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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
26 DE MARÇ DE 2013
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia
Regidor no adscrit
I.Valiente Marco
Grupo Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

Al saló de Plens de l’Ajuntament de la vila de
Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia vint-i-sis de març de
dos mil tretze, es reuneixen,
sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, les senyores i els senyors
regidors anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i present el Sr. Interventor per tal
de celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracten els assumptes
següents:
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1. ACTA ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament
del dia vint-i-sis de febrer de dos mil tretze, i s’acorda que es transcriga al
Llibre Oficial d’Actes.
2. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA DES DEL NÚMERO
500/13 FINS AL NÚMERO 745/13
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia
incloses entre els núm. 500/2013, de data 20/02/13, al núm. 745/2013, de 14 de
març de l’exercici de 2013, que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que es
troben a llur disposició.
3. CORRECCIÓ D’ERROR EN LA PLANTILLA MUNICIPAL
Havent-ne donat compte, al Ple de l’Ajuntament, de la Resolució de la Presidència
núm. 627/2013, de data quatre de març d’enguany, en què s’ordena que es faça la
correcció de l’error administratiu en la plantilla municipal,
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 10 vots a favor (PSPV-PSOE) i 1 del
regidor no adscrit, amb l’abstenció de Coalició Compromís (1 vot) i 9 vots en contra
del PP, acorda:
U. Corregir l’error que hi ha en la plantilla, de conformitat amb l’article 105.2) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de la manera següent:
On diu: assesors a grups polítics equiparats a gestor administratiu polivalent 4.
Hi ha de dir: assesors a grups polítics equiparats a gestor administratiu polivalent
3. Assessor 1.
DOS. Exposar al públic la modificació aprovada, amb un anunci previ en el BOP
per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-la i
presentar reclamacions davant el Ple. Es considerara definitivament aprovada si
durant el termini esmentat no s’hi presenta cap reclamació.
4. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
Per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament queda assabentat de la liquidació del
Pressupost General de l’entitat de 2012, en relació amb el compliment d’estabilitat
pressupostària al qual fa referència LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, en el qual consta que el romanent de
Tresoreria, per a despeses generals, és de 3.556.929,65 euros, i el resultat
pressupostari ajustat (3+4+5+6) és de 4.653.925,08 euros.
5. PROPOSTES
S’informa al Ple de l’Ajuntament de les propostes següents:
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5.1. Propostes que presenta el PSPV-PSOE.
5.1.1. Subscriure’s al mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió, de Drets
Humans de las Nacions Unides, per a exigir al Regne del Marroc la llibertat de
tots els presos polítics sahrauís.
«El 8 de novembre del 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d’Al-Aaium,
organitzat per milers de persones sahrauís per a protestar per les seues
deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces
d'ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts.
Este campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què
viuen els i les sahrauís en el Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim
territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de
les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans,
espoliació dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i
tortures.
En el que s'ha vingut a reconéixer com l'inici de la primavera Àrab, amb eixa
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va
procedir a detindre i a obtindre declaració sota tortura a 24 sahrauís per a
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments de la
violenta dissolució de Gdeim Izik.
Posteriorment, i a pesar de no tindre jurisdicció sobre el Territori no Autònom del
Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar
que segons nombrosos observadors internacionals no va comptar amb les
degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser
assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només
es va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test d’ADN.
Després de nou dies de juí i set hores de deliberació, el tribunal militar marroquí va
condemnar nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres
deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó.
Estes duríssimes penes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra
el seu dret d'autodeterminació i la seua existència, ja que es tracta d'un poble
sotmés permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina.
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el mateix Parlament
Europeu han vingut sistemàticament denunciant estes violacions i exigint que la
Missió de les Nacions Unides desplegada en la zona (MINURSO, Missió de
Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritze el respecte
als drets humans del poble sahrauí.
El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu va aprovar el seu
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a
celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol·licita, a més d'una

121212124

solució justa i duradora al conflicte per mitjà de l'exercici d'un referèndum
d'autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer del 2013, sobre el 22é
període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides
(2013/2533(RSP))
21. Manifesta la seua preocupació pel fet que seguisquen violant-se els drets
humans en el Sàhara Occidental; demana que es protegisquen els drets
fonamentals del poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la
llibertat d'expressió i el dret de manifestació; exigix l'alliberament de tots els presos
polítics sahrauís; saluda el nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca
la necessitat de un seguiment internacional de la situació dels drets humans en el
Sàhara Occidental; recolza una solució justa i duradora del conflicte basada en el
dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de
les Nacions Unides;»
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda:
U. Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de
Drets Humans de Nacions Unides i exigir al Regne del Marroc la llibertat de tots els
presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment
condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels
drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d’un mecanisme
internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i recolzar una
solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble
sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.
DOS. Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, a l’ambaixador del
Marroc a Madrid, al president del Congrés dels Diputats, al president del Senat, al
president del Parlament Europeu i a l'Alta Representant de la Unió Europea per a
Afers Exteriors i Política de Seguretat.
5.1.2. Requerint la presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal Barri del
Crist que inicie el procediment d’aprovació dels estatuts de la Mancomunitat.
«La manca d’Estatuts en la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist AldaiaQuart de Poblet, està produint una situació d’inseguretat jurídica en la mateixa
institució i en el personal al seu servei, tant tècnic com polític, a més de fer
insostenible la governabilitat i provocar situacions com la viscuda recentment, en
què els partits d’esquerres van ser apartats del govern per decret de la presidenta,
Carmen Jávega.
La Mancomunitat hauria d’haver adaptat els Estatuts durant els 6 mesos següents
al 15 de juliol de 2010, data d’entrada en vigor de la Llei 8/2010, de 23 de juny. El
termini es va extingir, per tant, el 15 de gener de 2011, raó per la qual els dos
ajuntaments van acordar, de mutu acord, encarregar a una Comissió Mixta,
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integrada per tècnics dels dos ajuntaments, la redacció d’una Memòria amb
proposta d’Estatuts, que es notificà a les dues alcaldies a la primeria de desembre
de 2011. Al Ple de la Mancomunitat, se li comunicà en la sessió de 22 de febrer de
2012.
Des d’aquell acord, fa més d’un any, no s’hi han activat per part de la Presidència
de la Mancomunitat els mandats establerts en el document esmentat, és a dir, la
celebració de la Comissió de Redacció, on es consensue el text estatutari i
l’obertura posterior d’un període d’informació veïnal.
Aquesta actitud de passivitat i desinterès és incomprensible, ja que no s’hi ha
convocat la comissió ni la sessió per a aprovar els estatuts proposats, però tampoc
s’hi ha plantejat un text alternatiu.
La secretaria de la Mancomunitat posà de manifest aquesta circumstància al Ple
de la institució el 5 de juliol de 2012.
Davant d’aquesta situació, l’alcaldessa de Quart de Poblet i vicepresidenta de la
Mancomunitat, Carmen Martínez, va enviar el 6 de març un escrit a la presidenta,
on li demana que desbloquege l’aprovació dels Estatuts, tot seguint el que establia
l’informe signat pel secretari l’1 de febrer de 2013, en el qual informa sobre el
procediment d’aprovació estatutària això que segueix:
Primer. Aprovació, per majoria absoluta, pel Ple de la Mancomunitat, ja que
l’Assemblea dels dos plens sembla reservada a la constitució ex novo d’una
Mancomunitat, segons el parer d’aquesta secretaria i de la Direcció General de
Cohesió Territorial en interpretació de la Llei autonòmica 8/2010, de 23 de juny,
article 95.
Segon. Obertura d’un període d’informació pública d’un mes i, al mateix temps,
sol·licitar un informe a la Direcció General de Cohesió Territorial i a la Diputació de
València.
Tercer. Ratificació, per majoria absoluta, dels plens de l’Ajuntament d’Aldaia i de
l’Ajuntament de Quart de Poblet.
Quart. La presidència trametrà el text aprovat a la Direcció General de Cohesió
Territorial per tal que es publique el text en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Paral·lelament, la vicepresidenta i alcaldessa de Quart de Poblet va trametre, amb
data 6 de març, a la Direcció General de Cohesió Territorial i a la Subdelegació del
Govern, l’escrit en què sol·licitava l’aprovació dels Estatuts de la Mancomunitat, i
els hi demanava la col·laboració per a acabar amb aquesta situació irregular.
Entenem que els veïns i les veïnes del Barri del Crist són els principals perjudicats
per l’actitud obstruccionista i irresponsable de la presidència de la Mancomunitat,
que posa en perill la prestació de serveis i l’estabilitat institucional.
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És per això que, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Requerir la presidenta de la Mancomunitat i alcaldessa d’Aldaia, Carmen
Jávega, perquè inicie el procediment d’aprovació estatutària, incloent-hi, en la
pròxima sessió ordinària, l’aprovació dels Estatuts i, posteriorment, que òbriga un
període d’informació pública d’un mes i que sol·licite informe a la Generalitat
Valenciana i a la Diputació de València.
Segon. Notificar l’acord a la Presidència de la Mancomunitat Intermunicipal Barri
del Crist Aldaia-Quart de Poblet, a la Subdelegació del Govern, a la Direcció
General de Cohesió Territorial i a la Diputació de València.

5.2. Proposta presentada per Coalició Compromís.
5.2.1 Exigir una moratòria en el pagament dels deutes financers de les
administracions públiques estatal i de la Generalitat Valenciana, etc.
«El deute públic i el pagament dels seus interessos ocupen ja una part més que
important en la distribució dels pressupostos de les Administracions Públiques.
Aquest deute afecta de manera negativa, i molt, els serveis que presten els
ajuntaments.
Sabem que aquest deute no deriva i ni tan sols té una relació amb la despesa en
serveis públics estatals, de la Generalitat o municipals. Sabem que una bona part
d'aquests, uns 240.000 milions d'euros en aportacions de capital, crèdits i avals,
s'ha contret per a sanejar o rescatar empreses i institucions de crèdit (algunes
d'aquestes empreses es troben en processos judicials o amb greus acusacions de
frau i gestió negligent), afectant, aquesta desviació de fons públics, a la resta de
serveis d'obligada dotació per les administracions públiques. A més, els títols de
deute públic per a rescatar bancs i empreses en fallida, subscrits amb les entitats i
agències financeres privades, comporten condicions oneroses dictades per una
prima de risc que és controlada per agents especuladors.
És conegut, d'altra banda, que bancs i altres organismes financers creditors
imposen programes d'austeritat i acceleren els processos de privatització dels
serveis públics. Aquests "programes" i privatitzacions són causa de greus
patiments, atur, disminució d'ingressos, pèrdua del dret al desenvolupament
personal i augment de la mortalitat. A més, d'acord amb aquest deute extern es
cancel·len les ajudes a aquells països del sud amb què mantenim un deute per la
nostra responsabilitat en el seu subdesenvolupament social, ecològic i humà.
Com ha reconegut l'expert independent de les Nacions Unides sobre els efectes
del deute extern en el seu informe de 13 d'agost de 2012, "les càrregues
excessives de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets
humans i el desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de
recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als
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mecanismes internacionals d'alleugeriment del deute". I així mateix, la Resolució
aprovada pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides en sessió de 5 de
juliol de 2012 "Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el
desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el
dret i l'obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s'ha
de veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i
"Afirma que, des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb
fons oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la
capacitat dels governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets
humans, especialment els drets econòmics, socials i culturals".
Sabem que una part d'aquest deute pot tenir un origen que no és legítim, ja que es
basa en rescats financers que posen els beneficis d'uns pocs als de la majoria,
naixen d'unes polítiques fiscals injustes per a la majoria, i utilitzen uns mecanismes
financers que no tenen més justificació que la de concedir preponderància
econòmica, política i social a bancs i altres organismes financers.
D'acord amb aquestes polítiques, la Constitució de l'Estat espanyol ha estat
reformada de manera urgent, a l'agost de 2011, amb l'objectiu de donar prioritat
absoluta al pagament del servei del deute per damunt de les obligacions relatives a
les necessitats bàsiques de la ciutadania. Amb això, el govern de l'Estat espanyol
ha contret amb els creditors financers, i sota la pressió d'aquests, l'obligació de
prioritzar el pagament del deute públic sobre qualsevol altra partida de despesa,
forçant els ajuntaments i comunitats autònomes al compliment d'aquest mateix
compromís. Alhora, ha imposat un sostre de dèficit del 3% del PIB que començarà
el 2014 -amb la previsió de disminuir-lo al 0.5% més endavant-, d'impossible
compliment sense que afecte la població. L'anul·lació d'aquest dret al sector públic
mentre que sí es permet al sector privat hem de considerar-la dolosa, de manera
que aquesta renúncia, inclosa en l'última reforma constitucional és una clàusula
lleonina i d'aplicació il·legítima.
A partir d'aquestes consideracions es demana que la corporació municipal aprove
la moció següent, proposada per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del
País Valencià:
Proposta d’acord:
1. Exigir una moratòria immediata en el pagament dels deutes financers de les
administracions públiques estatal i de la Generalitat Valenciana.
2. Exigir la realització d'una auditoria amb control ciutadà del deute financer de les
administracions públiques, que permeta depurar el que siga reconegut com
il·legítim, per a la seua quitança o condonació sense condicions, i la conseqüent
exigència de responsabilitats civils o penals a les parts que van contraure aquest
deute.
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3. Exigir la derogació de la reforma constitucional d'agost de 2011 i reconèixer, de
forma explícita, la primacia de la despesa social sobre el pagament del deute i dels
seus interessos.
4. Com a resultat de l'auditoria ciutadana, exigir a les administracions central i
valenciana, que una vegada garantida la cobertura dels serveis públics i les
prestacions socials, de salut, educació, aliment, habitatge, seguretat econòmica i
ecològica, s'establisca amb els creditors la reestructuració del deute legítim.
5. Aprovar una revisió dels impostos municipals, amb l'objectiu de fer-los realment
progressius en funció de la renda i alleujar els sectors més exclosos de la població.
6. Declarar una moratòria immediata en el pagament del deute financer de
l'Ajuntament de Quart de Poblet.
7. Realitzar l'Auditoria del deute de l'Ajuntament de Quart de Poblet, i per això
establir una Comissió Independent i Ciutadana d'Auditoria dels deutes municipals
basada en l'obertura de tots i cada un dels contractes establerts amb particulars,
exposant les seues condicions i resultats a l'escrutini públic.
8. Com a resultat de l'auditoria ciutadana, i una vegada garantida la cobertura dels
serveis públics i les prestacions socials, de salut, educació, aliment, habitatge,
seguretat econòmica i ecològica, establir amb els creditors la reestructuració del
deute legítim de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria de vots en contra (10 PSPV-PSOE), (9 PP), (1
regidor no adscrit) i a favor (1 Coalició Compromís), acorda desestimar la proposta
presentada.
5.3. Proposta presentada pel Sr. Ismael Valiente.
5.3.1 Contra la reforma de l'administració local i en defensa d'uns
ajuntaments democràtics i dels serveis públics i personal municipal.
« El Consell de ministres va aprovar divendres passat 15 de febrer un projecte de
llei de reforma de les administracions locals que s'ha presentat davant l'opinió
pública ressaltant l“excés de polítics”, la necessitat de reducció del nombre de
regidors amb sou públic i la limitació del sou dels alcaldes i de la contractació de
personal eventual. Però la realitat és que aquestes mesures són només una
xicoteta part del que planteja la reforma local, perquè dels sis mil i escaig de
milions d'euros que es volen “estalviar” només uns 300 milions, entorn del 3%
d'aquesta quantitat, eixiran del retall de sous de càrrecs públics i de l'eliminació de
llocs eventuals, mentres que la resta provindran del retall dels serveis públics que
ara presten els ajuntaments i que aquests deixaran de prestar, amb la qual cosa se
n'aniran a la desocupació milers de treballadors municipals.
La part essencial de la reforma són, per tant, els retalls de serveis municipals, la
pèrdua de drets i les privatitzacions. Es tracta d'una política de desmantellament
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dels ajuntaments, de la democràcia municipal i dels serveis públics vinculats a ells,
que obeeix a les directrius de la Troica europea. Unes directrius que sota l'excusa
dels plans d'ajust també s'apliquen ja a Grècia, Portugal i Itàlia on ja funcionen
aquests plans de liquidació que busquen la supressió de més de la mitat dels
municipis.
Amb aquest objectiu precisament la reforma plantejada defineix una llista de
competències de l'administració local, incloent-hi unes competències obligatòries i
uns serveis mínims a prestar, i a més permetrà al govern establir per decret- llei un
cost estàndard dels serveis municipals i comparar tots els que presten els
municipis, i el govern podrà obligar que es deixen de prestar aquells serveis que
siguen declarats “ineficients” o passar-los de manera obligatòria a les diputacions
en el cas de municipis de menys de 20.000 habitants (7.717 ajuntaments, el 95%
del total).
Ismael Valiente Marco, regidor de l'Ajuntament de Quart de Poblet, assenyala: “La
situació creada després de la posada en marxa del Govern Rajoy dels plans de
liquidació dels ajuntaments espanyols és molt greu, democràticament parlant i per
les seues directes repercussions sobre les condicions de vida d'una gran majoria
de la població i dels mateixos treballadors municipals. Per això considere que:
Des de les plantilles dels ajuntaments i empreses municipals actuals, les
associacions de veïns, les organitzacions sindicals de la funció pública, les
confederacions sindicals i totes les organitzacions dels treballadors cal organitzar
la lluita perquè aquesta llei no arribe a entrar en vigor. Urgeix, per part de tots els
sectors polítics i socials partidaris de la democràcia real, que expressem
unitàriament el nostre més clar rebuig.
L'avantprojecte de reforma local que acaba d'aprovar el govern Rajoy suposa un
colp molt dur a la democràcia i a l'articulació de l'estat social i de dret pregonat per
la Constitució de 1978, ja que incideix frontalment i s'aplica contra el primer escaló
de les administracions públiques, el més pròxim a la ciutadania i per tant més
susceptible de permear les seues necessitats i demandes i de possibilitar l'exercici
concret dels drets i llibertats civils de la població.
Molt conscients d'aquest paper democràtic i democratitzador bàsic dels
ajuntaments que de vegades ha aconseguit mantindre's a pesar de l'asfíxia
financera exercida des de l'estat, el govern Rajoy, acatant les directrius de
Brussel·les pretén la seua definitiva mutilació afegint a aquesta asfíxia financera
practicada durant dècades un greu retall competencial (serveis dispensats) i de
l'autonomia de funcionament d’aquests. En açò consisteix, bàsicament, la reforma
del règim local que acaba d'aprovar el Consell de Ministres i que ha remés al
Consell d'Estat per al seu informe previ al debat parlamentari del projecte de Llei.
Tal com planteja el text de l'informe del Ministeri d'Economia aprovat pel Consell de
Ministres del passat 15 de febrer, aquest nou projecte de llei de “racionalització i
sostenibilitat de l'administració local” persegueix quatre objectius per si mateixos
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reveladors dels verdaders interessos perseguits i dels resultats que es volen
aconseguir, en la mateixa i ja arxiconeguda línia de reduir tot el possible els serveis
públics i els drets socials: pensions, educació, sanitat, serveis socials i ara també
moltes prestacions municipals.
En primer lloc, es volen evitar “duplicitats” en la prestació de serveis locals a la
població. Objectiu que resulta equívoc, ja que, a l'hora d'atendre les necessitats i
demandes ciutadanes, el primer seria vetlar perquè efectivament s'atenguen,
arbitrant els serveis públics corresponents, amb independència que els dispense
l'un o l'altre nivell de l'administració. En compte de compartiments estancs, el que
caldria buscar-se sempre entre les distintes administracions públiques seria que
col·laboraren entre si, es complementaren, suplementaren i fins i tot subsidiaren
per a aconseguir el seu principal propòsit d'atendre degudament a les persones.
Certament, allò que més hauria d'importar als que es consideren representants
electes dels interessos majoritaris és la qualitat i suficiència dels serveis públics (el
que al seu torn exigeix mitjans i finançament en compte de retalls) prestats, molt
abans que l'administració encarregada de dispensar-los.
En segon lloc, la reforma local del govern persegueix que els ajuntaments no
gasten més del que ingressen. Objectiu que òbviament té trampa. Perquè si els
ingressos de l'estat no arriben als ajuntaments (ara només perceben un 17%
davant el 33% de les CCAA i el 50% restant de l'estat), aquests no tenen una
altra opció que recórrer a l'endeutament si realment volen complir la finalitat per a
la qual es van crear, i fins i tot per a satisfer les promeses electorals dels que van
ser triats per a governar-los. D'una altra manera, aquests governs municipals
incorren en un frau electoral i democràtic en tota regla.
En tercer lloc, la reforma local persegueix exercir des de l'Estat un rigorós control
financer i pressupostari dels ajuntaments. Objectiu que, per si mateix, contradiu
àmpliament el principi d'autonomia local establit tant en la Constitució espanyola
com en la legislació existent sobre règim local. Es tracta per tant d'un objectiu
antidemocràtic i anticonstitucional.
En quart i últim lloc, l'informe del Ministeri assenyala que la reforma local
persegueix afavorir la iniciativa privada en la prestació de serveis bàsics a la
població. Aquesta màxima neoliberal que el mercat “proveeix” millor que els
sistemes públics de serveis resulta una fal·làcia insostenible que atenta frontalment
contra el mateix concepte d'estat social i de drets establit per la Constitució, que
perjudica enormement les condicions de vida de la gran majoria de la població i
que promourà també entre les i els treballadors municipals major precarització,
desocupació i inestabilitat laborals.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per majoria de vots a favor (10 PSPV-PSOE),
(1 regidor no adscrit) (1 Coalició Compromís) i (9 abstencions PP), acorda:
1. Exigir la retirada del projecte de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local aprovat pel Consell de Ministres el passat 15 de febrer, per considerar-lo molt
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lesiu per als interessos de la ciutadania i de la corporació local mateixa i els seus
treballadors.
2. Exigir al Govern d'Espanya que qualsevol iniciativa legislativa o modificació legal
que es tramite, recorrent sempre als conductes ordinaris (fora els decrets llei),
sempre respecte i garantisca els principis constitucionals d'autonomia local,
subsidiarietat i suficiència financera

URGÈNCIES
Amb la declaració prèvia d’urgència aprovada per unanimitat, article 91.4 del ROF,
es tracta la moció següent, que presenta el Grup Coalició Compromís.
Sol·licitud de revisió de l’expedient d’Angustias Cobo i dimissió de la
Consellera de Benestar Social del Govern Valencià.
« A l’agost de 2011, la Direcció General de Persones amb Discapacitat i
Dependència de la Generalitat Valenciana va acordar iniciar una revisió d’ofici de
la situació de dependència reconeguda a la ciutadana del nostre poble Angustias
Cobo Beamud.
A aquest requeriment de revisió, va presentar un informe mèdic en el qual es
reflectia clarament que el seu grau de minusvalidesa no només no havia variat, pel
que fa al de l’expedient d’aprovació, sinó que fins i tot havia empitjorat i on
constava una vegada més l’absència de MMII o les seues parts essencials per
amputació d’etiologia infecciosa i on va fer constar a més que en l’espatlla
esquerra tenia col·locada una pròtesi que dificultava greument els moviments del
braç, que patia osteoporosi, etc. Després de la realització del Barem de Valoració
dels Graus i Nivells de Dependència (BVD), la directora general de Persones amb
Discapacitat i Dependència de la Generalitat Valenciana va dictaminar modificar el
grau 3 i nivell 1 de dependència que tenia aprovada, d’acord amb el dictamen
tècnic (BVD), pel grau 1 i nivell 1 de dependència amb caràcter permanent, és a
dir, el govern valencià posava “les tisores de les retallades” en marxa i s’oblidava
de les persones.
Considerant que el seu grau i nivell de dependència no havien sofert cap variació,
tal com demostraven els informes mèdics, i que es tractava d’una dependència de
caràcter permanent, va interposar un recurs d’alçada. Aquest recurs va ser estimat
parcialment per la secretària autonòmica d’Autonomia Personal i Dependència que
li reconeixia el grau 1 i nivell 2 amb caràcter permanent, la qual cosa va significar
una pèrdua de 180 € dels 416 € d’ajuda que estava rebent.
Però si hi ha alguna cosa d’aquests barems de valoració que hem de denunciar
amb més força i indignació és que, des d’aquesta direcció general, afirmen que la
nostra veïna Angustias, amb les dues cames amputades a deu centímetres per
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dalt dels genolls, puga exercir l’activitat de calçar-se, puga posar-se dempeus i que
no puga vestir-se les peces de la part inferior del cos.
Aquesta resolució del govern valencià, presidit pel PP, a més de ser vergonyosa
resulta denigrant per a la nostra veïna i insulta el més pur sentit comú. Després
d’aquests lamentables fets, que deixen en evidència les nefastes polítiques socials
del Partit Popular a la Comunitat Valenciana i per “higiene social i democràtica” se
sotmet a la consideració del Ple l’aprovació del següent »
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Que es torne a revisar l’expedient d’Angustias Cobo Beamud, com també el
d’altres ciutadans que es troben en una situació anàloga, amb rigorositat mèdica i
professional, per tal d’atorgar a la damnificada el grau corresponent de
minusvalidesa i, per tant, que es reconega quina és la seua situació real.
2. El cessament immediat de la secretària autonòmica de Personal i Dependència
del govern autonòmic.
3. La dimissió de la consellera de Benestar Social de la Generalitat Valenciana,
Sra. Asunción Sánchez Zaplana.
4. Comunicar aquest acord al president del govern de la Generalitat Valenciana.
7. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores del dia vint-i-sis
de març de dos mil tretze, l’alcaldessa alça la sessió i dels acords que s’hi han
adoptat s’estén aquesta acta, de què jo, el secretari certifique.

