ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 26 DE FEBRERO DE
2016.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA
PEL
PLE
DE
L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE FEBRER
DE 2016.

En la Villa de Alginet a veintiseis de
febrero de dos mil dieciséis, siendo las
diecinueve horas, se reunieron los
señores concejales del Ayuntamiento
abajo reseñados, en el salón de plenos
de la Casa Consistorial de este municipio
previa notificación efectuada en legal
forma y constituyendo quórum suficiente
al efecto para celebrar sesión de carácter
ordinaria en primera convocatoria.

A la vila d’Alginet, vint-i-sis de febrer de
dos mil setze, a les dènou hores, es van
reunir
els
senyors
regidors
de
l’Ajuntament més avall indicats, a la sala
de plens de la Casa Consistorial d’aquest
municipi, després de la notificació prèvia
efectuada en forma legal i van constituir
quòrum suficient per tal de celebrar
sessió de caràcter ordinari en primera
convocatòria.

Membres corporatius assistents
Alcalde president
Sr. Jesús Boluda Villaseñor
Regidors
Sra. Paula Llorca Herrero
Sr. Juan Carlos Espert Peris
Sr. Jordi Roig Roig (19.07 hores)
Sra. Ana Palau Bisbal
Sr. Andrés Añón López
Sra. María José Martínez Bosch
Sr. Vicent Gayá Machí
Sra. Virginia Company Burchés
Sr. Bernardo Luís Ferrer Alcover
Sra. Eva María Alepuz Machí
Sr. José Antonio Martínez del Rey Carrasco
Sra. Ana Gómez Sáez
Sr. Carles Bayarri Calatayud
Sra. Inmaculada Concepción Pavía Olmedo
Sr. Miguel Ángel Garrido Martínez
Membres corporatius no assistents
Sr. José Vicente Alemany Motes
Secretari
Sr. José Vicente Ibor Ridaura
Interventor
Sr. Fernando Gil Luz
Previa la apertura de la sesión por parte
del Sr. Alcalde se pasó al estudio de los
asuntos que figuran en el orden del día,
adoptándose respecto de ellos los
siguientes acuerdos:

Després de l’obertura prèvia de la sessió
per part del Sr. alcalde, es va passar a
l’estudi dels assumptes que apareixen en
l’ordre del dia, i es van adoptar respecte
d’aquests els acords següents:

ORDEN DEL DÍA

ORDRE DEL DIA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 27
DE NOVIEMBRE Y 21 DE DICIEMBRE
DE 2015.

1.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT,
DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE
27 DE NOVEMBRE I 21 DE DESEMBRE
DE 2015.

Por parte del Sr. Alcalde se pregunta si
algún miembro corporativo tiene que
formular observaciones a las actas de las
sesiones
anteriores,
que
fueron
distribuidas junto con la convocatoria del
Pleno.
Considerando que el artículo 91 del
vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, y 52 del Reglamento
Orgánico Municipal, establece que sólo
cabe subsanar errores materiales o de
hecho, así como que si no se formula
observación las actas se entenderán
aprobadas.
Se somete a consideración del Pleno del
Ayuntamiento el acta de la sesión de 27
de noviembre de 2015 y, tras las
correcciones indicadas que se dirán en
su caso, por UNANIMIDAD de los
CATORCE concejales presentes de los
DIECISIETE de derecho, se aprobó el
acta de la sesión de 27 de noviembre de
2015.
Finalmente se somete a consideración
del Pleno del Ayuntamiento el acta de la
sesión de 21 de diciembre de 2015 y,
tras las correcciones indicadas que se
dirán en su caso, por UNANIMIDAD de
los CATORCE concejales presentes de los
DIECISIETE de derecho, se aprobó el
acta de la sesión de 21 de diciembre de
2015.
Correcciones:
No se produjeron.

El Sr. alcalde pregunta si cap membre
corporatiu ha de formular cap observació
a les actes de les sessions anteriors, que
van ser distribuïdes amb la convocatòria
del Ple.
Atés que l’article 91 del vigent Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, i 52 del Reglament
Orgànic Municipal, estableix que només
cal esmenar errors materials o de fet, així
com que si no es formula cap observació
les actes s’entendran aprovades.

Se sotmet a la consideració del Ple de
l’Ajuntament l’acta de la sessió de 27 de
novembre de 2015 i, després de les
correccions indicades que es diran si és
procedent,
per
UNANIMITAT
dels
CATORZE regidors presents, dels DÈSSET
de dret, es va aprovar l’acta de la sessió
de 27 de novembre de 2015.
Finalment se sotmet a la consideració del
Ple de l’Ajuntament l’acta de la sessió de
21 de desembre de 2015 i, després de les
correccions indicades que es diran, si és
procedent,
per
UNANIMITAT
dels
CATORZE regidors presents, dels DÈSSET
de dret, es va aprovar l’acta de la sessió
de 21 de desembre de 2015.
Correccions:
No se’n van produir.

2.GESTIÓN
MUNICIPAL. 2.GESTIÓ
MUNICIPAL.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA RESOLUCIONS D’ALCALDIA DES DE
DESDE LA 63 A LA 172 DE 2016.
LA 63 FINS A LA 172 DE 2016.
En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 46.2.e) de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que indica que en las
sesiones ordinarias el control de los
órganos
de
gobierno
debe
tener
sustantividad propia, se da cuenta de las
Resoluciones de la Alcaldía desde la
número 63 hasta la 172 de 2016.
Seguidamente por el Sr. Secretario se
procede a la lectura de las Resoluciones
que han sido solicitadas por los señores
concejales y que son:
La Sra. Pavía (Gent d’Alginet), la 82,

En compliment d’allò que s’ha disposat
per l’article 46.2.e) de la Llei 7/85 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, que indica que en les
sessions ordinàries el control dels òrgans
de Govern ha de tenir substantivitat
pròpia, s’informa de les Resolucions de
l’Alcaldia des de la número 63 fins a la
172 de 2016.
A continuació, el Sr. secretari llig les
resolucions que han estat sol·licitades
pels senyors regidors i que són:
La Sra. Pavía (Gent d’Alginet), la 82, 131,

131, 162 y 169.
162 i 169.
El Sr. Martínez del Rey, la 171.
El Sr. Martínez del Rey, la 171.
El Pleno quedó enterado.
El Ple en va quedar assabentat.
(Siendo las 19:07 se incorpora el Sr. (El Sr. Roig Roig s’incorpora a les 10.07
Roig Roig)
hores)
3.- ASUNTOS A TRATAR.

3.- ASSUMPTES QUE CAL TRACTAR.

3.1.DAR
CUENTA
DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN DEL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CUARTO
TRIMESTRE 2015.

3.1.- INFORMACIÓ DEL COMPLIMENT
DE
L’OBLIGACIÓ
TRIMESTRAL
D’INFORMACIÓ
DE
L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL QUART TRIMESTRE
2015.

Se da cuenta del cumplimiento de la
obligación trimestral de suministro de
información de las Entidades Locales
correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio de 2015, a través de la
Plataforma del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, para dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas
en
la
Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad
Presupuestaria
y
Sostenibilidad Financiera.
La Comisión Municipal Informativa de
Hacienda, Administración, Personal y
Especial de Cuentas, en su sesión de 17
de febrero de 2016 ha sido informada.
El Pleno quedó enterado.
Deliberación:
No se produjo.

S’informa del compliment de l’obligació
trimestral
de
subministrament
d’informació de les entitats locals que
correspon al quart trimestre de l’exercici
2015, a través de la Plataforma del
Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, perquè es complisquen les
obligacions
previstes
en
l’Orde
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
La
Comissió
Municipal
Informativa
d’Hisenda, Administració i Especial de
Comptes, en la seua sessió de 17 de
febrer de 2016, ha estat informada.
El Ple en va quedar assabentat.
Deliberació:
No se’n va produir.

3.2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE 3.2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME
LA
MOROSIDAD
DEL
CUARTO SOBRE LA MOROSITAT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2015.
TRIMESTRE DE 2015.
De conformidad con lo establecido por el
artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la
morosidad
en
las
operaciones
comerciales, se da cuenta que por la
Tesorería se han elaborado los informes
trimestrales sobre cumplimiento de los
plazos previstos para el pago de las
obligaciones siguientes (y de la que se
ha dado cuenta en la Comisión Municipal
Informativa de Hacienda y Especial de
Cuentas, en su sesión de 17 de febrero

De conformitat amb allò que s’ha establit
per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials,
s’informa que per la Tresoreria s’han
elaborat els informes trimestrals sobre
compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions següents (i
de la qual s’ha informat en la Comissió
Municipal Informativa d’Hisenda i Especial
de Comptes, en la seua sessió de 17 de
febrer de 2016):

de 2016):
Pagaments realitzats en el trimestre:
Pagos realizados en el trimestre:
Període mitjà de pagament: 37,86 dies
Periodo medio de pago: 37,86 días.
Pagos realizados dentro del periodo legal Pagaments realitzats dins del període
legal de pagament: 708 pagaments per
de pago: 708 pagos por 689.261,89 €.
689.261,89 €.
Pagos realizados en el trimestre fuera Pagaments realitzats en el trimestre fora
del periodo legal de pago: 300 pagos por del període legal de pagament: 300
213.396,22 €.
pagaments per 213.396,22 €.
Intereses de demora pagados: 12,65 €.
Interessos de demora pagats: 12,65 €
Facturas o documentos justificativos Factures
o
documents
justificatius
pendientes de pago al final del trimestre: pendents de pagament al final del
trimestre:
Periodo medio del pendiente de pago: Període mitjà del pendent de pagament:
20,27 días.
20,27 dies
Pendiente de pago dentro del periodo Pendent de pagament dins del període
legal al final del período: 436 pagos por legal al final del període: 436 pagaments
443.193,17 €.
per 443.193,17 €.
Pendiente de pago fuera del periodo Pendent de pagament fora del període
legal al final del período: 25 pagos por legal al final del període: 25 pagaments
20.796,71 €.
per 20.796,71 €.
El Pleno quedo enterado.
El Ple en va quedar assabentat.
Deliberación:
Deliberació:
No se produjo.
No se’n va produir.
3.3.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL 3.3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME
PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT
CUARTO TRIMESTRE DE 2015.
DEL QUART TRIMESTRE DE 2015.
En virtud del Real Decreto 635/2014, de
25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio
de
pago
a
proveedores
de
las
Administraciones
Públicas
y
las
condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes
de financiación, previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad
Presupuestaria
y
Sostenibilidad
Financiera,
se
han
calculado los indicadores exigidos en
relación a las facturas pendientes desde
enero de 2014 y los resultados han sido
los siguientes (y del que se ha dado
cuenta
en
la
Comisión
Municipal
Informativa de Hacienda y Especial de
Cuentas, en su sesión de 17 de febrero
de 2016):
Año: 2015
Período: Trimestre 04
Periodo medio pago: 1,5 días
Ratio operaciones pagadas: 7,86 días
Ratio de operaciones pendientes: -10,95
Importe
de
pagos
realizados:
902.659,11 euros.

En virtut del Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà
de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions
i el procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament, previstos en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, s’han calculat els indicadors
exigits en relació amb les factures
pendents des de gener de 2014 i els
resultats han estat els següents (i del
qual s’ha informat en la Comissió
Municipal Informativa d’Hisenda i Especial
de Comptes, en la seua sessió de 17 de
febrer de 2016):

Any: 2015
Període: Trimestre 04
Període mitjà pagament: 1,5 dies
Ràtio operacions pagades: 7,86 dies
Ràtio operacions pendents: -10,95
Import
de
pagaments
realitzats:
902.659,11 euros.

Importe pagos pendientes: 461.429,81
euros.
De estas últimas cifras se debe destacar
que el Ayuntamiento de Alginet cumple
el período medio de pago legal.
El Pleno quedo enterado.
Deliberación:
El Sr. Bayarri (Cercle-Idea) pregunta si
se ha publicado la información en el
portal Web del Ayuntamiento y el Sr.
Alcalde contesta que no lo sabe pero
que, si se tiene que publicar, se hará.
A petición del Sr. Alcalde informa el Sr.
Interventor que, cuando lo apruebe el
Pleno se publicará y que, en relación con
el período medio de pago, es de 1,5 días,
siendo
el
plazo
que
tiene
la
Administración pública para pagar de 30.
En estos momentos se está cumpliendo
con los plazos establecidos por el
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones Públicas.

Import pagaments pendents: 461.429,81
euros.
D’aquestes últimes xifres s’ha de destacar
que l’Ajuntament d’Alginet compleix el
període mitjà de pagament legal.
El Ple en va quedar assabentat.
Deliberació:
El Sr. Bayarri (Cercle-Idea) pregunta si
s’ha publicat la informació en el portal
Web de l’Ajuntament i el Sr. alcalde
contesta que no ho sap però que, si s’ha
de publicar, es farà.
A petició del Sr. alcalde informa el Sr.
interventor que, quan ho aprove el Ple es
publicarà i que, en relació amb el període
mitjà de pagament, és de 1,5 dies, i el
termini que té l’Administració pública per
a pagar és de 30. En aquests moments es
compleix amb els terminis establits pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.

3.4.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 3.4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
DE
RECONOCIMIENTO RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
CRÈDITS.
Dada
cuenta
del
expediente
de
reconocimiento extrajudicial de créditos
tramitado como consecuencia de la
recepción de facturas de los ejercicios
anteriores.
Visto el informe de Intervención, donde
consta que en aplicación del artículo 60.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores
que, por cualquier causa, no lo hubieren
sido en aquel al que correspondían, es
competencia del Pleno del Ayuntamiento
y que en este caso concreto es posible
su realización.
Considerando lo dispuesto por los
artículos 163 y 176 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
cual se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales
así como los artículos 26.2 y 60.2 del
Real Decreto 500/90, de 20 de abril.
Considerando que, de acuerdo con el
artículo 23 Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, corresponde al Pleno

Vist
l’expedient
de
reconeixement
extrajudicial de crèdits tramitat com a
conseqüència de la recepció de factures
dels exercicis anteriors.
Vist l’informe d’Intervenció, on consta
que en aplicació de l’article 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, el
reconeixement
d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors que,
per qualsevol causa, no ho hagueren
estat en aquell al qual corresponien, és
competència de la Junta de Govern Local
i que en aquest cas concret és possible la
seua realització.
Atés el que disposen els articles 163 i 176
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals així com els articles 26.2 i 60.2 del
Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
Atés que, d’acord amb l’article 23 Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, correspon al Ple “... e) El
reconeixement extrajudicial de crèdits,

“... e) El reconocimiento extrajudicial de
créditos, siempre que no exista dotación
presupuestaria, operaciones de crédito o
concesión de quita y espera.”
Considerando el dictamen favorable de la
Comisión
Municipal
Informativa
de
Hacienda y Especial de Cuentas, en su
sesión de 17 de febrero de 2016.
El Pleno del Ayuntamiento, tras la
deliberación que se dirá, por MAYORÍA
de
ONCE
concejales
(Compromís,
Socialistes d’Alginet y Partido Popular) y
la ABSTENCIÓN de CUATRO concejales
(PSPV-PSOE,
Cercle-IdEA
y
Gent
d’Alginet), de los DIECISIETE concejales
de derecho, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el reconocimiento de
los créditos que se citan en el expediente
por
importe
de
96.452,59
€,
correspondientes al ejercicio 2015.
Segundo.- Imputar el importe de las
obligaciones correspondientes a las
aplicaciones presupuestarias del Estado
de Gastos del Presupuesto para el
ejercicio 2016.
Deliberación:
Toma la palabra la Sra. Pavía (Gent
d’Alginet) para decir que se trató en
comisión pero no se aclaró, tiene unas
facturas que no están justificadas, todas
son de almuerzos, comidas.., y algunas
tienen gastos muy significativos y le
gustaría que le dijesen por qué esas
facturas no se justifican. El Sr. Alcalde
contesta que no sabe cuáles son y que él
podrá decirle las que sepa, las que no lo
averiguará y se lo dirá. Sigue diciendo la
Sra. Pavía hay una factura de 203 € de
una obra ejecutada en una casa de la
población, después otra de una comida
por 339,70 € en San Patricio, después
una cantidad bastante significativa de
almuerzos sin justificar… y solicita que
no vuelva a pasar porque se supone que
todas
las
facturas
deben
estar
justificadas. Contesta el Sr. Alcalde que
no le puede decir nada porque no ha ido
a ninguna comida ni almuerzo de esos,
pero que se las pase y lo averiguará una
por una y se lo dirá, que todo tiene que
quedar
claro
y
normalmente
los
interventores cuando les pasan las
facturas siempre solicitan que los
concejales las firmen y le extraña que
eso sea así, pero se aclarará y que cree

sempre
que
no
existisca
dotació
pressupostària, operacions de crèdit o
concessió de quitament i espera.”
Atés el dictamen favorable de la Comissió
Municipal Informativa d’Hisenda i Especial
de Comptes, en la seua sessió de 17 de
febrer de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, després de la
deliberació que es dirà, per MAJORIA
d’ONZE regidors (Compromís, Socialistes
d’Alginet i Partit Popular) i l’ABSTENCIÓ
de QUATRE regidors (PSPV-PSOE, CercleIdEA i Gent d’Alginet), dels DÈSSET
regidors de dret, va adoptar l’acord
següent:
Primer.- Aprovar el reconeixement dels
crèdits que se citen en l’expedient per
import de 96.452,59 €, que corresponen
a l’exercici 2015.
Segon.Imputar
l’import
de
les
obligacions
corresponents
a
les
aplicacions pressupostàries de l’Estat de
Despeses del Pressupost per a l’exercici
2016.
Deliberació:
Pren la paraula la Sra. Pavía (Gent
d’Alginet) per dir que es va tractar en
comissió, però no es va aclarir. Té unes
factures que no estan justificades, totes
són d’esmorzars, menjars..., i algunes
tenen despeses molt significatives i li
agradaria que li digueren per què
aqueixes factures no es justifiquen. El Sr.
alcalde contesta que no sap quines són i
que ell podrà dir-li les que sàpia, les que
no ho esbrinarà i li ho dirà. Continua
dient la Sra. Pavía que hi ha una factura
de 203 € d’una obra executada en una
casa de la població, després una altra
d’un menjar per 339,70 € en San Patricio,
després una quantitat prou significativa
d’esmorzars sense justificar… i sol·licita
que no torne a passar perquè se suposa
que totes les factures han d’estar
justificades. Contesta el Sr. alcalde que
no li pot dir res, perquè no ha anat a cap
menjar ni esmorzar d’aqueixos, però que
li les passe i ho esbrinarà una per una i li
ho dirà, que tot ha de quedar clar i
normalment els interventors quan els
passen les factures sempre sol·liciten que
els regidors les signen i li estranya que
això siga així, però s’aclarirà i que creu
que en Comissió alguna factura sí que es

que en Comisión alguna factura sí se
explicó. La Sra. Pavía finaliza diciendo
que las facturas están firmadas pero no
justificadas, no consta el por qué de esas
facturas pero se las pasará y espera que
en el próximo Pleno se explique.
Toma la palabra el Sr. Martínez del Rey
(PSPV-PSOE) y dice que, partiendo de la
premisa de que los trabajos que se han
realizado se tienen que pagar, los
reconocimientos
extrajudiciales
de
créditos son herramientas que tiene la
Administración precisamente para que
esas facturas que entran fuera de plazo,
día 31 o incluso después, poderlas
pagarlas, pero les llama la atención
facturas que vienen de muy atrás, mayo,
y que se hayan presentado en ese
periodo fuera de plazo. El reconocimiento
extrajudicial de créditos no puede servir
para que aquellas facturas que no tenían
consignación
presupuestaria
dejarlas
aparcadas e incluirlas después, porque
eso lo que da a entender es que no se ha
tenido la suficiente previsión de cuadrar
un presupuesto y poder ir haciendo
frente a esas facturas en el momento
correspondiente, nos vamos a abstener.
El Sr. Alcalde contesta que parece que
estamos suponiendo que son facturas
que no se pagaron porque no tenían
consignación; sabe, por ejemplo, que el
cantante que vino a lo de “escoles en
valencià” se equivocó y nos presentó la
factura el otro día, pero si crees que es
porque no había consignación no lo sabe
y le pregunta al Sr. Martínez si los sabe
o lo está suponiendo, quien contesta
que, cuando lo sepa, la enseñará y dirá
cual
no
tenía
consignación
presupuestaria.
La Sra. Alepuz (PP) manifiesta que
entiende que si se han solicitado unas
explicaciones se darán y van a votar a
favor porque esa gente ha dado un
servicio al Ayuntamiento y tienen que
cobrar.

va explicar. La Sra. Pavía finalitza dient
que les factures estan signades, però no
justificades,
no
consta
el
perquè
d’aqueixes factures però li les passarà i
espera que en el pròxim Ple s’explique.

3.5.- MOCIÓN PRESENTADA POR LA
FEDERACIÓN
VALENCIANA
DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN LA
QUE SOLICITA LA UNIDAD DEL
MUNICIPALISMO VALENCIANO EN
CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.

3.5.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA
FEDERACIÓ
VALENCIANA
DE
MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN LA
QUAL SE SOL·LICITA LA UNITAT DEL
MUNICIPALISME
VALENCIÀ
EN
CONTRA DE LA CORRUPCIÓ.

Pren la paraula el Sr. Martínez del Rey
(PSPV-PSOE) i diu que, partint de la
premissa que els treballs que s’han
realitzat
s’han
de
pagar,
els
reconeixements extrajudicials de crèdits
són ferramentes que té l’Administració
precisament perquè aqueixes factures
que entren fora de termini, dia 31 o fins i
tot després, poder pagar-les, però els
crida l’atenció factures que vénen de molt
arrere, maig, i que s’hagen presentat en
aqueix període fora de termini. El
reconeixement extrajudicial de crèdits no
pot servir perquè aquelles factures que
no tenien consignació pressupostària
deixar-les
aparcades
i
incloure-les
després, perquè això el que dóna a
entendre és que no s’ha tingut la suficient
previsió de quadrar un pressupost i poder
anar fent front a aqueixes factures en el
moment corresponent, ens abstindrem. El
Sr. alcalde contesta que pareix que
suposem que són factures que no es van
pagar perquè no tenien consignació. Per
exemple, sap que el cantant que va
vindre al tema “d’escoles en valencià” es
va equivocar i ens va presentar la factura
l’altre dia, però si creus que és perquè no
hi havia consignació, no ho sé. Li
pregunta al Sr. Martínez si ho sap o ho
suposa. Aquest contesta que, quan ho
sàpia, l’ensenyarà i dirà quina no tenia
consignació pressupostària.

La Sra. Alepuz (PP) manifesta que entén
que si s’han sol·licitat unes explicacions
es donaran i votaran a favor perquè
aqueixa gent ha donat un servei a
l’Ajuntament i han de cobrar.

Se procede a la lectura de la Moción de
referencia y que es del siguiente tenor:
“La Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, institució municipalista de la
Comunitat Valenciana, davant dels casos
de corrupció política que colpegen la vida
pública i la imatge dels càrrecs electes
que representem, demanda la unitat del
municipalisme valencià en contra de la
corrupció.
La corrupció suposa una amenaça per a
l'estabilitat i seguretat de la societat
valenciana, perjudica les institucions i els
valors de la democràcia, l'ètica i
compromet el desenvolupament dels
nostres pobles. És un alifac que afecta
molt
negativament
davant
de
la
incomprensible realitat que roben els
diners de tots, davant dels que pateixen
els efectes d'una crisi devastadora.
Les institucions hem de promoure i
fomentar el rebuig de la corrupció, és la
nostra obligació, som servidors públics
que hem de vetlar per una gestió pública
responsable i d'equitat sotmesa a la llei.
També és la nostra responsabilitat,
fomentar la cultura dels valors socials,
ètics i democràtics, i apartar el model de
societat que ha alimentat el mètode de
l’esclafit econòmic i en conseqüència,
potenciar els sistemes de control de
mitjans policials, judicials, així com dels
organismes encarregats de la vigilància i
inspecció de la gestió pública.
La FVMP representa a 542 alcaldes i a
5.782 regidors, càrrecs electes locals,
que treballen i presten els seus serveis
amb dedicació i honestedat, en el seu
compromís per millorar la vida dels seus
veïns i veïnes des d'una vocació de
servidors públics. Una gran majoria són
de xicotets municipis, sense retribució
econòmica, però amb moltes ganes de
treballar pel seu poble. No obstant això,
la conducta delictiva d'uns, suposa un
atropellament al bon fer públic dels
altres, la immensa majoria.
Les últimes notícies de corrupció afecten
d'una manera molt negativa a la
legitimitat de les nostres institucions,
perquè a més del desvergonyiment, es
demostra que han fallat els mecanismes
de control dels partits i de les
institucions. És el moment, no podem
esperar, hem d'actuar, els ajuntaments

Es procedeix a la lectura de la moció de
referència que és del tenor següent:
“La Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, institució municipalista de la
Comunitat Valenciana, davant dels casos
de corrupció política que colpegen la vida
pública i la imatge dels càrrecs electes
que representem, demanda la unitat del
municipalisme valencià en contra de la
corrupció.
La corrupció suposa una amenaça per a
l'estabilitat i seguretat de la societat
valenciana, perjudica les institucions i els
valors de la democràcia, l'ètica i
compromet el desenvolupament dels
nostres pobles. És un alifac que afecta
molt
negativament
davant
de
la
incomprensible realitat que roben els
diners de tots, davant dels que pateixen
els efectes d'una crisi devastadora.
Les institucions hem de promoure i
fomentar el rebuig de la corrupció, és la
nostra obligació, som servidors públics
que hem de vetlar per una gestió pública
responsable i d'equitat sotmesa a la llei.
També és la nostra responsabilitat,
fomentar la cultura dels valors socials,
ètics i democràtics, i apartar el model de
societat que ha alimentat el mètode de
l’esclafit econòmic i en conseqüència,
potenciar els sistemes de control de
mitjans policials, judicials, així com dels
organismes encarregats de la vigilància i
inspecció de la gestió pública.
La FVMP representa a 542 alcaldes i a
5.782 regidors, càrrecs electes locals,
que treballen i presten els seus serveis
amb dedicació i honestedat, en el seu
compromís per millorar la vida dels seus
veïns i veïnes des d'una vocació de
servidors públics. Una gran majoria són
de xicotets municipis, sense retribució
econòmica, però amb moltes ganes de
treballar pel seu poble. No obstant això,
la conducta delictiva d'uns, suposa un
atropellament al bon fer públic dels
altres, la immensa majoria.
Les últimes notícies de corrupció afecten
d'una manera molt negativa a la
legitimitat de les nostres institucions,
perquè a més del desvergonyiment, es
demostra que han fallat els mecanismes
de control dels partits i de les
institucions. És el moment, no podem
esperar, hem d'actuar, els ajuntaments

som responsables de configurar una
Administració
íntegra,
impecable
i
honrada.
Per tot això, presentem per a la seua
aprovació la següent proposta d'acord:
I. Exigir l'obligació de reposar els diners
públics dels ciutadans, per aquells que
han comés el delicte.
II. Exigir l'actuació immediata i pública,
per part de les formacions polítiques, per
a la separació de responsabilitats i/o
representació dels corruptes.
III. Exigir la retirada dels honors públics
a les persones corruptes, en totes les
seues
modalitats
(plaques
commemoratives,
places,
estàtues,
condecoracions, etc.) i instar les entitats
ciutadanes a donar suport a aquestes
accions.
IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei
en els mecanismes de control en la
gestió de les Administracions Públiques.
V. Rebutjar la corrupció en totes les
seues formes i lluitar contra aquesta en
tots els àmbits de la vida pública, i
promoure la qualitat de la democràcia,
presidida per l'ètica i la dignitat.
VI. Defendre el nom de la Societat
Valenciana, treballadora, honesta, i
lamentar
profundament
l'estafa
econòmica i moral a què els corruptes
ens han sotmés.”
El Pleno del Ayuntamiento, después de la
deliberación
que
se
dirá,
por
UNANIMIDAD de los QUINCE concejales
presentes de los DIECISIETE de derecho,
acordó aprobar la moción.
Deliberación:
La Sra. Pavía (Gent d’Alginet) dice que
van a adherirse, pero en la propuesta de
acuerdo cuando dice “exigir la reposición
del dinero público de los ciudadanos por
aquellos que han cometido el delito…..”
añadiría que los Partidos Políticos
asuman la responsabilidad subsidiaria en
caso que quiebre el sistema. También
pedí que se aclarase a quién va dirigida
esta Moción. Contesta el Sr. Alcalde que
es una Moción de la FVMP y no hemos
añadido eso o otras cosas porque así ha
venido y cuando la aprobemos la
remitiremos y la Federación hará el uso
adecuado.
Tras las renuncias del resto de
portavoces al primer turno, toma la

som responsables de configurar una
Administració
íntegra,
impecable
i
honrada.
Per tot això, presentem per a la seua
aprovació la següent proposta d'acord:
I. Exigir l'obligació de reposar els diners
públics dels ciutadans, per aquells que
han comés el delicte.
II. Exigir l'actuació immediata i pública,
per part de les formacions polítiques, per
a la separació de responsabilitats i/o
representació dels corruptes.
III. Exigir la retirada dels honors públics a
les persones corruptes, en totes les seues
modalitats (plaques commemoratives,
places, estàtues, condecoracions, etc.) i
instar les entitats ciutadanes a donar
suport a aquestes accions.
IV. Exigir el compliment rigorós de la llei
en els mecanismes de control en la gestió
de les administracions públiques.
V. Rebutjar la corrupció en totes les
seues formes i lluitar contra aquesta en
tots els àmbits de la vida pública, i
promoure la qualitat de la democràcia,
presidida per l'ètica i la dignitat.
VI. Defendre el nom de la Societat
Valenciana, treballadora, honesta, i
lamentar
profundament
l'estafa
econòmica i moral a què els corruptes
ens han sotmés.”
El Ple de l’Ajuntament, després de la
deliberació que es dirà, per UNANIMITAT
dels QUINZE regidors presents, dels
DÈSSET de dret, va adoptar l’acord
d’aprovar la moció.
Deliberació:
La Sra. Pavía (Gent d’Alginet) diu que
s’adheriran, però en la proposta d’acord
quan diu “exigir la reposició dels diners
públics dels ciutadans per aquells que
han comés el delicte…..” afegiria que els
Partits
Polítics
assumisquen
la
responsabilitat subsidiària en cas que
faça fallida el sistema. També vaig
demanar que s’aclarira a qui va dirigida
aquesta moció. Contesta el Sr. alcalde
que és una Moció de la FVMP i no hem
afegit això o altres coses perquè així ha
vingut i quan l’aprovem la remetrem i la
Federació farà l’ús adequat.
Després de les renúncies de la resta de
portaveus al primer torn, pren la paraula

palabra el Sr. Bayarri (Cercle-Idea) para
decir que le da la impresión, como diría
un acreditado trabajador de este
Ayuntamiento, estamos ante un “pas de
comèdia” que han orquestado entre los
grandes Partidos que están en la
Federación y, como ha dicho la portavoz
de Gent d’Alginet, es una Moción
insuficiente aunque obviamente también
la vamos a apoyar. Porque todo lo que
sea en contra de la corrupción no vamos
a dejar que digan que no estamos a
favor, estamos a favor de exigir que
devuelvan el dinero público que se han
llevado, la actuación inmediata y publica
de las formaciones políticas para separar
responsabilidades, de exigir la retirada
del honores públicos a todas las
personas
corruptas,
exigir
el
cumplimiento riguroso de la Ley por
mecanismos de control en la gestión de
las Administraciones Públicas, rechazar
la corrupción y luchar contra la casta en
todos los ámbitos, pero llega la última y
dice, “…defender el nombre de la
Sociedad
Valenciana
trabajadora
y
honesta y lamentar profundamente la
estafa económica y moral a que los
corruptos nos han sometido” y creo que
esto último habría de entonarse haciendo
un poco de autocrítica, porque los
corruptos parece que pasaban por ahí,
cuando lo que se ha visto es que la
corrupción ha sido sistémica, ha afectado
al sistema de arriba abajo, desde la Casa
Real hasta Alcaldes, pasando por
Ministros, Presidentes de Comunidades
Autónomas y Alcaldes. Le parece bien
que se defienda el nombre de la
Sociedad Valenciana pero cree que debe
hacer autocrítica porque ha votado y ha
mantenido en las instituciones a los
corruptos, no puede ser que aparezcan
aquí, suscribiendo esta Moción, partidos
que han tenido sucesivos tesoreros
condenados, imputados o investigados
por temas de corrupción y que vengan
aquí a decirnos que condenan la
corrupción, aquí lo que se ha visto es
que es un tema sistémico y hay que
denunciarlo. Esta Moción pasa muy de
puntillas por todo esto y no dice
absolutamente nada. Vamos a apoyar
esta Moción, pero aclarar que el método
del pelotazo era una forma de hacer de

el Sr. Bayarri (Cercle-Idea) per dir que li
fa la impressió, com diria un acreditat
treballador d’aquest Ajuntament, que
estem davant d’un “pas de comèdia” que
han orquestrat entre els grans partits que
estan en la Federació i, com ha dit la
portaveu de Gent d’Alginet, és una moció
insuficient encara que òbviament també
hi donarem suport. Perquè tot el que siga
en contra de la corrupció no deixarem
que diguen que no hi estem a favor,
estem a favor d’exigir que tornen els
diners públics que s’han emportat,
l’actuació immediata i publica de les
formacions
polítiques
per
separar
responsabilitats,
exigir
la
retirada
d’honors públics a totes les persones
corruptes, exigir el compliment rigorós de
la llei per mecanismes de control en la
gestió de les administracions públiques,
rebutjar la corrupció i lluitar contra la
casta en tots els àmbits, però arriba
l’última i diu, “…defendre el nom de la
societat valenciana treballadora i honesta
i
lamentar
profundament
l’estafa
econòmica i moral a què els corruptes
ens han sotmés” i crec que açò últim
fent
un
poc
hauria
d’entonar-se
d’autocrítica, perquè els corruptes pareix
que passaven per ací, quan el que s’ha
vist és que la corrupció ha sigut
sistèmica, ha afectat el sistema de dalt a
baix, des de la Casa Reial fins a alcaldes,
i ha passat per ministres, presidents de
comunitats autònomes i alcaldes. Li
pareix bé que es defenga el nom de la
societat valenciana, però creu que ha de
fer autocrítica perquè ha votat i ha
mantingut
en
les
institucions
als
corruptes, no pot ser que apareguen ací,
subscrivint aquesta moció, partits que
han
tingut
successius
tresorers
condemnats, imputats o investigats per
temes de corrupció i que vinguen ací a
dir-nos que condemnen la corrupció, ací
el que s’ha vist és que és un tema
sistèmic i cal denunciar-lo. Aquesta moció
passa molt de puntetes per tot açò i no
diu absolutament res. Donarem suport a
aquesta moció, però cal aclarir que el
mètode de l’escalfit era una forma de fer
d’anys arrere, que encara continuen
eixint el Sr. Aznar traient pit sobre que
això era el model de creixement
econòmic, però aqueix model era el que

años atrás, que aún continúan saliendo
el Sr. Aznar sacando pecho sobre que
eso era el modelo de crecimiento
económico, pero ese modelo era el que
trajo todo esto, un modelo que instauró
el Gobierno del Sr. Aznar y que el
Gobierno del Sr. Zapatero no fue capaz
de corregir, y por eso estamos ahora
como estamos, en el foso. Apoyamos la
moción
y
esperamos
que
hagan
autocrítica.
Finalmente, el Sr. Alcalde interviene y
dice al Sr. Bayarri que tiene toda la
razón, que lo ha explicado muy bien, y
solicitaría también a todos los que están
en los Partidos Políticos que no
consientan que nuestros dirigentes sean
corruptos, nosotros también somos
responsables de todo eso.

va portar tot açò, un model que va
instaurar el Govern del Sr. Aznar i que el
Govern del Sr. Zapatero no va ser capaç
de corregir, i per això estem ara com
estem, en el clot. Donem suport a la
moció i esperem que facen autocrítica.

4.- URGENCIAS.

4.- URGÈNCIES.

El Sr. Alcalde, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 91 del vigente Reglamento
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, habiendo concluido el examen
de los asuntos incluidos en el orden del
día y antes de pasar al turno de ruegos y
preguntas, pregunta si algún grupo
político desea someter a la consideración
del Pleno por razones de urgencia, algún
asunto no comprendido en el Orden del
día que acompañaba a la convocatoria y
que no tenga cabida en el punto de
ruegos y preguntas.

El Sr. alcalde, d'acord amb el que preveu
l'article
91
del
vigent
Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, havent
conclòs l'examen dels assumptes inclosos
en l'ordre del dia i abans de passar al
torn de precs i preguntes, pregunta si cap
grup polític desitja sotmetre a la
consideració del Ple per raons d'urgència,
cap assumpte no comprés en l'ordre del
dia que acompanyava a la convocatòria i
que no tinga cabuda en el punt de precs i
preguntes.

4.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
PSPV-PSOE SOBRE MANTENIMIENTO
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL
HOSPITAL DE LA RIBERA.

4.1.MOCIÓ
PRESENTADA
PEL
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
PSPV-PSOE SOBRE MANTENIMENT
DELS
LLOCS
DE
TREBALL
A
L’HOSPITAL DE LA RIBERA.

Previamente, de acuerdo con las
previsiones del artículo 97.2, en relación
con el 82.3, ambos del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
por
UNANIMIDAD de los QUINCE concejales
presentes de los DIECISIETE de derecho,
acordó ratificar la inclusión del punto en
el orden del día por razón de su

Prèviament i de conformitat amb allò que
s’ha previst per l’article 97.2, en relació
amb l’article 82.3, ambdós del Reial
Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel
qual
s’aprova
el
Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, el Ple de
l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
QUINZE regidors presents, dels DÈSSET
de dret, va aprovar la ratificació de la
inclusió del punt en l’ordre del dia per raó
de la seua urgència.

Finalment, el Sr. alcalde intervé i diu al
Sr. Bayarri que té tota la raó, que ho ha
explicat molt bé, i sol·licitaria també a
tots els que estan en els partits polítics
que no consenten que els nostres
dirigents siguen corruptes, nosaltres
també som responsables de tot això.

urgencia.
Se procede a la lectura de la Moción de
referencia presentada el 23 de febrero
de 2016, registro de entrada número
1.290, que es del siguiente tenor:
“Alginet, 15 de febrer de 2016
Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alginet, a l’empara del que preveu
l’article 116 de la Llei 8/2010 de la
Generalitat, de 23 de juny, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta proposta de resolució
perquè s’incloga en l’ordre del dia de la
pròxima sessió ordinària del Ple que es
convoque, i a l’efecte del seu debat i
votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Som conscients de la complexitat que
comporta el procés de reversió a la
sanitat pública de l’actual concessió
administrativa que té l’empresa UTE
Ribera-Salut, actual gestora en monopoli
de la sanitat al Departament de la
Ribera.
lgualment, sabem que la Conselleria i el
PSPV-PSOE, com no pot ser d’altra
manera, ha reiterat i s’ha compromés
públicament que la reversió serà un fet
en finalitzar la concessió en abril de
2018,
una
reversió
no
exempta
d’entrebancs normatius i legislatius.
El departament sanitari de la Ribera era
gestionat directament per la sanitat
pública fins a l'any 2000. Durant els 16
anys de gestió de l’empresa privada, la
plantilla sanitària pública s’ha vist
empobrida fins a convertir-se en
residual, i es xifra actualment en poc
menys
de
350
treballadors
i
treballadores de totes les categories,
d’un
total
d’aproximadament
2000
persones. Aquesta situació apareix per la
desídia de l’anterior govern de la
Generalitat i l’absorció íntegra per part
de la UTE, de la gestió de recursos
humans, tant del personal laboral com el
de la Conselleria.
Tenint en compte les circumstàncies en
les quals ens trobem actualment, és
probable que en els dos anys que resten
per finalitzar la concessió, la plantilla de
personal sanitari de la Conselleria es
quede aproximadament en menys del
10% de treballadors i treballadores, ja

Es procedeix a la lectura de la moció de
referència presentada el 23 de febrer de
2016, registre d’entrada número 1.290,
que és del tenor següent:
“Alginet, 15 de febrer de 2016
José Martínez del Rey, portaveu del Grup
Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alginet, a l’empara del que preveu
l’article 116 de la Llei 8/2010 de la
Generalitat, de 23 de juny, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta proposta de resolució
perquè s’incloga en l’ordre del dia de la
pròxima sessió ordinària del Ple que es
convoque, i a l’efecte del seu debat i
votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Som conscients de la complexitat que
comporta el procés de reversió a la
sanitat pública de l’actual concessió
administrativa que té l’empresa UTE
Ribera-Salut, actual gestora en monopoli
de la sanitat al Departament de la Ribera.
lgualment, sabem que la Conselleria i el
PSPV-PSOE, com no pot ser d’altra
manera, ha reiterat i s’ha compromés
públicament que la reversió siga un fet en
finalitzar la concessió a l’abril de 2018,
una reversió no exempta d’entrebancs
normatius i legislatius.
El departament sanitari de la Ribera era
gestionat directament per la sanitat
pública fins a l'any 2000. Durant els 16
anys de gestió de l’empresa privada, la
plantilla sanitària pública s’ha vist
empobrida fins a convertir-se en residual,
i es xifra actualment en poc menys de
350 treballadors i treballadores de totes
les
categories,
d’un
total
d’aproximadament
2000
persones.
Aquesta situació apareix per la desídia de
l’anterior govern de la Generalitat i
l’absorció íntegra per part de la UTE, de
la gestió de recursos humans, tant del
personal laboral com el de la Conselleria.
Tenint en compte les circumstàncies en
les quals ens trobem actualment, és
probable que en els dos anys que resten
per finalitzar la concessió, la plantilla de
personal sanitari de la Conselleria es
quede aproximadament en menys del
10% de treballadors i treballadores, ja

que no ha existit recanvi generacional:
16 anys sense oferta pública d’ocupació,
ni possibilitat de trasllats, ni borsa de
treball públic, ni oposicions. Tot i aixo, és
necessari
tindre
present
que
cal
prioritzar el bon funcionament de
l’atenció sanitària durant els dos anys
que resten per acabar l’experiment del
Partit Popular, i facilitar un procés de
reversió tranquil i seriós.
Nosaltres entenem que cal preparar-se
amb antelació i fer propostes amb
l’objectiu de facilitar tots els tràmits de
la reversió en materia de personal, i
arribar a tenir progressivament les
mateixes situacions que la resta de
departaments, independentment d’allò
que s’acorde amb la plantilla UTE-Ribera
Salut.
És per això que proposem al ple els
següents acords:
1. No amortitzar cap lloc de treball públic
que dificulte més si cap la recuperació de
la plantilla sanitària de la Conselleria.
2. Obrir una borsa de treball que done
resposta a la demanda de professionals
de la salut en les mateixes condicions
que la resta de departaments.
3.- Considerar les vacants que puguen
originar-se en el nostre departament
sanitari en la propera oferta pública de la
Conselleria de Sanitat.
4.- Oferir públicament les vacants
restants en condicions d’igualtat de
capacitat, merit i oportunitat.
5.- Traslladar aquest acord als portaveus
dels grups polítics de les Corts
Valencianes, a la Conselleria de Sanitat i
al president de la Generalitat.”
El Pleno del Ayuntamiento, tras la
deliberación que se dirá, por MAYORIA
de
TRECE
concejales
(Compromís,
Socialistes d’Alginet, PSPV-PSOE, CercleIdEA y Gent d’Alginet) y la ABSTENCIÓN
de DOS concejales (Partido Popular), de
los DIECISIETE de derecho, adoptó el
acuerdo de aprobar la moción.
Deliberación:
La Sra. Pavia (Gent d’Alginet) dará
apoyo a la Moción.
El Sr. Bayarri (Cercle-IdEA), dice que
también apoyará la Moción porque está
de acuerdo con todas las propuestas de
acuerdo, pero desea añadir un matiz en
la exposición de motivos ya que no solo

que no ha existit recanvi generacional: 16
anys sense oferta pública d’ocupació, ni
possibilitat de trasllats, ni borsa de treball
públic, ni oposicions. Tot i això, és
necessari tindre present que cal prioritzar
el bon funcionament de l’atenció sanitària
durant els dos anys que resten per
acabar l’experiment del Partit Popular, i
facilitar un procés de reversió tranquil i
seriós.
Nosaltres entenem que cal preparar-se
amb antelació i fer propostes amb
l’objectiu de facilitar tots els tràmits de la
reversió en matèria de personal, i arribar
a tenir progressivament les mateixes
situacions que la resta de departaments,
independentment d’allò que s’acorde amb
la plantilla UTE-Ribera Salut.
És per això que proposem al ple els
següents acords:
1. No amortitzar cap lloc de treball públic
que dificulte més si cap la recuperació de
la plantilla sanitària de la Conselleria.
2. Obrir una borsa de treball que done
resposta a la demanda de professionals
de la salut en les mateixes condicions que
la resta de departaments.
3.- Considerar les vacants que puguen
originar-se en el nostre departament
sanitari en la propera oferta pública de la
Conselleria de Sanitat.
4.- Oferir públicament les vacants
restants en condicions d’igualtat de
capacitat, mèrit i oportunitat.
5.- Traslladar aquest acord als portaveus
dels
grups
polítics
de
les
Corts
Valencianes, a la Conselleria de Sanitat i
al president de la Generalitat.”
El Ple de l’Ajuntament, després de la
deliberació que es dirà, per MAJORIA de
TRETZE regidors (Compromís, Socialistes
d’Alginet, PSPV-PSOE, Cercle-IdEA i Gent
d’Alginet) i l’ABSTENCIÓ de DOS regidors
(Partit Popular), dels DÈSSET de dret, va
adoptar l’acord d’aprovar la moció.
Deliberació:
La Sra. Pavía (Gent d’Alginet) donarà
suport a la moció.
El Sr. Bayarri (Cercle-IdEA) diu que
també donarà suport a la moció perquè
està d’acord amb totes les propostes
d’acord, però desitja afegir un matís en
l’exposició de motius, ja que no sols és

es un compromiso de la Consellera y del
PSPV-PSOE, es un apoyo general que
viene de un gobierno plural y de
progreso con el apoyo externo de
Podemos y eso se tendría que haber
recogido en la exposición de motivos,
apoyo cuyo objetivo es la reversión de la
gestión del hospital, así como la
situación de los trabajadores en el
hospital en cuanto a la forma de
ocupación de las plazas por la empresa
concesionaria y que como se sabe se
deriva de la gestión del Partido Popular.
El Sr. Martínez del Rey (PSPV-PSOE)
agradece el apoyo a la Moción y dice que
no la han presentado antes porque se ha
tratado en la Plataforma por la Salud
Pública y, en el momento la han tenido,
se ha registrado de entrada en el
Ayuntamiento. Efectivamente hay más
partidos políticos que también defienden
la Salud pública pero es un compromiso
que la Consellera y el PSOE llevaban
antes y durante la campaña electoral y
es ese compromiso el que hoy traen con
esta Moción. Vuelve a agradecer el
apoyo a la moción a los grupos que así lo
manifiestan y piensa que, efectivamente,
es una apuesta por la salud pública y por
los trabajadores que tienen que tener
ese reconocimiento e igualdad de
oportunidad y no estar contratados, en
algunos casos y como se ha dicho antes,
de forma peculiar.
La Sra. Alepuz (PP), dice que la Moción
habla de finalizar en el 2018, es
probable…, deja muchos detalles en el
aire y al grupo popular nos gustaría si
pudiera ser, que quedará sobre la Mesa.
Cualquier cosa que sea apoyar el
bienestar de los trabajadores y el buen
servicio sanitario está claro que todos lo
apoyarían, pero que esto vaya a
suceder, que vaya a cambiarse a público
o que se quede en privado, aunque
sabemos que hay conversaciones entre
Consellería, Consorcio, Sindicatos y el
Hospital,
creemos
que
deberíamos
esperarnos a que se conforme al
Gobierno, porque hay quien en sus
pautas de actuación tiene prevista la
sanidad pública con gestión privada y
eso lo llevan ahora los que parece que
pueden formar gobierno, por eso
deseamos que se deje sobre la mesa a la

un compromís de la Consellera i del
PSPV-PSOE, és un suport general que ve
d’un govern plural i de progrés amb el
suport extern de Podem i això s’hauria
d’haver arreplegat en l’exposició de
motius, suport l’objectiu del qual és la
reversió de la gestió de l’hospital, així
com la situació dels treballadors en
l’hospital quant a la forma d’ocupació de
les places per l’empresa concessionària i
que com se sap es deriva de la gestió del
Partit Popular.
El Sr. Martínez del Rey (PSPV-PSOE)
agraeix el suport a la moció i diu que no
l’han presentat abans perquè s’ha tractat
en la Plataforma per la Salut Pública i, en
el moment l’han tingut, s’ha registrat
d’entrada a l’Ajuntament. Efectivament hi
ha més partits polítics que també defenen
la salut pública, però és un compromís
que la consellera i el PSOE portaven
abans i durant la campanya electoral i és
aqueix compromís el que hui porten amb
aquesta moció. Torna a agrair el suport a
la moció als grups que així ho manifesten
i pensa que, efectivament, és una aposta
per la salut pública i pels treballadors que
han de tindre aqueix reconeixement i
igualtat
d’oportunitat
i
no
estar
contractats, en alguns casos i com s’ha
dit abans, de forma peculiar.

La Sra. Alepuz (PP), diu que la Moció
parla de finalitzar en 2018, és probable…,
deixa molts detalls sense resoldre i al
grup popular ens agradaria, si poguera
ser, que quedarà sobre la taula.
Qualsevol cosa que siga donar suport al
benestar dels treballadors i el bon servei
sanitari està clar que tots hi donarem el
nostre suport, però que açò succeïsca,
que es canvie a públic o que es quede en
privat, encara que sabem que hi ha
converses entre Conselleria, Consorci,
Sindicats i l’Hospital, creiem que hauríem
d’esperar-nos que es conforme el Govern,
perquè hi ha qui en les seues pautes
d’actuació té prevista la sanitat pública
amb gestió privada i això ho porten ara
els que pareix que poden formar govern,
per això desitgem que es deixe sobre la
taula a la visa de tindre més detalls del
que en un futur puga succeir respecte

visa de tener más detalles de lo que en
un futuro pueda suceder al respecto.
El Sr. Gaya (Socialistes d’Alginet) dice
que van a apoyar la Moción porque
consideran que los servicios básicos,
sanidad y educación, tienen que ser de
titularidad pública.
La Sra. Llorca (Compromís) manifiesta
que su grupo apoyará la Moción porque,
como se ha dicho por los compañeros,
las necesidades básicas de las personas
han de ser públicas ya que todos tienen
derecho a la sanidad, pero también
indica que, en los acuerdos, como
ofrecer públicamente las vacantes, no
cree que sea competencia de este del
Ayuntamiento el tenerlo en cuenta.
Abierto el segundo turno de palabra, el
Sr. Martínez del Rey aclara que las
competencias en materia de sanidad son
de la Generalitat Valenciana y no tiene
que ver nada con el Gobierno Central por
lo que no entiende el planteamiento del
Partido Popular.
La Sra. Alepuz contesta que hoy sale en
prensa que el PSPV y Ciudadanos
puedan llegar a un pacto de investidura
y hacer gobierno para poder tener ese
modelo por eso pide que se deje sobre la
mesa porque la posibilidad está.
Finalmente, el Sr. Alcalde indica que este
asunto es irreversible, que pase lo que
pase a nivel estatal el hospital de la
Ribera será público de aquí a dos años y
que van a votar a favor de la Moción.

d’això.
El Sr. Gaya (Socialistes d’Alginet) diu que
donaran suport a la moció, perquè
consideren que els serveis bàsics, sanitat
i educació, han de ser de titularitat
pública.
La Sra. Llorca (Compromís) manifesta
que el seu grup donarà suport a la moció
perquè, com s’ha dit pels companys, les
necessitats bàsiques de les persones han
de ser públiques, ja que tots tenen dret a
la sanitat, però també indica que, en els
acords, com oferir públicament les
vacants, no creu que siga competència
d’aquest
Ajuntament
tindre-ho
en
compte.
Obert el segon torn de paraula, el Sr.
Martínez del Rey aclareix que les
competències en matèria de sanitat són
de la Generalitat Valenciana i no ha de
veure res amb el Govern central; per
tant, no entén el plantejament del Partit
Popular.
La Sra. Alepuz contesta que hui ix en
premsa que el PSPV i Ciutadans poden
arribar a un pacte d’investidura i fer
govern per poder tindre aqueix model per
això demana que es deixe sobre la taula
perquè la possibilitat està.
Finalment, el Sr. alcalde indica que
aquest assumpte és irreversible, que
passe el que passe en l’àmbit estatal
l’hospital de la Ribera serà públic d’ací a
dos anys i que votaran a favor de la
moció.

4.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR LA
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
GENT D’ALGINET SOBRE TRÁFICO
RODADO EN ALGINET.

4.2.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
GENT D’ALGINET SOBRE TRÀNSIT
RODAT A ALGINET.

Previamente, de acuerdo con las
previsiones del artículo 97.2, en relación
con el 82.3, ambos del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
por
UNANIMIDAD de los QUINCE concejales
presentes de los DIECISIETE de derecho,
acordó ratificar la inclusión del punto en
el orden del día por razón de su
urgencia.

Prèviament i de conformitat amb allò que
s’ha previst per l’article 97.2, en relació
amb l’article 82.3, ambdós del Reial
Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel
qual
s’aprova
el
Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, el Ple de
l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
QUINZE regidors presents, dels DÈSSET
de dret, va aprovar la ratificació de la
inclusió del punt en l’ordre del dia per raó
de la seua urgència.

Se procede a la lectura de la Moción de
referencia presentada el 26 de febrero
de 2016, registro de entrada número
1.474, que es del siguiente tenor:
“Inma Pavía Olmedo, portaveu del Grup
Municipal Gent d’Alginet, de conformitat
amb els articles 91.4 i 97 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel
qual
s’aprova
el
Reglament
d’Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les entitats locals formula la
següent
MOCIÓ
En els últims anys, a Alginet, igual que a
la resta de municipis d’Espanya, han
proliferat a les vies públiques una sèrie
d’elements destinats al control de la
velocitat
dels
vehicles,
bandes
transversals, ressalts i passos de
vianants sobreelevats.
L’art. 5.2 del Reial Decret 1428/2003, es
va aprovar la Reforma del Reglament de
Circulació i estableix que: “No es
consideraran obstacles en la calçada els
ressalts en els pasos per a vianants i
bandes
transversals,
sempre
que
complisquen la regulació bàsica establida
a este efecte pel Ministeri de Foment i
que es garantisca la Seguretat Viaria
dels usuaris i, en particular, dels
ciclistes”. Al setembre de 2008, es va
publicar una ordre, per la qual es va
aprovar la instrucció técnica per a la
instal·lació de reductors de velocitat i
bandes transversals i es va establir un
termini de dos anys per regularitzar la
situació.
Si bé és cert que hi ha la potestat
reglamentària que atribueix al municipi
competències en matéries d'ordenació
del trànsit de vehicles i persones, així
com de pavimentació de les vies, la
norma de rang superior, deixa clar que
els preceptes de la llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i
seguretat viaria, els del reglament i els
de les altres disposicions que la
despleguen són aplicables a tot el
territori nacional i, per tant, l’Ajuntament
d’Alginet te l’obligació de procedir a
l’adequació dels elements mencionats, ja
que
tots
els
elements
que
no
complisquen la normativa tindran la
consideració “d’obstacles en la calçada”
i, per tant, els converteix en prohibits.

Es procedeix a la lectura de la moció de
referència presentada el 26 de febrer de
2016, registre d’entrada número 1.474,
que és del tenor següent:
“Inma Pavía Olmedo, portaveu del Grup
Municipal Gent d’Alginet, de conformitat
amb els articles 91.4 i 97 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals formula la següent
MOCIÓ
En els últims anys, a Alginet, igual que a
la resta de municipis d’Espanya, han
proliferat a les vies públiques una sèrie
d’elements destinats al control de la
velocitat
dels
vehicles,
bandes
transversals, ressalts i passos de vianants
sobreelevats.
L’art. 5.2 del Reial Decret 1428/2003, es
va aprovar la Reforma del Reglament de
Circulació i estableix que: “No es
consideraran obstacles en la calçada els
ressalts en els passos per a vianants i
bandes
transversals,
sempre
que
complisquen la regulació bàsica establida
a este efecte pel Ministeri de Foment i
que es garantisca la Seguretat Viaria dels
usuaris i, en particular, dels ciclistes”. Al
setembre de 2008, es va publicar una
ordre, per la qual es va aprovar la
instrucció tècnica per a la instal·lació de
reductors
de
velocitat
i
bandes
transversals i es va establir un termini de
dos anys per regularitzar la situació.
Si bé és cert que hi ha la potestat
reglamentària que atribueix al municipi
competències en matèries d'ordenació del
trànsit de vehicles i persones, així com de
pavimentació de les vies, la norma de
rang superior, deixa clar que els
preceptes de la llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, els del reglament i els
de les altres disposicions que la
despleguen són aplicables a tot el territori
nacional
i,
per
tant,
l’Ajuntament
d’Alginet té l’obligació de procedir a
l’adequació dels elements mencionats, ja
que tots els elements que no complisquen
la normativa tindran la consideració
“d’obstacles en la calçada” i, per tant, els
converteix en prohibits.

Esta demostrat que els passos de
vianants elevats augmenten la seguretat
dels vianants, però també que no ha
existit una bona planificació, ni una
homogeneïtat quant als guals existents,
ni pel que fa a les seues dimensions, ni
quant als models de guals implantats i
això ha provocat no poques incomoditats
i molèsties a veïns pel soroll dels
vehicles i els conductors, així com danys
en vehicles, a més del perill intrínsec que
suposen per al transport de malalts en
ambulàncies.
El nostre grup ha comprovat que en les
vies i passos de vianants d’Alginet hi ha
reductors
de
velocitat
“fora
de
normativa”, pel que fa a l’alçària, al
pendent d’entrada i eixida, a la falta de
pintura antilliscant, o la pintura en colors
no autoritzats o senyalització.
Per tot açò que s’ha exposat es passen al
Ple de febrer de 2016 per al seu debat i
si és procedent, aprovació, els següents
ACORDS
PRIMER Que s’encarregue als serveis
técnics municipals un informe sobre el
compliment
de
les
especificacions
tècniques i legals de ressalts, bandes
transversals,
passos
de
vianants
sobreelevats instal·lats en tots els
carrers d’Alginet, així com de la
senyalització horizontal viària.
SEGON.- Que el senyor alcalde es
dirigisca a la Diputació Provincial de
València, i sol·licite una assistència
tècnica perquè es realitze un estudi de
trànsit rodat en tota la població i terme
municipal.”
El Pleno del Ayuntamiento, tras la
deliberación que se dirá, por MAYORIA
de CATORCE concejales (Compromís,
Socialistes d’Alginet, Partido Popular,
PSPV-PSOE y Gent d’Alginet) y la
ABSTENCIÓN de UNO concejal (CercleIdEA), de los DIECISIETE de derecho,
adoptó el acuerdo de aprobar la moción.
Deliberación:
Toma la palabra el Sr. Bayarri (CercleIdEA) para decir que la Moción plantea
dos acuerdos: uno primero consistente
en encargar a los servicios técnicos
municipales que informen sobre el
cumplimiento de las especificaciones
técnicas en materia de transito, en el
que está de acuerdo; y un segundo en el

Esta demostrat que els passos de
vianants elevats augmenten la seguretat
dels vianants, però també que no ha
existit una bona planificació, ni una
homogeneïtat quant als guals existents,
ni pel que fa a les seues dimensions, ni
quant als models de guals implantats i
això ha provocat no poques incomoditats
i molèsties a veïns pel soroll dels vehicles
i els conductors, així com danys en
vehicles, a més del perill intrínsec que
suposen per al transport de malalts en
ambulàncies.
El nostre grup ha comprovat que en les
vies i passos de vianants d’Alginet hi ha
reductors
de
velocitat
“fora
de
normativa”, pel que fa a l’alçària, al
pendent d’entrada i eixida, a la falta de
pintura antilliscant, o la pintura en colors
no autoritzats o senyalització.
Per tot açò que s’ha exposat es passen al
Ple de febrer de 2016 per al seu debat i si
és procedent, aprovació, els següents
ACORDS
PRIMER Que s’encarregue als serveis
tècnics municipals un informe sobre el
compliment
de
les
especificacions
tècniques i legals de ressalts, bandes
transversals,
passos
de
vianants
sobreelevats instal·lats en tots els carrers
d’Alginet, així com de la senyalització
horitzontal viària.
SEGON.- Que el senyor alcalde es
dirigisca a la Diputació Provincial de
València, i sol·licite una assistència
tècnica perquè es realitze un estudi de
trànsit rodat en tota la població i terme
municipal.”
El Ple de l’Ajuntament, després de la
deliberació que es dirà, per MAJORIA de
CATORZE
regidors
(Compromís,
Socialistes d’Alginet, Partit Popular,
PSPV-PSOE
i
Gent
d’Alginet)
i
l’ABSTENCIÓ d’UN regidor (Cercle-IdEA),
dels DÈSSET de dret, va adoptar l’acord
d’aprovar la moció.
Deliberació:
Pren la paraula el Sr. Bayarri (CercleIdEA) per dir que la moció planteja dos
acords: un primer que consisteix a
encarregar als serveis tècnics municipals
que informen sobre el compliment de les
especificacions tècniques en matèria de
trànsit, en el qual està d’acord; i un
segon en què diu que ens dirigim a la

que dice que nos dirijamos a la
Diputación Provincial para solicitarle una
asistencia técnica, no quedándole claro si
este último informe se refiere a que la
Diputación lo haga de forma gratuita, en
este caso no habría inconveniente, pero
si de lo que se trata es que nos haga el
estudio con contraprestación monetaria
no lo tiene tan claro, dado que si es así
puede solicitarse a cualquier otra
empresa que se dedique a estas cosas.
En cualquier caso, solicita a Gent
d’Alginet que aclare en qué sentido se
pretende actuar en el tráfico y si el
objetivo es que haya un tráfico más
fluido o un tráfico más pausado, nosotros
no estamos por actuar en el tráfico
solamente sino por el conjunto de la
movilidad
en
el
pueblo,
de
los
viandantes, no motorizada, que haga
que vayamos dejando los coches en casa
y favorecer los desplazamientos a pie, en
bicicletas, en definitiva incidir en un
urbanismo que acondicionaría las calles y
que el tráfico rodado sea más pausado.
Apoyará la Moción si se modifica un poco
la redacción en el sentido de que esto no
sería exclusivamente un estudio del
tráfico rodado, sino un conjunto de la
movilidad en general siendo solo el
tráfico rodado un estudio puntual y
concreto del estudio más amplio. En caso
contrario no podrán dar apoyo a la
Moción.
El Sr. Martínez del Rey (PSPV-PSOE) dice
que después de la explicación del Sr.
Bayarri y teniendo en cuenta también las
propuestas que su grupo planteó en
comisión, como caminos en busca de la
escuela, posibles peatonalización de
algunas zonas de la población, pensando
en ese tráfico rodado siempre dando la
prioridad a las personas,… lo que
estamos planteando es que a las puertas
de una redacción de un nuevo Plan
General este es el momento en que se
tendrán que tener en cuenta todos los
puntos de vista indicados y disponer de
esos informes técnicos y de los
profesionales nos ayudaran a tener un
pueblo más para las personas y menos
para los vehículos, por tanto si en la
redacción de la Moción se contempla la
posibilidad de incluir lo que se plantea, la
apoyarán. En cuanto al segundo punto

Diputació Provincial per sol·licitar una
assistència tècnica, i no li queda clar si
aquest últim informe es refereix al fet
que la Diputació ho faça de forma
gratuïta, en aquest cas no hi hauria
inconvenient, però si del que es tracta és
que ens faça l’estudi amb contraprestació
monetària no ho té tan clar, ja que si és
així pot sol·licitar-se a qualsevol altra
empresa que es dedique a aquestes
coses. En tot cas, sol·licita a Gent
d’Alginet que aclarisca en quin sentit es
pretén actuar en el trànsit i si l’objectiu
és que hi haja un trànsit més fluid o un
trànsit més pausat, nosaltres no estem
per actuar en el trànsit només sinó pel
conjunt de la mobilitat al poble, dels
vianants, no motoritzada, que faça que
anem deixant els cotxes a casa i afavorir
els desplaçaments a peu, amb bicicletes,
en definitiva, incidir en un urbanisme que
condicionaria els carrers i que el trànsit
rodat siga més pausat. Donarà suport a
la moció si es modifica un poc la redacció
en
el
sentit
que
açò
no
seria
exclusivament un estudi del trànsit rodat,
sinó un conjunt de la mobilitat en general
i el trànsit rodat és només un estudi
puntual i concret de l’estudi més ampli.
En cas contrari no podran donar suport a
la moció.

El Sr. Martínez del Rey (PSPV-PSOE) diu
que després de l’explicació del Sr. Bayarri
i tenint en compte també les propostes
que el seu grup va plantejar en comissió,
com a camins en busca de l’escola,
possible conversió en zona de vianants
d’algunes zones de la població, pensant
en aqueix trànsit rodat sempre donant la
prioritat a les persones… el que
plantegem és que a les portes d’una
redacció d’un nou Pla General aquest és
el moment en què s’hauran de tenir en
compte tots els punts de vista indicats i
disposar d’aqueixos informes tècnics i
dels professionals que ens ajudaren a
tenir un poble més per a les persones i
menys per als vehicles; per tant, si en la
redacció de la moció es considera la
possibilitat d’incloure el que es planteja,
hi donarem suport. Quant al segon punt
de la moció, no veu la cabuda ni la

de la Moción no ve la cabida ni la
necesidad, pero supone que la portavoz
de Gent d’Alginet lo explicará.
La Sra. Alepuz (PP), manifiesta que les
gustaría que se pudiera incluir lo de la
movilidad urbana sostenible y que se
pudiera incluir, cree que es viable.
El Sr. Gaya (Socialistes d’Alginet) dice
que van a apoyar la Moción. El Sr. Añón
(Socialistes d’Alginet), Concejal delegado
de policía, interviene y dice que los
últimos badenes que se han hecho están
dentro de la normativa de Fomento y
que tienen prevista una reunión el lunes
para tratar el proyecto de movilidad
urbana sostenible junto con educación,
medio ambiente y policía.
Abierto el segundo turno de palabra, a la
Sra. Pavia le alegra saber que los últimos
badenes están ya dentro de la
normativa.
Esta
Moción
dice
exactamente que hay badenes, pasos y
bandas transversales que no están
dentro de la normativa por eso lo que
quiere esta Moción es que estén dentro
de la normativa, y está claro que todo lo
dicho por ustedes es correcto pero todo
lo dicho entra dentro de lo que se
denomina tráfico rodado, en cuanto a
que el Sr. Alcalde se dirija a la
Diputación solicitando una asistencia
técnica es porque entiende que aquí no
hay técnicos especializados en este
asunto porque si no, entiende que no
tendríamos este problema.
Finalmente, el Sr. Alcalde dice que no
pueden estar en contra de la Moción
porque todos los días se trabaja en el
tema de seguridad viaria, como se ha
dicho los últimos badenes ya se han
hecho de forma correcta y se ha
realizado por el arquitecto técnico de
urbanismo,
estamos
corrigiendo
y
solucionándolo poco a poco para reducir
la velocidad, le gustaría que se eliminase
lo de la Diputación, pero tampoco tiene
inconveniente en que se remita así.
La Sra. Pavía dice que cree que
necesitamos ayuda y no estaría de más
que se remitiera a la Diputación.
El
Sr.
Añón
cree
que,
en
el
Ayuntamiento, junto con el jefe de la
Policía
Local,
tenemos
bastante
experiencia para hacer el estudio.

necessitat, però suposa que la portaveu
de Gent d’Alginet ho explicarà.
La Sra. Alepuz (PP), manifesta que els
agradaria que es poguera incloure això de
la mobilitat urbana sostenible i que es
poguera incloure, creu que és viable.
El Sr. Gaya (Socialistes d’Alginet) diu que
donaran suport a la moció. El Sr. Añón
(Socialistes d’Alginet), regidor delegat de
Policia, intervé i diu que els últims guals
que s’han fet estan dins de la normativa
de Foment i que tenen prevista una
reunió dilluns per tractar el projecte de
mobilitat
urbana
sostenible
amb
Educació, Medi Ambient i Policia.
Obert el segon torn de paraula, a la Sra.
Pavía, li alegra saber que els últims guals
estan ja dins de la normativa. Aquesta
moció diu exactament que hi ha guals,
passos i bandes transversals que no
estan dins de la normativa per això el
que vol aquesta moció és que estiguen
dins de la normativa, i està clar que tot el
que s’ha dit per vostés és correcte, però
tot el que s’ha dit entra dins del que es
denomina trànsit rodat, en el fet que el
Sr. alcalde es dirigisca a la Diputació
sol·licitant una assistència tècnica és
perquè entén que ací no hi ha tècnics
especialitzats en aquest assumpte perquè
si no, entén que no tindríem aquest
problema.
Finalment, el Sr. alcalde diu que no
poden estar en contra de la moció perquè
tots els dies es treballa en el tema de
seguretat viària, com s’ha dit, els últims
guals ja s’han fet de forma correcta i s’ha
realitzat
per
l’arquitecte
tècnic
d’Urbanisme, ho corregim i solucionem a
poc a poc per reduir la velocitat. Li
agradaria que s’eliminara això de la
Diputació, però tampoc té inconvenient
en què es remeta així.
La Sra. Pavía diu que creu que
necessitem ajuda i no estaria de més que
es remetera a la Diputació.
El Sr. Añón creu que, a l’Ajuntament,
amb el cap de la Policia Local, tenim prou
experiència per fer l’estudi.

4.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR LA
CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR
SOCIAL
SOBRE
EL
DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.

4.3.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA
REGIDORA DELEGADA DE BENESTAR
SOCIAL
SOBRE
EL
DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA.

Previamente, de acuerdo con las
previsiones del artículo 97.2, en relación
con el 82.3, ambos del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
por
UNANIMIDAD de los QUINCE concejales
presentes de los DIECISIETE de derecho,
acordó ratificar la inclusión del punto en
el orden del día por razón de su
urgencia.
Se procede a la lectura de la Moción de
referencia presentada por la Sra.
Martínez y que es del siguiente tenor:
“DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE
MARC DE 2016
MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des
que
al
desembre
de
1977
l’Assemblea General de les Nacions
Unides
adoptara
la
resolució
de
proclamar el dia 8 de març com a dia
Internacional de la Dona, com a
homenatge a una multitud de dones que
van lluitar per aconseguir pas a pas una
igualtat amb l’home en tots els àmbits
socials, sobretot en el laboral, es
commemora aqueix dia, la lluita pels
drets de les dones i es reivindica la
igualtat entre hòmens i dones.
Fins al moment s’han donat passos de
gegant per a la consecució de l’objecte
d’aquesta reivindicació, pero no és
menys cert que es continuen produint
situacions de flagrant desigualtat en tots
els àmbits socials, sobretot en el laboral,
on les dones tenen molts més problernes
que els hòmens per trobar un lloc de
treball i on els salaris són sensiblement
més baixos pel fet de ser dona. També
és impossible oblidar les aborronadores
xifres de dones víctimes de la violencia
de gènere.
És per açó que la Federació Valenciana
de Municipis com a entitat que agrupa a
tots els ajuntaments de la Comunitat
Valenciana, i en aquests als hòmens i
dones dels seus municipis, des del

Prèviament i de conformitat amb allò que
s’ha previst per l’article 97.2, en relació
amb l’article 82.3, ambdós del Reial
Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel
qual
s’aprova
el
Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, el Ple de
l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
QUINZE regidors presents, dels DÈSSET
de dret, va aprovar la ratificació de la
inclusió del punt en l’ordre del dia per raó
de la seua urgència.
Es procedeix a la lectura de la moció de
referència
presentada
per
la
Sra.
Martínez i que és del tenor següent:
“DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE
MARC DE 2016
MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des
que
al
desembre
de
1977
l’Assemblea General de les Nacions
Unides adoptara la resolució de proclamar
el dia 8 de març com a dia Internacional
de la Dona, com a homenatge a una
multitud de dones que van lluitar per
aconseguir pas a pas una igualtat amb
l’home en tots els àmbits socials, sobretot
en el laboral, es commemora aqueix dia,
la lluita pels drets de les dones i es
reivindica la igualtat entre hòmens i
dones.
Fins al moment s’han donat passos de
gegant per a la consecució de l’objecte
d’aquesta reivindicació, però no és menys
cert que es continuen produint situacions
de flagrant desigualtat en tots els àmbits
socials, sobretot en el laboral, on les
dones tenen molts més problemes que
els hòmens per trobar un lloc de treball i
on els salaris són sensiblement més
baixos pel fet de ser dona. També és
impossible oblidar les aborronadores
xifres de dones víctimes de la violència
de gènere.
És per açò que la Federació Valenciana de
Municipis com a entitat que agrupa a tots
els
ajuntaments
de
la
Comunitat
Valenciana, i en aquests als hòmens i
dones dels seus municipis, des del

consens de tots els grups polítics,
considera necessari en aquest dia,
MANIFESTAR
Commemorar el 8 de març com a Dia
Internacional de la Dona, i promoure
esdeveniments dirigits a reforçar el
principi d’igualtat entre dones i hòmens.
El compromís de tots i totes en el treball
comú per evitar tot tipus de desigualtat
a través de les lnstitucions que
representem, i començar per la total
incorporació de la dona en els càrrecs de
responsabilitat política i social per
garantir una actuació conjunta des de
dins de les nostres organitzacions.
Apostem per una solució integral, per a
l’eliminació definitiva de la violència de
gènere, tant a través de la prevenció
com de la lluita contra la violència
exercida cap a les dones.
Creiem necessari habilitar tots els
instruments legals pertinents per a la
total eradicació d’aquesta xacra social,
així com la creació de fòrums de
participació on s’aposte per una actuació
conjunta de les institucions i la societat
civil per a concretar mesures d’actuació
que faciliten la coordinació d’actuacions.
Considerem que el dret a la igualtat ha
d’inculcar-se des de la infancia, i aquesta
és l’única forma d’aconseguir que en un
futur els hòmens i les dones convisquen
d’una manera igualitària i solidària, per
la qual cosa és necessari potenciar la
coeducació a l’escola a través de tot el
nostre sistema educatiu.
Que és imprescindible que la dona tinga
tots els mitjans per a la seua
consolidació en el món laboral a través
de mesures positives des de totes les
institucions, com són els plans d’igualtat
i en particular des de les nostres
corporacions locals per aconseguir una
major conciliació amb la vida familiar
entre hòmens i dones.
Els ajuntaments com a administracions
més proximes a tots els ciutadans i les
ciutadanes ens comprometem a realitzar
el màxim esforç per contribuir al
desenvolupament d’una forma pròxima i
quotidiana, de tots els plans i programes
que ens conduïsquen a l’enfortiment
d’una
societat
igualitària
i
sense
discriminacions.”
El Pleno del Ayuntamiento, tras la

consens de tots els grups polítics,
considera necessari en aquest dia,
MANIFESTAR
Commemorar el 8 de març com a Dia
Internacional de la Dona, i promoure
esdeveniments dirigits a reforçar el
principi d’igualtat entre dones i hòmens.
El compromís de tots i totes en el treball
comú per evitar tot tipus de desigualtat a
través
de
les
lnstitucions
que
representem, i començar per la total
incorporació de la dona en els càrrecs de
responsabilitat política i social per
garantir una actuació conjunta des de
dins de les nostres organitzacions.
Apostem per una solució integral, per a
l’eliminació definitiva de la violència de
gènere, tant a través de la prevenció com
de la lluita contra la violència exercida
cap a les dones.
Creiem necessari habilitar tots els
instruments legals pertinents per a la
total eradicació d’aquesta xacra social,
així com la creació de fòrums de
participació on s’aposte per una actuació
conjunta de les institucions i la societat
civil per a concretar mesures d’actuació
que faciliten la coordinació d’actuacions.
Considerem que el dret a la igualtat ha
d’inculcar-se des de la infància, i aquesta
és l’única forma d’aconseguir que en un
futur els hòmens i les dones convisquen
d’una manera igualitària i solidària, per la
qual cosa és necessari potenciar la
coeducació a l’escola a través de tot el
nostre sistema educatiu.
Que és imprescindible que la dona tinga
tots els mitjans per a la seua consolidació
en el món laboral a través de mesures
positives des de totes les institucions,
com són els plans d’igualtat i en
particular des de les nostres corporacions
locals
per
aconseguir
una
major
conciliació amb la vida familiar entre
hòmens i dones.
Els ajuntaments com a administracions
més pròximes a tots els ciutadans i les
ciutadanes ens comprometem a realitzar
el màxim esforç per contribuir al
desenvolupament d’una forma pròxima i
quotidiana, de tots els plans i programes
que ens conduïsquen a l’enfortiment
d’una
societat
igualitària
i
sense
discriminacions.”
El Ple de l’Ajuntament, després de la

deliberación
que
se
dirá,
por
UNANIMIDAD de los QUINCE concejales
presentes de los DIECISIETE de derecho,
adoptó el acuerdo de aprobar la moción.
Deliberación:
Finalizada la lectura de la Moción por la
Sra. Martínez dice que como Concejal
delegada de la mujer y trabajando desde
la igualdad invita a todos, hombres y
mujeres a participar en todas las
actividades prevista para la semana de la
Mujer.
La Sra. Gómez (PSPV-PSOE), manifiesta
que está claro que apoyarán la Moción
pero desea ir más allá, hay que pasar de
las propuestas a la acción y eso supone
más dotación presupuestaria municipal o
solicitarla fondos de otros estamentos.
Sr. Alcalde, dice que como ha dicho la
concejala invita a toda la población a los
actos de la Semana de la Mujer.

deliberació que es dirà, per UNANIMITAT
dels QUINZE regidors presents dels
DÈSSET de dret, va adoptar l’acord
d’aprovar la moció.
Deliberació:
Finalitzada la lectura de la moció per la
Sra. Martínez diu que com a regidora
delegada de la dona i treballant des de la
igualtat invita a tots, hòmens i dones a
participar en totes les activitats previstes
per a la Setmana de la Dona.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Por el Sr. Alcalde, de conformidad con lo
previsto en el artículo 82.4 del vigente
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, se indica que
procede pasar al turno de ruegos y
preguntas.

El Sr. alcalde, de conformitat amb el que
preveu l'article 82.4 del vigent Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, indica que procedeix
passar al torn de precs i preguntes.

5.1.- Toma la palabra la Sra. Pavía y
efectúa los siguientes ruegos y/o
preguntas:
5.1.1.- Pregunta, en relación con la
Resolución número 82, en la que se dice
que a COAGRI se ha liquidado 39.336,24
€ en intereses y a varios contribuyentes:
en intereses y recargos que no habían
sido exigidos: Intereses: 25.756,72 y
recargos: 10.950,90 €; y también
intereses que no habían sido exigidos:
58.534,69 €. Casi 100.000 €. La
pregunta es cómo es que se han tenido
que pagar tantos intereses y recargos
por aplazamientos de tributos, todo ello
con informe en contra del Sr. Secretario,
porque se trata del borrador del informe
de la Sindicatura. El Sr. Alcalde contesta
que lo ha explicado otras veces pero lo
volverá a explicar, tradicionalmente la
gente que tenía dificultades venía a

5.1.- Pren la paraula la Sra. Pavía i
efectua els següents precs i/o preguntes:

La Sra. Gómez (PSPV-PSOE) manifesta
que està clar que donaran suport a la
moció, però desitja anar més enllà, cal
passar de les propostes a l’acció i això
suposa
més
dotació
pressupostària
municipal o sol·licitar fons d’altres
estaments.
El Sr. alcalde diu que, com ha dit la
regidora, invita tota la població als actes
de la Setmana de la Dona.

5.1.1.- Pregunta, en relació amb la
Resolució número 82, en la qual es diu
que a COAGRI s’ha liquidat 39.336,24 €
en interessos i a diversos contribuents:
en interessos i recàrrecs que no havien
sigut exigits: Interessos: 25.756,72 i
recàrrecs:
10.950,90
€;
i
també
interessos que no havien sigut exigits:
58.534,69 €. Quasi 100.000 €. La
pregunta és com és que s’han hagut de
pagar tants interessos i recàrrecs per
ajornaments de tributs, tot això amb
informe en contra del Sr. secretari,
perquè es tracta de l’esborrany de
l’informe de la Sindicatura. El Sr. alcalde
contesta que ho ha explicat altres
vegades, però ho tornarà a explicar,
tradicionalment la gent que tenia

aplazar sus deudas y se les quitaba el
recargo, la crisis ha sido más dura estos
años, la propia Sra. Pavía vino con
alguien a quien también se le quitó el
recargo para que pudiera pagar en varias
veces, todo hasta que el Sr. Interventor
lo denunció a la Sindicatura de Cuentas.
Respecto de la Cooperativa viene del
último plazo de pago de los terrenos por
el paso a zona urbana, y además tenían
que pagar el último plazo del pago de los
terrenos que se les vendieron para hacer
la cooperativa nueva, unos 450.000 € y,
también por dificultades de pago,
solicitaron un aplazamiento y lo que hice
fue darles 8 años para el pago de la
deuda y quitarles los intereses, también
fue denunciado por el Sr. Interventor y
la Sindicatura de Cuentas nos ha dicho
que todo ello no es correcto y nos obliga
a que les cobremos a todos los recargos
y los intereses. Pregunta la Sra. Pavía si
se va a liquidar a los ciudadanos que se
les concedió aplazamiento y el Sr.
Alcalde contesta que no, se cobra a los
que se les quitó los recargos, porque los
intereses, en este Ayuntamiento, no se
cobraban y cuando vino el nuevo
Tesorero lo aplicó porque así lo dice la
Ley. Continúa la Sra. Pavía preguntando
si se informaba a la gente que venía a
que se les quitase el recargo que se les
iba a aplicar intereses y el Sr. Alcalde
dice que no lo está diciendo bien, que el
problema viene de la gente a que se les
quitaba el recargo, los aplazamientos
que se pagaban no tenía problema.
5.1.2.- En la Resolución 131, Plan de
Promoción de Empleo, le gustaría que
explicara por qué no cumple lo que dice
el Sr. Secretario en su informe y dice la
Constitución, qué problema hay en hacer
las bolsas de trabajo como corresponde
(principios
de
publicidad,
mérito,
capacidad, igualdad). Contesta la Sra.
Virginia Company que realizamos un
proceso de selección neutro, solicitamos
listas al SERVEF, que las da por orden de
antigüedad, que es lo creemos que debe
tenerse en cuenta, siendo demandantes
del empleo que ofertamos y teniendo la
titulación correspondiente, no se hace
bolsa porque el SERVEF ya pasa las listas
clasificadas por empleo y que es un plan

dificultats venia a ajornar els seus deutes
i se’ls llevava el recàrrec. La crisi ha sigut
més dura aquests anys, la mateixa Sra.
Pavía va vindre amb algú a qui també se
li va llevar el recàrrec, perquè poguera
pagar en diverses vegades, tot fins que el
Sr. interventor ho va denunciar a la
Sindicatura de Comptes. Quant a la
Cooperativa ve de l’últim termini de
pagament dels terrenys pel pas a zona
urbana, i a més havien de pagar l’últim
termini del pagament dels terrenys que
es van vendre per fer la cooperativa
nova, uns 450.000 € i, també per
dificultats de pagament, van sol·licitar un
ajornament i el que vaig fer va ser donarlos 8 anys per al pagament del deute i
llevar-los els interessos. També va ser
denunciat pel Sr. interventor i la
Sindicatura de Comptes ens ha dit que
tot això no és correcte i ens obliga que
els cobrem a tots els recàrrecs i els
interessos. Pregunta la Sra. Pavía si es
liquidarà als ciutadans que se’ls va
concedir ajornament i el Sr. alcalde
contesta que no, es cobra a aquells que
es van llevar els recàrrecs, perquè els
interessos, en aquest Ajuntament, no es
cobraven i quan vingué el nou tresorer
els va aplicar perquè així ho diu la llei.
Continua la Sra. Pavía preguntant si
s’informava la gent que venia perquè els
llevaren el recàrrec que se’ls aplicarien
interessos i el Sr. alcalde diu que no ho
està dient bé, que el problema ve de la
gent a qui es llevava el recàrrec, els
ajornaments que es pagaven no tenien
problema.
5.1.2.- En la Resolució 131, Pla de
Promoció d’Ocupació, li agradaria que
explicara per què no compleix el que diu
el Sr. secretari en el seu informe i diu la
Constitució, quin problema hi ha per fer
les borses de treball com correspon
(principis de publicitat, mèrit, capacitat,
igualtat). Contesta la Sra. Virginia
Company que realitzem un procés de
selecció neutre, sol·licitem llistes al
SERVEF, que les dóna per ordre
d’antiguitat, que és una cosa que creiem
que s’ha de tenir en compte, ja que són
demandants de l’ocupació que oferim i
tenint la titulació corresponent, no es fa
borsa perquè el SERVEF ja passa les
llistes classificades per ocupació i que és

de empleo local, queremos que sea para
gente del pueblo. El Alcalde dice que si
hacemos lo que dice el Sr. Secretario
vendría gente de fuera a trabajar y eso
no es lo queremos, que la Constitución
dice eso, que es discriminatorio, sí, que
es anticonstitucional, sí, pero nosotros
hacemos el plan de empleo para nuestro
pueblo y el Sr. Secretario tiene que
hacer un informe desfavorable y lo hace.
Tal y como lo hacemos no me arrepiento
y esto es transparente, pero queremos
que sea para trabajar la gente del
pueblo.
5.1.3.- En la Resolución 162, pregunta
por qué el Ayuntamiento paga 12.342€
sin saber a quién le corresponde la
responsabilidad, también con informes
negativos de secretaría y arquitecto. Hay
2 empresas y no sabemos quién lo tiene
que hacer. Contesta el Sr. Alcalde que se
empezó hace años, el tema es lioso,
viene de dos obras diferentes y aunque
la dirección de obra dice que la
ignifugación –pintura que se hace en las
vigas para el tiempo que tarda en
fundirse, R30 más de 30 minutos en
fundirse- es correcta, la Sra. Arquitecta
dice que no, porque el Director de Obras
se ha atrevido a certificar una cosa que
no era, y lo que hemos hecho es
contratar a una empresa externa para
que lo haga y cuando esté terminada ya
veremos si esos 10.000 € más IVA
podemos recuperarlos del aval que tiene
depositada la empresa. La Sra. Pavía
sigue diciendo que hubo una primera
empresa y que se liquidó, cuando entró
la segunda empresa se aceptó las obras
tal cual y su compromiso era hacerlo. El
Sr. Alcalde dice que certificar, no hacer
la ignifugación, y lo pagaremos porque
queremos abrir el pabellón y con todas
las condiciones y luego pediremos las
responsabilidades
y
que
a
este
contratista se la ha exigido y se ha
negado y vamos a intentar recuperar ese
dinero. La Sra. Pavía dice que en el
informe del Sr. Secretario (contratación
de la ignifugación) se dice “los iniciales
defectos el expediente se ha venido a
reducir a uno solo, el certificado de
ignifugación. Los otros se han reparado,
al parecer por el propio Ayuntamiento o,
también, y debe constar la factura en la

un pla d’ocupació local, volem que siga
per a gent del poble. L’alcalde diu que si
fem el que diu el Sr. secretari vindria
gent de fora a treballar i això no és el que
volem, que la Constitució diu això, que és
discriminatori,
sí,
que
és
anticonstitucional, sí, però nosaltres fem
el pla d’ocupació per al nostre poble i el
Sr. secretari ha de fer un informe
desfavorable i el fa. No em penedisc de la
manera com ho fem i açò és transparent,
volem que siga per a treballar la gent del
poble.
5.1.3.- En la Resolució 162, pregunta per
què l’Ajuntament paga 12.342 € sense
saber a qui li correspon la responsabilitat,
també
amb
informes
negatius
de
secretaria i arquitecte. Hi ha 2 empreses i
no sabem qui ho ha de fer. Contesta el
Sr. alcalde que es va començar fa anys,
el tema és embolicador, ve de dues obres
diferents i encara que la direcció d’obra
diu que la ignifugació –pintura que es fa
en les bigues per al temps que tarda a
fondre’s, R30 més de 30 minuts a
fondre’s- és correcta, la Sra. arquitecta
diu que no, perquè el director d’Obres
s’ha atrevit a certificar una cosa que no
era, i el que hem fet és contractar a una
empresa externa perquè ho faça i quan
estiga acabada ja veurem si aqueixos
10.000 € més IVA podem recuperar-los
de l’aval que té dipositada l’empresa. La
Sra. Pavía continua dient que va haver-hi
una primera empresa i que es va liquidar,
quan va entrar la segona empresa es van
acceptar les obres tal qual i el seu
compromís era fer-ho. El Sr. alcalde diu
que certificar, no fer la ignifugació, i ho
pagarem perquè volem obrir el pavelló i
amb totes les condicions i després
demanarem les responsabilitats i que, a
aquest contractista, se li ha exigit i s’ha
negat i intentarem recuperar aqueixos
diners. La Sra. Pavía diu que en l’informe
del Sr. secretari (contractació de la
ignifugació) es diu “els inicials defectes
en l’expedient s’ha vingut a reduir a un
sol, el certificat d’ignifugació. Els altres
s’han reparat, segons pareix pel mateix
Ajuntament o, també, i ha de constar la
factura en la Intervenció, en un “apart”
per la contractista.” El Sr. alcalde diu que
l’altre defecte que hem pagat nosaltres

Intervención, en un “aparte” por la ha
sigut
un
contratista.” El Sr. Alcalde dice que el contractista.
otro defecto que hemos pagado nosotros
ha sido una grieta del
anterior
contratista.

clavill

de

l’anterior

5.2.- Toma la palabra el Sr. Bayarri y
efectúa los siguientes ruegos y/o
preguntas:
5.2.único.- Pide aclaración sobre las
bolsas de trabajo, si es plan de
promoción local o plan de ocupación, lo
que reclamamos es transparencia y que
la gente sepa en qué lugar está en las
listas y cuando le toca a cada uno, ya se
pidió en Comisión, se dijo que se iba a
hacer pero no se hace, para que no se
piense en el enchufismo, no digo que se
haga, sino que la gente lo dice. La gente
ha de saber qué perfiles se piden y en
qué puesto está en la lista para saber
cuándo le toca y esa información en este
momento no se tiene, se ha de saber
cuál es la lista. La Sra. Virginia Company
dice que es una lista que viene del
SERVEF, por orden de antigüedad y el
dato a publicar sería el tiempo que una
persona está en paro y no es dato que se
pueda publicar. El Sr. Alcalde contesta
que no pueden hacerse públicas las
listas, se mirará y estudiará para el año
que viene si puede hacerse de otra
forma para que sean públicas las listas y
así evitaríamos las dudas de si van
siempre los mismos o los amigos, porque
eso se comenta, pero no es así, a ver
cómo lo hacemos para publicarlo y para
que no venga gente de fuera. La Sra.
Pavía dice que crearán más agravios,
han quitado como requisitos presentar la
declaración de renta y eso provocará
más agravios. El Sr. Alcalde finaliza que
el año que viene intentará otra cosa.

5.2.- Pren la paraula el Sr. Bayarri i
efectua els següents precs i/o preguntes:

5.3.- Toma la palabra la Sra. Gómez y
efectúa los siguientes ruegos y/o
preguntas:
5.3.único.- Dice que el PSPV presentó
una enmienda a los Presupuestos para
retirar una serie de partidas para ampliar
la jornada del Plan de Empleo, además
de tener en cuenta las estadísticas del
SERVEF, si era mujer, parado de larga
duración, víctima de violencia de
género,… y me sorprende ahora que la

5.3.- Pren la paraula la Sra. Gómez i
efectua els següents precs i/o preguntes:

5.2.Únic.- Demana aclariment sobre les
borses de treball, si és pla de promoció
local o pla d’ocupació, el que reclamem
és transparència i que la gent sàpia en
quin lloc està en les llistes i quan li toca a
cadascú, ja es va demanar en Comissió,
es va dir que s’anava a fer, però no es fa.
Volem que no es pense en els bons
padrins, no dic que es faça, sinó que la
gent ho diu. La gent ha de saber quins
perfils es demanen i en quin lloc està en
la llista per saber quan li toca i aqueixa
informació en aquest moment no es té,
s’ha de saber quina és la llista. La Sra.
Virginia Company diu que és una llista
que ve del SERVEF, per ordre d’antiguitat
i la dada que s’hauria de publicar seria el
temps que una persona està en
desocupació i no és una dada que es
puga publicar. El Sr. alcalde contesta que
no poden fer-se públiques les llistes, es
mirarà i estudiarà per a l’any que ve si
pot fer-se d’una altra forma perquè
siguen públiques les llistes i així evitaríem
els dubtes de si van sempre els mateixos
o els amics, perquè això es comenta,
però no és així, a veure com ho fem per a
publicar-ho i perquè no vinga gent de
fora. La Sra. Pavía diu que crearan més
greuges, han llevat com a requisits
presentar la declaració de renda i això
provocarà més greuges. El Sr. alcalde
finalitza que l’any que ve intentarà una
altra cosa.

5.3.Únic.- Diu que el PSPV va presentar
una esmena als pressupostos per a
retirar una sèrie de partides per ampliar
la jornada del Pla d’Ocupació, a més de
tenir en compte les estadístiques del
SERVEF, si era dona, aturat de llarga
duració, víctima de violència de gènere,…
i em sorprén ara que l’oposició critique

oposición critique este Plan de Empleo.

aquest Pla d’Ocupació.

5.4.- Toma la palabra el Sr. Martínez del
Rey y efectúa los siguientes ruegos y/o
preguntas:
5.4.1.- Pregunta si nos hemos adherido
al Plan de tratamiento conjunto entre la
Mancomunidad y el Consorcio para las
dos Riberas campaña contra el mosquito
tigre y la mosca negra, cuyo plazo
finalizaba hoy, eran 50 céntimos por
habitante.
5.4.2.- Ruego: A partir del mes de abril
está previsto la proliferación de los
mosquitos y estaría bien que desde el
Ayuntamiento se impulse un plan de
información en el que se establezcan
medidas correctoras para evitar el
crecimiento y propagación de la plaga
del mosquito tigre y la mosca negra.
Contesta el Sr. Alcalde que actualmente
no hemos podido adherirnos oficialmente
porque
hacía
falta
tener
en
el
presupuesto
una
partida
con
consignación presupuestaria. Nos han
dicho que la Diputación se podría hacer
cargo del gasto. Finalmente la Sra.
Alepuz interviene y dice que la concejalía
de Medio Ambiente y Concejalía de
Agricultura nos estamos planteando
hacer una campaña de prevención en
este sentido, con charlas.

5.4.- Pren la paraula el Sr. Martínez del
Rey i efectua els següents precs i/o
preguntes:
5.4.1.- Pregunta si ens hem adherit al pla
de
tractament
conjunt
entre
la
Mancomunitat i el Consorci per a les dues
Riberes, campanya contra el mosquit
tigre i la mosca negra, el termini de la
qual finalitzava hui, eren 50 cèntims per
habitant.
5.4.2.- Prec: A partir del mes d’abril està
previst la proliferació dels mosquits i
estaria bé que des de l’Ajuntament
s’impulse un pla d’informació en què
s’establisquen mesures correctores per
evitar el creixement i propagació de la
plaga del mosquit tigre i la mosca negra.

Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE
TRATAR,
POR
EL
SR.
ALCALDEPRESIDENTE SE LEVANTÓ LA SESIÓN,
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS DEL DÍA
DE SU COMIENZO.

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE
CAL
TRACTAR,
EL
SR.
ALCALDEPRESIDENT VA ALÇAR LA SESSIÓ, A LES
VINT-I-UNA HORES DEL DIA DEL SEU
COMENÇAMENT.

EL ALCALDE

EL SECRETARI

Jesús Boluda Villaseñor

José Vicente Ibor Ridaura

Contesta el Sr. alcalde que actualment no
hem
pogut
adherir-nos
oficialment
perquè feia falta tenir en el pressupost
una
partida
amb
consignació
pressupostària. Ens han dit que la
Diputació es podria fer càrrec de les
despeses. Finalment, la Sra. Alepuz
intervé i diu que la Regidoria de Medi
Ambient i Regidoria d’Agricultura ens
plantegem
fer
una
campanya
de
prevenció
en
aquest
sentit,
amb
xarrades.

