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Sra. MIREIA ESTEPA OLCINA (Grup PSVP-PSOE)
Tinents d'alcaldia:
Sr. MARCOS CASTELLÓ SATORRE (Grup PSVP-PSOE)
Sr. JUAN SAUL BOTELLA JUAN (Grup PSVP-PSOE)
Sra. MARCELA RICHART CARBONELL (Grup PSVP-PSOE)
Sra. SUSANA REIG MOLLA (Grup PSVP-PSOE)
Sr. ANTONIO AGUSTÍN HERNÁNDEZ MOLINA (Grup PSVP-PSOE)
Regidors/es:
Sra. MARIONA CARBONELL PASCUAL (Grup PSVP-PSOE)
Sr. RAFAEL MONTAVA MOLINA (Grup Popular)
Sra. SILVIA MARIA CLIMENT SANCHIS (Grup Popular)
Sra. MARÍA ELENA SANZ FERRER (Grup Popular)
Sra. ROSA ANA VALOR BRAVO (Grup Popular)
Sr. XAVIER ANDUIX ALCARAZ (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sr. JORDI PLA VALOR (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sra. PAULA FIGUEROLA I PRATS, (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sra. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ HERRERO (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sr. BERNARDO PÉREZ PALACÍ (Grup Guanyar Cocentaina)
Sr. JOSÉ LUIS VICEDO FERRE (Grup Ciudadanos-Cocentaina)
Secretària: Sra. ENCARNACIÓN MIALARET LAHIGUERA
Interventora: Sra. LAURA ALBIÑANA MICÓ
A la Vila de Cocentaina, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sent les 19 hores i 47
minuts del dia de la data, es van reunir en primera convocatòria els senyors/es que dalt
s'expressen, que formen part del Ple d’aquest Ajuntament, a fi de procedir a celebrar sessió
ordinària per a la qual havien segut citats reglamentàriament.
Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, la Presidenta obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22-12-2016 (4175/2016)
2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA
29-12-2016 (4617/2016)
PART DISPOSITIVA
PROPOSICIONS
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Encarnación Mialaret Lahiguera ( 1 de 1 )
Secretaria
Data Signatura : 30/01/2017
HASH: cab89fc7d5419b0c7ac78e6ae33ad3af

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA DEL
VINT-I-SIS DE GENER DE DOS MIL SETZE

3.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT PERSONAL FUNCIONARI (4092/2016)
4.- CESSAMENT MEMBRE CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA (2572/2015)
5.- DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVICIS ESSENCIALS (4653/2016)
6.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS
PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS
7.- PROPOSTA RESOLUCIÓ PUBLICITAT DESPESES VIATGES.
8.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
10.- INFORMES D'INTERVENCIÓ.
11.- PRECS I PREGUNTES.
12.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
----------------------1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22-12-2016
(4175/2016)
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de desembre de 2016, és aprovada
per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE
DATA 29-12-2016 (4617/2016)
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de data 29 de desembre de 2016, és aprovada
per unanimitat dels assistents.

Per no estar dictaminat l’assumpte en el moment de la convocatòria de la sessió
plenària, es ratifica per unanimitat de tots els assistents la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre
del dia, per motius d’urgència.
Vista la sol·licitud de la Sra. Isabel Sancho Carbonell de data 23/09/2016 pel qual
demana el reconeixement de compatibilitat per a l’activitat docent com a professora associada
en la Universitat d’Alacant, al departament de Geografia Humana.
Considerant que la Sra. Sancho esta contractada per un contracte a temps parcial per
10 hores setmanals i de duració determinada, de 08/09/2016 a 31/08/2017, tal com consta a
l’expedient.
Vistos els informes favorables tant de la regidoria de promoció econòmica, Fira i comerç,
com de la Universitat d’Alacant.
Vist l’informe de Secretaria que figura en l’expedient, i considerant que, sense perjudici
de la resta de limitacions establertes, podrà ser reconeguda compatibilitat per a l’exercici
d’activitats públiques, per raó d’interès públic, per activitats docents a temps parcial i amb
duració determinada, i amb compliment de la resta de requisits de la normativa aplicable.
En aplicació d’allò disposat en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques i el RD 598/1985 de 30 d’abril, que
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3.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT PERSONAL FUNCIONARI (4092/2016)

desenvolupa la mateixa, a proposta del regidor delegat de personal, dictaminada per la
Comissió Informativa de Comptes, Governació i Règim Intern, el Ple per unanimitat ACORDA:
1.- Autoritzar, per motius d’interès públic de l’activitat docent, a la Sra. Mª. Isabel Sancho
Carbonell la compatibilitat com a professora associada en la Universitat d’Alacant, al
departament de Geografia Humana, des de 08/09/2016 a 31/08/2017 (o finalització de relació
laboral amb la Universitat d'Alacant), per 10 hores setmanals.
2.- Notificar aquest acord a la interessada i a la Universitat d’Alacant, departament de
Geografia Humana, per al seu coneixement.
3.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el Ple en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció de
la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
d’Alacant, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la notificació.

4.- CESSAMENT MEMBRE CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA (2572/2015)
Per no estar dictaminat l’assumpte en el moment de la convocatòria de la sessió
plenària, es ratifica per unanimitat de tots els assistents la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre
del dia, per motius d’urgència.
En data 07/05/2014 es va publicar en el BOP d'Alacant el Reglament de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Cocentaina.
Amb dit motiu, i d'acord amb l'art. 3 de dit Reglament, procedeix que per part del Ple es
designen els membres de dit Consell, als efectes que es puga convocar la sessió constitutiva i
comence el seu funcionament.
Vistes les comunicacions adreçades fins al moment a l'Ajuntament per part dels partits
polítics i, consells i associació de veïns, així com les eleccions efectuades en el si dels Consells
Sectorials, i sense perjudici que es puguen anar incorporant més membres en el futur, el Ple,
en dates 22-10-2015, 23-11-2015, 17/12/2015, 18/02/2016 i 19/05/2016, 24/10/2016 i
22/12/2016, va designar als membres del Consell de Participació Ciutadana.

PRIMER.- Cessar al Sr. José Carlos Pla Pérez, a petició pròpia, com a membre del
Consell de Participació Ciutadana, en qualitat de vocal del partit Ciudadanos Cocentaina.
SEGON.- Instar al partit Ciudadanos Cocentaina, perquè propose nou vocal del Consell
de Participació Ciutadana, segons el reglament.
TERCER.- En tant no es comunique l’elecció de vocal per part d’aquest partit, i aquest
siga designat pel Ple, el número legal de membres del Consell de Participació Ciutadana, als
efectes de quòrum i funcionament, serà el dels membres que han estat designats pel Ple fins al
moment.
D’acord amb l’art. 126.2 del RD 2.568/1986, Reglament d’organització i funcionament de
les corporacions locals, es donarà compte d’aquest acord a la comissió informativa
corresponent en la primera sessió que celebre.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, diu que per a la
pròxima sessió plenària ja haurà fet la proposta de designació de vocal del seu partit.

5.- DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVICIS ESSENCIALS
(4653/2016)

Codi Validació: 4DEQWS3GRSDMHSQANEQ6D39ZH | Verificació: http://cocentaina.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 14

Havent-se comunicat posteriorment una sol·licitud de baixa per motius personals, a
proposta de l’Alcaldessa, el Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA:

Per no estar dictaminat l’assumpte en el moment de la convocatòria de la sessió
plenària, es ratifica per unanimitat de tots els assistents la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre
del dia, per motius d’urgència.
Es dona lectura a la proposta presentada per l’Alcaldia, que es transcriu tot seguit:
« DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVICIS ESSENCIALS
Exposició de motius
L'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases de Règim Local, després de la redacció
donada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
disposa: "Per a l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment a les Entitats Locals, la legislació
de l'Estat i la de les comunitats autònomes, reguladora dels distints sectors d'acció pública, segons la
distribució constitucional de competències, haurà d'assegurar als Municipis, les Províncies i les Illes el seu
dret a intervindre en quants assumptes afecten directament el cercle dels seus interessos, atribuint-los les
competències que procedisca en atenció a les característiques de l'activitat pública de què es tracte i a la
capacitat de gestió de l'Entitat Local, de conformitat amb els principis de descentralització, proximitat,
eficàcia i eficiència, i amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera."
En l'apartat 2 d'eixe mateix article, s'indica que "Las Lleis bàsiques de l'Estat previstes constitucionalment
hauran de determinar les competències que elles mateixes atribuïsquen o que, en tot cas, hagen de
correspondre als ens locals en les matèries que regulen".
D'acord amb el dit precepte, en l'article 25 de l'Esmentada Llei, en el seu apartat 2, s'assenyala: "El
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, en les següents matèries... e) Avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social."

D'una altra part, pel que es referix a la normativa sectorial en la matèria, l'article 6.1 b) de la Llei 5/1997,
de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
atribuïx a les entitats locals la competència pròpia sobre la titularitat i gestió dels servicis socials generals,
els quals queden integrats pels servicis d'informació, orientació i assessorament tècnic, els servicis
d'ajuda a domicili, els programes de cooperació social, els programes de convivència i reinserció social,
els programes d'oci i temps lliure, els programes que tindran com a objecte l'atenció de les necessitats
més bàsiques d'aquells ciutadans i ciutadanes que no les puguen abordar per si mateixos per mitjà de la
gestió de les prestacions econòmiques i programes de prevenció i reinserció social.
D'una altra part la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i
l'adolescència, ha assignat als municipis importants competències en matèria de menors en situació de
risc.
Així mateix, la Llei 13/2016, de 29 de desembre de 2016, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d'organització de la Generalitat, en l'article 34, assigna competències a les corporacions locals
en matèria de promoció de l'autonomia i atenció a les persones en situació de dependència.
Les dites competències declarades com pròpies dels municipis (que responen a l'anterior concepte de
servici públic essencial o servei públic obligatori) es troben incardinades en el nostre àmbit municipal en
l'Àrea d'Acció Social. Resulten àmpliament conegudes les greus carències de recursos humans, que
comporten una prestació dels recursos socials del tot insuficients per a atendre a una demanda de
població cada vegada major, que genera un evident desgast en els professionals adscrits a l'Àrea.
La situació social actual exigix un compromís d'actuació urgent de la corporació, màximament si es té en
compte que la població atesa, és una població amb un elevat grau de vulnerabilitat i risc social, que fa
exigible un increment dels recursos humans que possibilite que un servici municipal, que comporta en
major grau que qualsevol altre, un factor humà, siga atés amb els adequats cànons d'eficàcia i
immediatesa.
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Al seu torn l'article 26 apartat primer disposa: "Els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis
següents....c) En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants a més: protecció civil, avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió
social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic."

La situació exposada evidència la concurrència de les circumstàncies que exceptuen la prohibició de
contractació de personal, establida en l'article 20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, al concórrer els supòsits d'excepcionalitat, urgència i
caràcter inajornable previstos en el mateix. (2)
Finalment ressaltar que, amb data 4 de setembre de 2015, el Consell va aprovar el Decret 4/2015, de 4
de setembre, pel qual s'establixen les mesures urgents derivades de l'aplicació de les disposicions
addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i servicis socials en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana. D'acord amb l'esmentat decret llei els municipis de la Comunitat
Valenciana podran continuar prestant competències relatives a educació, salut i servicis socials a què fa
referència la Llei 27/2013, de 27 de desembre, fins que no siguen aprovades les normes reguladores del
sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.
La sentència 185/1995 de 14 de desembre del Tribunal Constitucional, oferix una visió del que pot
considerar-se com a servei essencial: el servei requerit és objectivament indispensable per a poder
satisfer les necessitats bàsiques de la vida personal o social dels particulars d'acord amb les
circumstàncies socials de cada moment i lloc o, dit amb altres paraules, quan la renúncia a estos béns,
servicis o activitats priva al o a la particular d'aspectes essencials de la seua vida privada o social.
"Atenent a l'anteriorment exposat i tenint també en consideració que: no s'incorre en el supòsit d'execució
simultània del mateix servici públic amb una altra Administració Pública; s'aclarixen les competències
locals i s'avança en el principi de «una Administració una competència», evitant problemes de
solapaments competencials entre Administracions; s'ha de racionalitzar l'estructura organitzativa de
l'Administració local d'acord amb els principis d'eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, garantint un
control financer i pressupostari rigorós; es gestionen els interessos municipals en l'àmbit de les seues
competències, promovent activitats i prestant els servicis públics que contribuïsquen a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal .
La no prestació dels recursos socials necessaris a la ciutadania que satisfacen les seues aspiracions i
necessitats com a sers humans, és una responsabilitat que ha de ser assumida i resolta per tot l'equip de
govern.
Per tant, l'Ajuntament de COCENTAINA ostenta la competència pròpia sobre els serveis socials generals,
la promoció de l'autonomia i l'atenció a les persones dependents, la gestió de les prestacions bàsiques i
dels programes d'actuació adequats, per mitjà de la disposició del personal adequat per a l'atenció en
proximitat de la seua ciutadania.

1.- Declarar a tots els efectes com a serveis públics essencials de l'Ajuntament de Cocentaina, els
recursos que integren els serveis socials municipals, basant-se en les disposicions legals i raonaments
arreplegats en la part expositiva de la present resolució.
Respecte d'estos serveis tindran la consideració d'essencial les categories i funcions que es consideren
necessàries per a la seua prestació.
2.- Basant-se en l'anterior declaració, que produïsca efectes en relació amb l'excepció prevista en l'article
20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016,
al concórrer els supòsits d'excepcionalitat, urgència i caràcter inajornable previstos en el mateix, o
normativa que la substituïsca.
3.- Aprovar de conformitat amb allò que s'ha disposat en la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de
Règim Local, la realització amb caràcter urgent per part del Servici de Recursos Humans de les gestions
oportunes per a dotar al Departament de Serveis Socials del personal necessari, en les diferents
categories.
4.- Comunicar el present acord a les i els representants de les treballadores i treballadors, Delegades i
Delegats de personal, pel que fa al personal funcionari; i al Comité d'empresa, pel que fa al personal
laboral.»
-------------------

El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, creu que està tractant-se com de
caràcter excepcional un servei com només podria ser-ho la policia, per exemple. No veu el
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Per tot l'anterior, es té el deure d'emetre l'acord següent:

caràcter excepcional que es proposa reconèixer. Creu que és més fàcil demanar la derogació
del decret 4/2015 de la Generalitat Valenciana pel qual es donen eixes competències als
ajuntaments. Considera que cal complir la legalitat, i que encara que no estan en contra del
fons de l’assumpte, sí ho estan de la forma en què està gestionant-se aquesta matèria per part
de la Generalitat.
La Sra. Alcaldessa recorda que des de l’aprovació de la llei de dependència i autonomia
personal en 2008, la Generalitat Valenciana no l’ha respectat, i que pot ser el que calga derogar
siga altres normes, com la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
El Sr. Montava està d’acord amb això, i en que els ajuntaments amb comptes sanejats
haurien de poder assumir més competències, però de moment és la normativa que hi ha, i no
veu excepcionalitat en aquesta matèria.
La Sra. Alcaldessa diu que personalment li indigna que se li acuse de no dedicar-se al
100% a la regidoria de dependència i que ara el grup Popular diga que no és un servei
essencial.
El Sr. Montava afegeix que el seu grup ha fet propostes per afavorir als dependents, per
exemple demanant una rebaixa dels impostos per a ells entre les propostes per al pressupost
de 2017. No acusa de res, simplement diu que són formes diferents de gestionar. Creu que la
Generalitat pot solucionar aquest problema simplement derogant el decret que dona les
competències als ajuntaments.
La Sra. Alcaldessa diu que assumirà els informes en contra que calga per tal de poder
dedicar el personal que siga necessari per a millorar l’atenció als usuaris dels serveis socials.
Considera els serveis socials com a serveis essencials, i el que no entén és que no estiguen
així considerats des del primer moment. Tampoc entén que el grup Popular demane més diners
per a Càritas i altres fins socials i ara no estiga d’acord amb aquesta declaració.
El Sr. Montava contesta que amb el que no està d’acord és amb les formes.
La Sra. Alcaldessa lamenta que el grup popular done l’esquena als serveis socials i als
dependents.

La Sra. Mª José Martínez, regidora del grup 03820-Compromís, diu que ells tenen clar
que per davant de les lleis estan les persones, i que cal assumir les seues necessitats i les dels
professionals que les atenen.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, comenta que ell va
presentar aquest passat divendres una moció amb el mateix contingut. Es manifesta totalment
d’acord, i, en referència al que ha dit el portaveu del grup Popular, pensa que so és comparable
el servei de seguretat amb el de les persones en situació de dependència, que a més
necessiten atenció i la tenen reconeguda per llei. Considera que cal complir la llei de
dependència, que les persones són el primer i que cal fer l’impossible per aconseguir-ho.
Lamenta no haver fet un esforç més gran per tal d’haver posat aquest assumpte sobre la taula
abans, i espera que aquest acord servisca per donar una solució. Sent que tenen la mateixa
finalitat, retira la moció presentada per no reiterar-se.
La Sra. Alcaldessa explica que no ho ha dut abans perquè no es tenia aquesta proposta,
i que fins a principis de desembre no es va disposar de la carta explicativa de com anava a
gestionar-se la dependència i els serveis socials en 2017.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos, també es mostra a favor de la
proposta, encara que demana que aquestes noves competències que estem assumint vinguen
acompanyades de finançament i mitjans humans necessaris, perquè si no molts municipis no
les podran prestar en condicions.
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El Sr. Montava diu que això no és més que demagògia.

Finalitzades les intervencions, la proposta transcrita resulta aprovada amb 13 vots a
favor dels grups PSPV-PSOE, 03820-Compromís, Guanyar Cocentaina i Ciudadanos
Cocentaina i 4 abstencions del grup Popular.
D’acord amb l’art. 126.2 del RD 2568/1986, Reglament d’organització i funcionament de
les corporacions locals, es donarà compte d’aquest acord a la comissió informativa
corresponent en la primera sessió que celebre.

6.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS
No hi ha.

7.- PROPOSTA RESOLUCIÓ PUBLICITAT DESPESES VIATGES.
Es dona compte de la següent proposta sobre publicitat de despeses per viatges
presentada pel grup Ciudadanos Cocentaina en data 28/12/2016, d’acord amb allò disposat en
l’article 116 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana, per al seu debat i
votació pel Ple.
« Exposición de Motivos
La transparencia y el acceso a la información sobre la actuación de los poderes públicos son una
máxima a la que debe aspirar toda sociedad democrática avanzada. Los ciudadanos tienen derecho a
conocer de cerca la actuación de los representantes políticos en el seno de las instituciones democráticas
y el coste que suponen, para garantizar el mayor grado de legitimidad de la actividad política en nuestro
municipio, fundamentada en la confianza de los ciudadanos.

Dentro de estas medidas, cobra especial relevancia la publicación de los desplazamientos de los
cargos públicos financiados por el Ayuntamiento, no tanto por la cuantía, sino por el ejercicio de
transparaencia que supone poner en conocimiento de los ciudadanos en qué se gasta el dinero público.
Espor ello que proponesmos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente
ACUERDO
Que se publiquen en la página web del Ayuntamiento, en un apartado habilitado al efecto. Los
viajes de los cargos públicos que se realizan con cargo a los presupuestos de la corporación. En esta
información se incluirá el motivo y destino del viaje, la duración de la estancia, medios de transporte
utilizados y actividad pública programada (reuniones, actos públicos, etc..). Una vez facturados y pagados
los gastos en los que se ha incurrido en el viaje, se incluirá el coste del mismo.”

La Sra. Alcaldessa pregunta què es considera un viatge, si també és quan es traslladen
a una de les pedanies municipals, o a València o Alacant.
El Sr. Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, diu que això queda a criteri de
la persona. Sap que aquesta proposta du una feina, però ha estat una proposta del partit a
nivell nacional, sense finalitat de controlar a ningú, si no de que la ciutadania estiga informada
de en què es gasten els diners públics.
El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, es mostra a favor, encara que
considera suficient informar del motiu i la destinació, ja que afegir la resta de dades potser
supose una càrrega administrativa excessiva que caldria simplificar.
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Uno de los grandes problemas en la vida política en nuestro país, es el desapego creciente de los
ciudadanos con respecto de quienes son elegidos por ellos para representarlos. Una pérdida de
confianza y credibilidad que se refleja mes a mes en los barómetros del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Para romper con tan preocupante tendencia, es preciso adoptar medidas que
expongan a la vista de los ciudadanos el destino que se da a los fondos públicos en la actuación de los
cargos públicos de este municipio. Que contribuyan, a la postre, a restaurar esa confianza en las
instituciones y a mejorar la calidad de nuestra democracia.

La Sra. Paula Figuerola, regidora del grup 03820-Compromís, també diu que estan a
favor, i que de fet el passat 2 de gener presentaren en el registre d’entrada un escrit en la
mateixa línia, que ja es va tractar en l’última sessió de la Comissió Informativa d’Atenció
Ciutadana. Opina que la transparència i la participació ciutadana són línies d’actuació que ens
acostaran cap a una societat democràtica més avançada.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, és partidari també de
simplificar la informació, i així no fer un problema d’un assumpte que potser siga mínim.
El Sr. Vicedo també està a favor d’aplicar criteris proporcionals a la informació que es
publique, però creu que amb aquestes actuacions s’augmentarà la confiança de les persones
en els polítics.
Finalitzades les intervencions, s’aprova per unanimitat l’anterior proposta.

8.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.
Per ser reiteració del que s’ha tractat en el punt 5é d’aquesta sessió, el portaveu del
grup Guanyar Cocentaina retira la proposta presentada el 20/01/2017 sobre declaració de
serveis socials municipals essencials.

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
S’informa dels decrets dictats per l’Alcaldia i regidor delegat d’Hisenda des de l’última
sessió ordinària corresponents als números 2016-1827 de data 19/12/2016 al 2016-1909 de
data 30/12/2016 i del número 2017-0001 de data 02/01/2017 al 2017-0076 de data 20/01/2017,
tots ells inclosos.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

Es dóna compte dels informes de fiscalització de disconformitat d’expedients de
competència de l’alcaldia o Junta de Govern Local que a continuació es mencionen, dels quals
va quedar assabentada la Comissió Informativa de Comptes, Governació i Règim intern, en
sessió celebrada el dia 24/01/2017.
- exp. 2906/2016 - EMCORP 2016 – Decret 2016-1835 de 19/12 contractació 1 oficial i
6 peons jardins per a adequació i millora zones verdes.
- exp. 4261/2016 EMCORD 2016 – Decret 2016-1904 de 30/12 i decret 2017-19 de
11/01 contractació 1 oficial i 4 peons pintors per a manteniment i millora edificis públics i
millores zones exteriors.
- exp. 2908/2016 ECORJV 2016 – Decret 2016-1837 de 20/12 contractació 1 tècnic
gestió adm, 1 llic. Econòmiques, 1 llic. Dret per a suport serveis socials, Fira i promoció
econòmica.
- exp. 3296/2016 EMCOLD 2016 – Decret 2016-1834 de 19/12 contractació 2 tècnics
orientació laboral.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

11.- PRECS I PREGUNTES.
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10.- INFORMES D'INTERVENCIÓ.

El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, pregunta pel motiu de la reunió
mantinguda recentment en la Conselleria per l’Alcaldessa, l’arquitecte municipal i un regidor.
La Sra. Alcaldessa explica, com ja es va dir en la comissió informativa corresponent, que
anaren a parlar del projecte d’accessibilitat del Centre Cultural El Teular, i de la petició d’informe
a la Conselleria sobre l’adequació de les obres previstes.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar, recorda que es va emetre informe en
contra per part d’un tècnic municipal sobre el compliment de la normativa del projecte redactat.
No obstant això, l’arquitecte municipal que va redactar el projecte era d’altra opinió, i per això
es va consultar a la Conselleria. Diu que s’ha reprès la iniciativa per a dur endavant aquest
projecte, i que informarà més detalladament quan tinga les dades.
El Sr. Montava expressa la seua alegria per reprendre aquest projecte, i demana a
l’Alcaldessa si en pròximes reunions d’aquest tipus no es podria avisar a tots els grups perquè
pogueren assistir.
La Sra. Alcaldessa contesta que la reunió la va demanar el regidor del grup Guanyar, i
que igualment si altre regidor vol proposar alguna reunió pot fer-ho.
El Sr. Montava demana que en eixos casos es faça extensiu a la resta de grups, per si
volen també assistir.
La Sra. Alcaldessa diu que ni te cap problema en convidar a tots si volen assitir.
El Sr. Pérez diu que ell mateix va ser qui va instar aquesta reunió, per conèixer i tindre
un canvi d’impressions amb el tècnic que ho ha d’informar. Per això va contactar directament
amb la Conselleria, i no va pensar de comunicar-ho a la resta de grups.
-----------------------

Per part de la Sra. Interventora s’informa que es va enviar l’acord a la Sindicatura de
Comptes i es va poder retre el compte general en l’aplicació corresponent a principis d’any,
encara no haver estat definitivament aprovat. Per part de la Sindicatura ja s’ha emès un
certificat positiu d’estar al corrent en les obligacions de retre el compte, que ja han pogut
utilitzar per a justificar algunes subvencions. En aquest moment el compte general de 2015
està sotmès al tràmit d’informació pública, i espera que en el pròxim ple del mes de febrer es
podrà aprovar definitivament, de la qual cosa també s’informarà a la Sindicatura de Comptes.
----------------------El Sr. Montava, portaveu del grup Popular, pregunta per l’estat del subministrament
d’aigua.
La Sra. Alcaldessa contesta que els problemes que es tenen últimament en el
subministrament no són deguts a qüestions tècniques, si no naturals, perquè ha estat el fet que
les últimes pluges han fet que enterboliren les aigües d’alguna aqüífers que alimenten els pous,
i també ha passat això amb la nevada de la setmana passada, encara que ara el problema està
en altre dipòsit. Està fent-se un control diari de l’aigua, i espera que demà l’aigua ja estiga dins
els paràmetres de potabilitat que la facen apta per al consum humà. Per altra banda també
estan fent-se gestions per a recuperar el dret d’aprofitament de l’aigua del pou de la Boronà,
compartit amb l’Ajuntament de Muro, i que ara gestiona una empresa privada.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’obres i serveis, comenta que aquesta vegada la
contaminació per arrossegament de terra és menor que l’anterior vegada, però que en els veïns
de la pedania de l’Alcúdia estan patint el problema des del mes de desembre. A més, el fet que
es tinga que abastir tot el municipi puntualment del pou de la Serreta fa que en algunes zones
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El Sr. Montava, portaveu del grup Popular, pregunta si saben alguna cosa de la
tramitació del compte general de 2015, que es va aprovar inicialment el 29 de desembre.

hi haja problemes de pressió puntuals. Informa que estan contínuament en contacte amb els
tècnics de la Diputació Provincial, i que continuen bombejant aigua del Pou de la Querola al
barranc contínuament fins que ixca neta. Respecte del Pou de Santa Bàrbara, si no es
soluciona el problema es breu, està estudiant-se l’opció de tallar dos dies el subministrament a
la zona alta del municipi per a buidar el dipòsit i netejar-lo, encara que no es garanteix que amb
aquesta mesura es solucione el problema, ja que depèn principalment de l’estat de l’aqüífer,
que per mitjans naturals anirà solucionant-se.
El Sr. Montava pregunta si hi ha molts metres de tubs de fibrociment en la xarxa de
distribució, si això pot afectar a la qualitat de l’aigua i si tenen prevista alguna actuació per a la
seua substitució.
El Sr. Castelló diu que la xarxa de distribució té uns 70 mil metres de tubs, que no sap si
queda algun tram de fibrociment, però que ho preguntarà, i que no li consta que tinga res a
veure amb el problema actual.
--------------------El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, demana explicació al fet que la
Sindicatura de Comptes haja requerit la presentació del compte general dels anys 2012 a 2015
de la Mancomunitat de Serveis Socials El Comtat.
La Sra. Interventora reconeix que encara no s’ha comunicat a la Sindicatura de
Comptes la dissolució d’aquesta Mancomunitat, que no té activitat des de 2013, així com la
presentació de l’últim compte general de 2012, i que es remetrà per tal que no continuen
requerint dita documentació.
-------------------El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, pregunta si consta algun problema en
el cobrament dels salaris per part dels aparca-vehicles de la Fira.
La Sra. Mariona Carbonell, regidora delegada de Fira, diu que no sap res d’eixe
assumpte, però que ho preguntarà.
--------------------

El Sr. Antonio Hernández, regidor delegat de turisme, contesta que sí va estar present a
travès dels fullets promocionals que va subvencionar la Diputació d’Alacant, i també amb un
vídeo promocional de les festes de moros i cristians i de la Fira. Per la seua banda va
considerar que l’assistència de representants polítics no era necessària, ja que és una fira
adreçada a grans tour-operadors i el rendiment promocional de l’assistència política no era
massa important per a Cocentaina, més enllà de ser una mena d’aparador polític.
La Sra. Alcaldessa remarca que la presència de Cocentaina es va fer igual que la de la
resta de municipis del Patronat Costa Blanca, i dins el seu estand, ja que tampoc els altres
tenien el seu propi estand. També en el centre de Madrid, en Callao, es va projectar el vídeo
promocional. Ni el regidor delegat de turisme, que estava treballant, ni l’Alcaldessa
consideraren imprescindible l’assistència, més encara tenint el compte el temporal de fred i neu
que va causar problemes per tots coneguts en el municipi i que calia atendre.
-------------------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, comenta els problemes
derivats de les pluges del mes de desembre, la necessitat d’arreglar camins i edificis
municipals, les reclamacions dels veïns i la informació a aquestos per demanar ajudes i altres
mesures ja comentades. A més el regidor delegat d’obres i serveis va dir també que
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El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, pregunta si Cocentaina va estar
present d’alguna forma en la passada edició de FITUR.

l’Ajuntament obriria una línia de subvencions per arreglar camins particulars, i pregunta com
està aquest assumpte i si va endavant o no.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’obres i serveis, contesta que eixa és una de les
propostes que ha presentat el grup PSPV-PSOE per al nou pressupost de 2017, i que està
estudiant-se per tal d’incloure en dit pressupost la dotació corresponent, i després ja es veurà
com es poden traure les bases de dita subvenció. També cal estudiar si convindria contractar
persones per a tramitar aquestes subvencions. La intenció és crear aquesta ajuda, i ja es veurà
si pot fer-se o no, o si caldrà assumir algun informe en contra per no ser aquesta acció
competència de l’Ajuntament.
-------------------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, en relació a la participació de
l’Ajuntament en FITUR, diu que si no es considera important l’assistència de representants
polítics, ¿què feien abans assistint en anteriors edicions? Considera el turisme un tema que
tots els partits reiteren com a prioritari, i que no està suficientment potenciat. La marca turística
de Cocentaina és el seu patrimoni i recorda que la reunió del passat 14 d’octubre sobre la
redacció d’un pla estratègic, però que queda tot en bones paraules i bones intencions.
Recentment ha rebut queixa d’unes persones que diumenge de matí vingueren a fer una visita i
trobaren els monuments tancats, criticant que siga eixa la promoció i la imatge que estem
donant de Cocentaina. Amb aquestos fets no es pot esperar que es parle molt be del turisme
en Cocentaina, i així serà mentre no es posen els mitjans necessaris. En altres Ajuntament es
destina personal per a aquestes coses, i no es dona la lamentable imatge que estem donant.
La Sra. Alcaldessa diu que s’ha comentat que està previst que el Palau estiga obert 6
dies a la setmana, incloent caps de setmana, i que està esperant-se a tindre llest el plec de
condicions i tornar a traure la licitació del contracte de neteja i consergeria que va quedar
desert el passat estiu perquè el licitador presentat va retirar la seua oferta.
El Sr. Anduix diu que porten anys sense donar solució a aquest problema.

La Sra. Marcela Richart, regidora delegada de patrimoni cultural, contesta que per part
de l’oposició s’ha parlat molt, però no han aportat mai cap solució. La solució han hagut de
buscar-la des del govern municipal. Recorda que en el palau s’han realitzat l’any passat més de
3.000 visites, sense comptar les visites guiades ni les que es fan durant la Fira, i totes s’han
atès. No es pot dir que no es fa res, perquè a més la gent es va contenta de la seua visita. En
les visites als castells es fa el que es pot amb els recursos que tenim, a travès de la
programació de jornades de portes obertes.
La Sra. Alcaldessa, contestant la pregunta sobre FITUR, reitera que no han assistit ni
ella ni el regidor delegat, però sí ha estat representada Cocentaina. Únicament no hi ha
enguany una foto dels representants polítics.
El Sr. Anduis diu que entén els motius de la no assistència, però no entén la resposta de
que no és un esdeveniment important.
El Sr. Antonio Hernández, regidor delegat de turisme, explica que l’any passat va assistir
acompanyat de la Sra. Alcaldessa, per conèixer com era dita fira. Consideraren que era una
visita només per a fer-se una foto, perquè el rendiment respecte a l’augment de possibles
visitants era nul. No obstant això fou només una impressió personal. Diu que Cocentaina ha
estat i s’ha promocionat en FITUR amb els recursos que tenia al seu abast, i que tindre un
estand propi per augmentar la repercussió és econòmicament inviable.
La Sra. Alcaldessa afegeix que, si poden, l’any que ve aniran.
--------------------
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La Sra. Alcaldessa diu que s’intenta anar millorant.

El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, diu que últimament hi ha
dificultats en accedir a les actes de les sessions dels òrgans municipals en la pàgina web, i
demana que es posen al dia.
La Sra. Secretària diu que ho recordarà.
-------------------El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, en referència a la
convocatòria del Consorci de les Comarques Centrals del passat 16 de desembre, pregunta
quines actuacions estan fent-se i quina previsió de futur tenen.
La Sra. Alcaldessa informa que per a reactivar el Consorci cal modificar els estatuts, i
que en dita reunió es va presentar un esborrany dels mateixos, i estan esperant-se noves
propostes, ni hi ha, per poder tramitar la seua aprovació. També van a fer-se accions formatives
en el mes de febrer, de caràcter empresarial, a travès d’una subvenció de la Generalitat
Valenciana per a la contractació d’un agent de desenvolupament local. Per altra banda està en
estudi rellançar el projecte de la via verda. En resum es tractava en dita reunió d’aprovar el
pressupost per a 2017 i constituir el Consorci, i no es va parlar massa de projectes.
El Sr. Pérez comenta respecte del projecte de la via verda, que porten ja molts anys
parlant d’ell i no es veu encara una eixida ràpida per poder-lo executar.
-------------------El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, pregunta per l’estat de
tramitació de la línia d’ajudes contra la pobresa energètica.
La Sra. Alcaldessa contesta que el termini per a demanar-les finalitzà el dia 31
d’octubre.
Per part de la Sra. Interventora s’afegeix que ha hagut un goteig d’expedients conforme
els anava resolent Conselleria, i que en aquest moment caldria fer un recompte per determinar
quin ha estat el muntant total subvencionat.
--------------------

La Sra. Interventora explica que es va fer una estimació per a dotar a la partida de crèdit
per a imputar l’augment previst del premi de recaptació de SUMA. Recorda que durant 2016
han hagut ingressos excepcionals per IBI, derivats del procés de regularització, i per tant
s’espera que el premi de recaptació també siga més elevat que habitualment. En data 30 de
desembre encara no sabien quin seria eixe cost, i per això es va fer una estimació en base als
ingressos que restaven per comptabilitzar, però no saben a hores d’ara si serà suficient.

12.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
12.1 MOCIÓ REBAIXA DE LES BARRERES ELECTORALS
Es dóna compte de la moció que es transcriu a continuació presentada pel grup
Guanyar Cocentaina:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les barreres electorals són injustes i innecessàries.
Els sistemes electorals que regulen la participació electoral de la ciutadania valenciana en els
diversos àmbits (municipal, autonòmic, estatal) presenten obstacles que els allunyen de la proporcionalitat
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El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, pregunta pel decret
2016-1898, on es genera crèdit per augment de la recaptació d’IBI.

real, i que, per tant, redueixen i fins i tot anul·len la possibilitat que sectors importants de la nostra societat
estiguen representats en les institucions corresponents.
Un d’estos obstacles són les anomenades barreres o llindars electorals. Una barrera electoral és
el percentatge mínim de vots qe s’exigeix a una llista electoral per a incloure-la en el subseqüent
repartiment proporcional d’escons o regidories, usant la fórmula electoral corresponent.
La barrera electoral al País Valencià.
La barrera electoral varia en funció del procés electoral, així com d’una comunicat autònoma a
una altra. Així mentre que a les eleccions al Parlament de Catalunya i a les eleccions al Congrés dels
Diputats cal un 3% provincial, en les eleccions a les Corts Valencianes hi ha una doble barrera: un 3%
provincial i un 5% addicional en tot el País Valencià.
En efecte, l’article 23.2 de l’Estatut d’autonomia diu «Per a poder ser proclamats electes i obtindre
escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la condició política de valencians i
hauran d’haver sigut presentats per partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que
obtinguen el nombre de vots exigit per la Llei Electoral valenciana.» I l’article 12 de la llei electoral
valenciana diu que l’atribució d’escons en les Corts Valencianes es realitza obligatòriament amb aquelles
candidatures que han obtingut almenys el 5% dels vots emesos al País Valencià.
La segona barrera autonòmica valenciana del 5%, única en l’Estat espanyol, ha comportat que en
diferents moments milers de votants es quedaren sense veu en les Corts perquè aquesta barrera
afavoreix, sobre tot, els partits majoritaris. Quan una candidatura aconsegueix al voltant dels 100.000 vots
la situació és particularment injusta perquè pot passar de tindre tres o quatre escons a tenir-ne zero per
unes centèsimes. En 1999, tant Unió Valenciana com el Bloc es quedaren fora de les Corts amb el 7,76%
i el 4,60% dels vots, respectivament. Quatre anys més tard, el Bloc es tornà a quedar fora amb el 4,77% i
en les darreres eleccions fou EUPV – Acord Ciutadà que es va quedar en el 4,38%. Per províncies, esta
última força hauria obtingut (fins i tot amb la barrera provincial del 3%), un escó per Alacant i almenys un
altre per València. Estos escons van anar a parar a les forces més votades.
En la reforma de 2006, el grup d’EUPV a les Corts Valencianes aconseguí que la barrera electoral
addicional s’eliminara de l’Estatut. Ara l’Estatut remet a la Llei Electoral Valenciana, més fàcil de
modificar; així i tot, el PP i PSPV han mantingut aquesta barrera del 5% durant tot aquest temps.
Posteriorment, el grup d’EUPV va presentar una esmena a la totalitat a la proposta de llei Electoral
Valenciana, on es proposava eliminar la barrera addicional del 5% en tot el País Valencià. En esta
esmena també es proposava que en lloc de que la proporció entre homes i dones fóra de 60-40%, esta
fóra del 50%, a més d’establir l’alternança dels dos sexes per assegurar la presència paritària no sols en
les candidatures, sinó també, després, entre les persones que resultaren elegides.

Com es pot veure, qualsevol barrera electoral danya la representativitat de les institucions, però
una rebaixa de la barrera addicional autonòmica valenciana al 3% seria un avanç molt important. Una
representació més proporcional i diversa ajudarà a enfortir una molt malmesa salut democràtica i a
recuperar la confiança de la ciutadania en les seues institucions.
S’ha de dir que encara podria comportar que alguna força política que en una circunscripció
provincial superara el 3% general establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, podria ser
exclosa per no aconseguir el 3% en tot el País Valencià.
En l’actualitat, PSPV, Compromís i Podemos, per una banda i d’altra Ciudadanos, tots amb
representants en les Corts Valencianes, han previst canviar la llei per baixar la barrera autonòmica
addicional al 3%, però de moment encara no ho han fet.
PER TOT AIXÒ
el grup Guanyar en l’Ajuntament de Cocentaina, des de la convicció que les barreres electorals
són innecessàries i indefensables des de la radicalitat democràtica, i que qualsevol reducció o mitigació
d’eixes barreres comportarà un avançament important en la representativitat de les nostres institucions,
proposa al Ple els següents:
ACORDS:
PRIMER: Sol·licitar que es modifique la llei electoral valenciana i es rebaixe la barrera autonòmica
addicional del 5% al 3%.
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Un avançament: la promesa de rebaixar la barrera addicional al 3%.

SEGON: Sol·licitar que la modificació incloga també l’obligació de fer candidatures paritàries en
cremallera al 50%.
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.»

------------------El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, reconeix la iniciativa d’altres partits
polítics de rebaixar les barreres electorals en les Corts, però considera que no es pot fer res al
respecte des dels ajuntaments, i per tant s’abstindran en la votació.
La Sra. Alcaldessa diu que caldria ser coherent a l’hora de votar aquestes mocions, ja
que no solen referir-se a competències municipals, si no que el limiten a donar suport a una
proposta.
El Sr. Jordi Pla, regidor del grup 03820-Compromís, diu que votaran a favor de
l’eliminació d’aquesta tanca antidemocràtica que frena la pluralitat i a més és insòlita en tota
Espanya. Està treballant-se aquesta proposta a instància de Compromís, en les Corts
Valencianes, i la ponència es redacta amb la participació de tots els partits, també dels que no
estan representants. Espera que a finals de febrer ja es puga impulsar l’aprovació d’aquesta
modificació, que necessitarà del suport de les dues terceres parts de les Corts. Considera que
si totes les diferents opinions estan representades s’aconseguirà un mon millor.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, està d’acord amb el que
ha expressat el Sr. Pla, i afegeix que caldrà el suport de més forces polítiques per tal de donar
pluralitat i veu als col·lectius minoritaris.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, manifesta que
s’abstindrà en la votació seguint la posició del seu partit.
Finalitzades les intervencions, l’anterior proposta resulta aprovada amb 12 vots a favor
dels grups PSPV-PSOE, 03820-Compromís i Guanyar Cocentaina, i 5 abstencions dels grups
Popular i Ciudadanos Cocentaina.
----------------------------Abans de finalitzar la Sra. Alcaldessa convida a tots a assistir a la gala de l’esport que
es celebrarà aquest divendres.

Tot seguit, la Sra. Alcaldessa, d'acord amb allò previst en el Reglament de Participació
Ciutadana, obre torn obert de preguntes per al públic assistent.
De tot això, com a secretària del Ple, done fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina

Encarnación Mialaret Lahiguera
Document signat digitalment
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I no havent més assumptes a tractar, la presidència alça la sessió, quan són les 21:15
hores del dia de la data.

