segura pregunta al Secretari quin és el procediment a seguir per a l’aprovació de la 
modificació de les ordenances i si s’arribarà a temps per a l’entrada en vigor. 

El Secretari informa, a petició de l’Alcalde, del procediment a seguir, dient que encara que estan 
els terminis molt ajustat, és materialment possible que les modificacions entren en vigor el dia 1 de 
gener de 2015, però que cal tenir en compte que les modificacions aprovades afecten a taxes en les que 
el fet imposable no es genera el dia 1 de gener de cada any, per la qual cosa poden ser aplicades a 
partir del dia següent a eixa entrada en vigor, encara que siga posterior al 1 de gener de cada exercici, 
sense que això genere cap problema. 

La Sra. Segura, tot i agrint la col·laboració de l’Interventor en resoldre els dubtes que han pogut 
generar-se al respecte i l’atenció prestada, continua explicant que, a la vista de les dades donades en la 
Comissió Informativa sobre els estalvis que ha tingut l’Ajuntament amb la posada en funcionament del 
projecte d’estalvi energètic que començarà a tenir efectes per a l’Ajuntament aquest any i amb els 
treballs de regularització cadastral que s’han fet, es pot fer efectiva la següent proposta de modificació 
d’ordenances que el seu grup proposa per al proper any que suposaria les següents mesures: 

- establir una bonificació del 3% per als rebuts domiciliats de l’IBI, IVTM i IAE. 
- reduir el tipus de l’IBI urbana al 0,79. 
- reduir el tipus de la plusvalua municipal en un 7%. 
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- afegir una bonificació, que s’aplicaria d’ofici, del 50% de la quota de la plusvalua municipal 
per als casos de transmissions realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor de 
descendents i adoptats, els cònjuges o els ascendents i adoptats del 50%.  

- reduir el tipus de la taxa de fem en un 15%. 
- establir una exempció total en la taxa per ocupació de via pública per a les terrasses dels bars. 
Igualment afirma que davant l’important esforç que han fet els veïns aquests últims anys i les 

dades de millora econòmica municipal és possible aprovar eixe mesures de reducció impositiva, per la 
qual cosa el seu grup votarà en contra de la proposta.  

* El sr. Alcalde respon que s’ha donat compliment al compromís electoral i que considera que la 
situació de la pressió fiscal a l’Alcúdia no és superior a la que tenen la major part dels ajuntaments 
semblants de la comarca, com va acreditar amb una comparativa amb els seus propis tributs que va fer 
pública a l’inici de la legislatura. També comenta que s’han anat introduint moltes bonificacions fiscals 
al llarg de la legislatura i que és cert que ha millorat la situació econòmica municipal, per la qual cosa 
la proposta inicial que es portà a la Comissió Informativa incloïa l’exempció de la taxa de fem, però 
que el fet que el divendres passat s’haja rebut la confirmació de l’atorgament per part del Servef del 
Taller d’Ocupació que s’havia sol·licitat, que suposarà la necessitat d’avançar amb fons municipals uns 
300.000 € corresponent als costs per poder contractar unes 30 persones parades, amb la seguretat que 
la Generalitat tardarà prou en pagar, ha fet prendre una actitud de prudència en el sentit d’ajornar per al 
proper any qualsevol decisió d’aplicar més rebaixes tributàries. 

* El sr. Sanz respon que en el moment en que es va produir el debat en la Comissió Informativa 
de la proposta no es tenia coneixement d’eixa subvenció, encara que fa constar que també expressaren 
el seu parer contrari a l’eliminació de la taxa de fem, considerant més adequades altres mesures 
tributàries, però que la tasca de responsabilitat municipal aconsella no prendre ara cap altra decisió 
d’establir pel moment més rebaixes, reiterant les seues valoracions anteriors, i fent constar que encara i 
tot la situació econòmica de l’Ajuntament no és l’adequada, amb un deute d’uns 8 milions d’€.  

* La sra. Segura respon que l’exemple que va fer l’any 2011 amb les diferències tributàries amb 
altres ajuntaments caldria fer-lo ara, donat que en altres municipis s’han baixat els tributs, i que espera 
que eixa milloria econòmica a la que s’ha fet referència tinga repercussió per als veïns el proper any, 
com ha manifestat l’Alcalde.  

 
Per tant, i vista la necessitat d’adaptar les Ordenances Fiscals Reguladores de diversos preus 

públics, quant a aquells aspectes relatius als conceptes d’impostos i taxes, 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 provisionalment la modificació de les següents Ordenances Fiscals 

Reguladores dels Impostos i Taxes per a 2015, que s’assenyalen tot seguit: 
 
1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL 

MERCAT MUNICIPAL. 
 
Modificar el punt 1 del’article 5è. de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Utilització 

del Mercat Municipal, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
Article 5.- Quota tributària. 
 
1.- La quantia de la Taxa regulada en esta Ordenança Fiscal,  seran les tarifes següents: 
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     €/semestre    €/any 
 Casetes interiors     47,67     85,85 
 Parades interiors      34,99     61,22 
 
                                               €/m2/semestre          €/m2/any             €/m2/dia 
Parades exteriors              29,44   52,93                  1,53 
 
Atés que les casetes i les parades no tenen connexió independent de subministrament d'energia 

elèctrica, a més de les anteriors tarifes, si en aquests s'instal·len aparells que consumisquen energia 
elèctrica, esta s'abonarà a banda, previ càlcul a preu fixat que efectuaran els Serveis Tècnics 
Municipals. L’Ajuntament tindrà potestat per a instal·lar un comptador individual per a cada caseta o 
parada si ho estima oportú, en aquest cas prevaldran les dades d'aquest a l’hora de facturar el consum 
elèctric.  

 
 
2.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA 

PISCINA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
Modificar el punt 1 del’article 5è de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la 

següent manera: 
  
Article 5.- Quota tributària. 
1.- La quantia de la Taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en les tarifes continguda en 

l'apartat següent, per a cada un dels distints serveis o activitats. 
 
2.- La tarifa d'esta Taxa serà la següent: 
 Abonament 
Tarifa                      
a) Piscina: 
1.   Adults: 
Individual Diària      3,00 €   
 Abonament 10 Assistències   23,00 € 
 Abonament 20 Assistències   30,00 € 
 Abonament 40 Assistències   49,00 € 
 
2. Xiquets de 3 fins a 14 anys  
Individual Diària      2,00 €   
 Abonament 10 Assistències   15,00 € 
 Abonament 20 Assistències   20,00 € 
Abonament 40 Assistències   32,00 € 
 
b) Pavelló polisportiu cobert 
 - En partits entre equips no federats     12,00 € 
 
c) Frontó o tennis: 
- Utilització pista frontó o tennis 
   sense fer ús de la instal·lació elèctrica (hora)           2,00 € 
- Utilització pista frontó o tennis fent ús 



 

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

24

  de la instal·lació elèctrica (hora)       4,00 € 
- Utilització pista Squash (hora)       4,00 € 
- Utilització pista de Paddle (hora)       6,00 € 
 
d) Camp de Futbol 7: 
- En partits entre equips no federats     15,00 € 
 
3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA 

D'ESTABLIMENTS 
 
Modificar el punt 1 de l’article 2on. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la 

següent manera: 
 
Article 2on. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 

tendent a verificar si els locals on va a desenvolupar-se l'activitat,  reuneixen  les  condicions  de  
seguretat,  sanitat i salubritat,  i  qualsevol  altres  exigides  per les corresponents ordenances i 
reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupost necessari i previ  
per a  l'atorgament ,  per aquest Ajuntament, de l'oportuna llicència  o conformitat d'activitat.  

2. A aquest efecte, tindran la consideració d'obertura:  
a) La instal·lació per primera vegada del local per a donar començament a les seues activitats.  
b) La variació o ampliació de l'activitat exercida en el local, encara que continue el mateix titular.  
c) L'ampliació del local i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i que afecte les 

condicions assenyalades en el número 1 d'aquest article, exigint nova verificació de les mateixes.  
d) La modificació del titular de l’activitat, inclús sense alteració de les condicions del local i que 

afecte les condicions assenyalades en el número 1 d'aquest article, exigint nova verificació de les 
mateixes. 

3. S'entendrà per local subjecte a esta llicència tota edificació habitable, estiga o no oberta al 
públic, que no es destine exclusivament a vivenda, i que:  

a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat, sense perjuí de l'obtenció o no de beneficis 
econòmics.  

b) Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats servisquen, d'auxili o complement per a les 
mateixes, o tinguen relació amb elles, com per exemple, seus socials, agències, delegacions  o  
sucursals  d'entitats  jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos, estudis, aparcaments, etc.  

 
Modificar l’article 3er. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la següent 

manera: 
 
Article 3r. Subjecte passiu  
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar o si 
és  el cas, es desenvolupe en qualsevol local.  

2. S'entendrà per local tota edificació o terreny sense edificar, estiga o no obert al públic, que no 
es destine exclusivament a vivenda, i que: 

a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat subjecta a llicencia ambiental, declaració responsable 
o comunicació d’activitat innòcua, sense perjuí de l'obtenció o no de beneficis econòmics. 
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b) Encara que no es desenvolupen aquelles activitats, servesquen  d'auxili o complement per a les 
mateixes, o tinguen relació amb elles, com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals 
d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos, estudis, aparcaments, etc. 

 
 
Modificar el punt 1 del’article 5è. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la 

següent manera: 
 
Article 5é. Base imposable  
 
1. La renda anual serà la resultant d'aplicar el tipus del 10 % al valor cadastral a efectes de 

l'Impost sobre Béns Immobles, excepte quan per l'obertura del local haja sigut necessària la realització 
d'obres majors, que impliquen un increment del valor cadastral, o quan el local no tinga assignat l’ús 
correcte. En aquests casos, es practicarà una liquidació provisional que prendrà com a base imposable 
la suma del valor cadastral assignat en els registres cadastrals, més el valor de la construcció que figure 
en la llicència d'obra tramitada a aquest efecte, o la valoració que s’efectue per l’oficina tècnica 
municipal.  

La liquidació definitiva es practicarà sobre la base liquidable a efectes de l'Impost sobre Béns 
Immoble, una vegada es fixe el nou valor cadastral per part dels serveis de l'Agència Cadastral, de la 
quota del qual es deduirà la liquidada en provisional, i s'ingressarà la diferència en les arques 
municipals o es tornarà, a instància de l'interessat, si així procedeix, l'excés ingressat com a 
conseqüència de la liquidació provisional.  

 
Modificar el punt 1 del’article 6è. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la 

següent manera: 
 
Article 6è. Quota tributària  
 
1. La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 12,5% sobre la base 

definida en l'article anterior, i corregint el resultat així obtingut pel coeficient que s'assenyala en 
l'apartat següent, en funció de la categoria del carrer, plaça o via pública en què estiga ubicat 
l'establiment.  

S'estableixen els següents coeficients correctors segons  els carrers del municipi:  
Carrers compresos dins de sectors d'ús industrial, terciari o dotacional i d'ús predominant 

industrial, terciari o dotacional: 
· Per a establiments amb superfície fins a 500,00 m2.  ................  1,5 
· Per a establiments amb superfície entre 500,01 i 700,00 m2. ....  1,3 
· Per a establiments amb superfície entre 700,01 i 1.000,00 m2.    1,0 
· Per a establiments de més d'1.000,00 m2  ........................….....   0,8 
 
Resta de carrers del Municipi …………………………………………........…   1,6 
 
 
Modificar el punt 5 del’article 6è. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la 

següent manera: 
 
Article 6è. Quota tributària  
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5. Amb independència de l'anterior, s'estableix tarifa única per a canvis de titularitat o 
arrendament de qualsevol activitat per import de 93,58 €, per a bancs i entitats financeres per un import 
de 12.529,96 €, i per a supermercats i grans comerços de qualsevol tipus, de 6.264,99 €, sempre que 
superen els 400 metres quadrats  de superfície. Quan estos últims tipus de comerços tinguen més 
d'1.000 metres quadrats de superfície, es liquidarà una tarifa única de 10.441,65 €, i l'excés sobre els 
1.000 metres quadrats es liquidaran segons el procediment normal.  

 
Modificar el punt 7 del’article 6è. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la 

següent manera: 
 
Article 6è. Quota tributària  
 
7. S'establixen com a taxes mínimes, en cada cas, les següents:  
1. Quan es tracte d'activitats subjectes a llicència ambiental  467,77 € 
2. Per a activitats subjectes a declaració responsable o comunicació 233,89 € 
3. En cas de tractar-se d'obertura temporal 93,58 € 
 
 
Modificar l’article 8è. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la següent 

manera: 
 
Article 8é. Meritació  
 
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es preste el servei d'atorgament de la 

llicència o de conformitat amb l’obertura.  
L'Ajuntament exigirà la present taxa en règim d'autoliquidació en concepte de depòsit previ del 

seu import total, a l'efecte de la qual es formularà la declaració oportuna en el moment de la 
presentació de la sol·licitud de la llicència, declaració responsable o comunicació d’activitat innòcua. 

Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència o sense presentar la 
preceptiva declaració responsable o comunicació, la taxa es meritarà quan s'inicie efectivament 
l'activitat municipal conduent a determinar si el local reuneix o no les regles exigibles, amb 
independència de la iniciació de l'expedient administratiu que puga instruir-se  per a autoritzar 
l'obertura del local o decretar el seu tancament si no fóra autoritzable la dita obertura.  

4. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la 
denegació de l’exercici de l’activitat o per l’autorització d'esta condicionada a la modificació de les 
condicions del local, ni per la renúncia o desistiment  del  sol·licitant.   

 
Modificar l’article 9è. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la següent 

manera: 
 
Article 9é. Declaració  
 
Les persones interessades en  l’exercici d’una activitat, presentaran prèviament, en el Registre 

General l'oportuna instància, amb especificació de l'activitat o activitats a desenvolupar en el local, 
acompanyada del títol d'adquisició del local, i indicaran, si el local no té assignat valor cadastral, el 
preu d'adquisició o el cost de la seua construcció.  

Així mateix s'aportarà fotocòpia de la declaració d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, 
o alta censal corresponent.  
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2. Si després de presentar la documentació es variara o ampliara l'activitat a desenvolupar en el 
local, o s'alteraren les condicions projectades, o bé s'ampliara el local inicialment previst, aquests 
modificacions hauran d'informar de l'Administració municipal amb el mateix detall i abast que 
s'exigeix en la declaració prevista en el número anterior.  

 
Modificar el punt 1 del’article 10è. de l’esmentada Ordenança Fiscal que quedarà redactat de la 

següent manera: 
 
Article 10é. Liquidació i ingrés  
 
1. La liquidació de la taxa es practicarà en règim d’autoliquidació en el moment de formular la 

sol·licitud, declaració responsable o comunicació corresponent.  
 
SEGON .- Sotmetre a informació pública aquests acords durant el termini de trenta dies, 

mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de València, al Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament i a un diari de difusió provincial, als efectes que es puguen presentar les al·legacions i 
reclamacions que s’estimen oportunes, entenent-se aprovades definitivament si durant l’esmentat 
termini no se’n presenta cap. Una vegada aprovades definitivament es procedirà a la publicació íntegra 
del text de les modificacions de les Ordenances al Butlletí Oficial de la Província de València.  

 
TERCER .- Facultar a l’Alcalde per a executar els anteriors acords. 
 
 
13é.- ASSUMPTES DE L’ALCALDIA. DECRETS. 
 
Es dona compte dels decrets nº 1487 a 1596/2014, produint-se les següents intervencions:  
* El sr. Sanz pregunta quines obres estan incloses en el decret 1594.  
L’Alcalde respon que es tracta d’una actuació en les voreres de l’Avinguda de la Cooperativa 

que estan pendents de fer-se i que s’incloen en una línia d’ajuda concreta de la Diputació, donat que 
l’Ajuntament es quedà per baix en la petició de l’import que tenia disposable en el PAP, amb el qual 
es van fer les obres del viari d’accés a la nova Biblioteca.. 

 
 
14é.- PRECS I PREGUNTES. 
 
* El sr. Sanz demana que es prenguen mesures davant les queixes que reben per la proliferació 

d’infraccions en matèria de control de les defecacions de gossos en moltes zones del poble, que, en 
cara que cal tenir en compte que és molt difícil detectar als infractors, haurien d’anar per la via de la 
conscienciació social i l’advertiment de sancions. 

El sr. Alcalde respon que efectivament es tracta d’una problemàtica en la que està intervenint 
l’Ajuntament des de fa anys amb campanyes de sensibilització social i advertències amb Bans i per 
part de la Policia Local però que resulta de molt difícil localització als infractors, davant d’un nombre 
de prop de 500 gossos censats al poble, i que la Policia Local té instruccions donades per actuar i 
intensificar el control en els parcs. Conclou afirmant que s’està obert a qualsevol suggeriment per a 
enfocar solucions al problema. 

 
* El sr. Sanz pregunta per la situació actual del pas per vianants per la CV-50, davant de la 

rodona existent front a l’Institut, donat que cada vegada més persones l’utilitzen eixa via per accedir 
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des del nucli urbà a la zona del carril bici i via reservada a vianants existents a l’altra banda de la 
travessia. 

El sr. Alcalde, desprès de comentar que fa poc més d’una setmana que s’ha estat analitzant de 
nou la’ssumpte, demana al Secretari que informe sobre la situació de l’expedient, el qual informa de 
les actuacions presses per l’Ajuntament des de l’any 2010, una vegada es conclogueren les obres 
d’urbanització del Sector 10 i es va fer la circumval·lació de la Ronda Est, instant a la Conselleria 
d’Infrastructures (titular de la via) que s’executés el pas reservat per vianants que està definit en eixe 
lloc, sense que eixe Departament haja acceptat eixa possibilitat, deixant com única alternativa la 
possibilitat de fer a càrrec municipal un nou pas en altre lloc, que tindria un cost econòmic prou elevat, 
i que l’última decisió de la Generalitat comunicada en desembre de 2013 fou tancar el lloc de pas que 
actualment existeix per motius de seguretat. 

 
* La sra. Segura pregunta si s’està al dia en els pagaments del Consell Municipal d’Esports, i que 

demanarà resposta per escrit. 
El sr. Ros respon que preguntarà a la Intervenció sobre eixe tema però que creu que si queda 

alguna quantitat serà molt reduïda, donat que no ha rebut queixes al respecte. 
  
I  no  havent-hi  més  assumptes a  tractar,  el  Sr. Alcalde declarà  finalitzada la  sessió, essent  

les vint-i-dos hores i onze 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 


