ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA DEL
VINT DE JULIOL DE DOS MIL DÈSSET
ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
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 34
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 ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 22-06-2017. (2154/2017)

2.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 30-06-2017.
(2777/2017)

PART DISPOSITIVA
DICTÀMENS
3.- SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
D'UNA SECCIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES A COCENTAINA. (1191/2017)
4.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI MARC VIGENT ENTRE LA GENERALITAT
VALENCIANA I ECOEMBES. (1059/2014)
5.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017. SUPLEMENTS DE CRÈDITO 3 I 4 I DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI 3. (3140/2017)
PROPOSICIONS
6.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS

PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS
7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ TIPUS IMPOSITIU DE I.B.I. URBANA
FIXANT-LO EN 0'80% A PARTIR DE 2018.
8.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
10.- INFORMES INTERVENCIÓ.
11.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOST I MOVIMENTS TRESORERIA 2on. TRIMESTRE
2017 (2617/2017)
12.- INFORME MOROSITAT I PERÍODE PAGAMENT 2on. TRIMESTRE 2017. (1658/2017)
13.- PRECS I PREGUNTES.
14.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
----------------------1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 22-06-2017. (2154/2017)
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de JUNY de 2017, és aprovada per
unanimitat.

2.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 30-06-2017.
(2777/2017)
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de data 30 de JUNY de 2017, és aprovada per
unanimitat.

3.- SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT D'UNA SECCIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES A COCENTAINA. (1191/2017)
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Vist l'expedient per a demanar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una
secció de l'Escola Oficial d'Idiomes a Cocentaina, i en especial l’informe del tècnic municipal de
promoció lingüística.
Considerant que l’aprenentatge d’idiomes és actualment una eina fonamental tant en l’àmbit
personal com en el professional, ja que ens permet comunicar-nos en un món globalitzat i
desenvolupar-nos en un mercat de treball cada vegada més internacional.
Considerant que la situació geogràfica de Cocentaina, en un territori on la mobilitat és més
complexa, dificulta la possibilitat de traslladar-se a les escoles oficials més pròximes. Així mateix,
considerem fonamental el fet d’oferir a la ciutadania una escola d’idiomes pròxima i dotada dels
recursos educatius, humans i materials necessaris per a oferir un ensenyament públic de qualitat que
garantisca la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'aprenentatge de llengües. A més a més, i tot tenint en
compte que en les proves d’accés a la funció pública està previst que el coneixement del valencià i,
complementàriament, de l’anglès, siguen requisits, és voluntat de l’Ajuntament facilitar l’accés a
aquestes titulacions.
Considerant que l’Ajuntament pot oferir per a la ubicació de la secció de l’EOI en Cocentaina
uns locals adequats, tant per disponibilitat d’aules i de recursos com també per la possibilitat de
disposar del personal subaltern per l’accés al centre en horari de vesprada, com són els de l’Institut
Pare Arques de Cocentaina. Av. Ferrocarril, 29, 03820 Cocentaina, Alacant.
A proposta de l’Alcaldia, dictaminada per la Comissió Informativa d'Atenció Ciutadana en data
05/07/2017, el Ple per unanimitat ACORDA:
1. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una secció de l'Escola
Oficial d'Idiomes a Cocentaina.
2. Oferir a la Conselleria la cessió de locals en l’Institut Pare Arques per a la ubicació d’aquesta
secció, amb el compromís exprés de dotar de l’equipament complementari les aules que així ho
necessiten. A més a més, per a coordinar la secció, l’Ajuntament de Cocentaina posarà a l’abast de la
secció de l’EOI el personal i els mitjans necessaris per a facilitar-ne la gestió administrativa.
3. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’Alcalde en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció de la notificació, o
des de la seua publicació, 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, o
des de la seua publicació. Sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que considere procedent.

4.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI
GENERALITAT VALENCIANA I ECOEMBES. (1059/2014)

MARC

VIGENT

ENTRE

LA

Es dona lectura a la proposta d’acord i s’obre torn d’intervencions dels grups polítics.
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, recorda que fa uns mesos es
va aprovar en ple una moció sobre la recollida i valorització d’envasos i residus d’envasos, i diu
que cal que l’Ajuntament de Cocentaina faça un esforç per informar a les persones de la
necessitat de minimitzar i separar els residus. Creu que no està fent-se aquesta tasta
d’informació amb la intensitat requerida, i així es demostra amb les xifres del resultat de la
recollida selectiva, que estan estancades durant els últims anys en aquest municipi. Demana
que es redoblen els esforços de l’Ajuntament en aquest àmbit.
El Sr. Saul Botella, regidor delegat de medi ambient, comenta que mai serà prou tot el
que faça l’Ajuntament en aquesta matèria. Informa del treball que està fent-se des de l’Agenda
21 en matèria de foment del reciclatge, i destaca les segones jornades per la sostenibilitat que
es celebraran el pròxim mes de setembre. La setmana que ve es convocarà una reunió del
consell Agenda 21 i es donarà compte del treball fet aquest primer mig any. Considera que les
campanyes de divulgació i informació a la població han de ser contínues, partint d’una
planificació anual conjunta amb l’empresa de recollida de residus. Així està treballant-se des de
l’Agenda 21, i voldrien també que els resultats foren millors.
El Sr. Anduix insisteix en què l’empresa FCC adjudicatària del contracte de recollida de
residus i neteja viària està obligada per dit contracte a fer campanyes d’informació per fomentar
el reciclatge i concienciar a la pobació d’acord amb un pla quinquenal, i que no està complint
dita obligació ni l’Ajuntament li ho està exigint.
Finalitzades les intervencions, i vista la comunicació de la Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural (NRE 5664 de 12/06/2017), sobre la modificació del Conveni Marc
entre la Generalitat Valenciana i ECOEMBES aprovada en la sessió de la Comissió de
seguiment celebrada el 09/02/2017 que afecta als pagos per la recollida monomaterial de paper
i cartó en contenidor específic i la recollida porta a porta dels envasos de cartó generats pel
comerç.
Vist l'acord adoptat pel Ple, en sessió de 28/04/2014 pel que es renova l’adhesió de
l’Ajuntament al nou conveni signat entre la Conselleria i ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. per a
la gestió de residus d’envasos i paper cartó, considerant el que es disposa en la Llei 11/1997,
de Residus i Envasos, segons el qual (art. 9) la participació de les Entitats Locals en els
sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i envasos usats es portarà a efecte
mitjançant la signatura de convenis de col·laboració entre aquestes i l'entitat a la qual se li
assigne la gestió del sistema.
Vista la modificació puntual del conveni aprovada pel ple el 16/06/2016, consistent en
acceptar la pròrroga de les condicions econòmiques previstes en les clàusules 2 i 3 de l’Annex
II per a l’any 2016.
Considerant que la modificació puntual que es proposa ara, en termes similars a la de
l’any anterior, suposarà un benefici econòmic respecte de les condicions inicials previstes en el
Conveni Marc per a 2017
Vistos els informes que figuren en l’expedient, i a proposta de la regidora delegada de
residus sòlids urbans, dictaminada per la Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible
i Infraestructures, el Ple per unanimitat ACORDA:

PRIMER.- Acceptar la pròrroga de les condicions previstes en la clàusula 2 “Recollida
monomaterial de paper cartó en contenidor específic del Annex II Condicions Econòmiques en
allò relatiu al percentatge d’aplicació sobre el material recollit per a l'any 2016, quedant de la
següent forma per a l'any 2017 (amb efectes retroactius des de 01/01/2017):
“Any 2017. Percentatge de paper cartó responsabilitat del SIG, 40% o el previst en el
conveni de col·laboració per a l'any 2017, de resultar un percentatge més alt”
SEGON.- Acceptar la pròrroga de les condicions previstes en la clàusula 3 “Recollida
porta a porta d’envasos de cartó generats en el comerç urbà del Annex II Condicions
Econòmiques en allò relatiu al material recollit per a l'any 2016, quedant de la següent forma
per a l'any 2017:
“Any 2017. Condicions de l'any 2016 o el previst en el conveni de col·laboració per a
l'any 2017, de resultar una quantitat més elevada”
TERCER.- Remetre per duplicat exemplar certificat del present acord a la Direcció
General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, i
a ECOEMBES.

5.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017. SUPLEMENTS DE CRÈDITO 3 I 4 I DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI 3. (3140/2017)
Es dona lectura a la proposta d’acord i s’obre torn d’intervencions dels grups polítics.
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, considera que les tres
inversions proposades són necessàries, però recorda que ja en juliol de 2016 el seu grup va
demanar la intervenció en la grada del camp de futbol de la Morera aportant fotografies del seu
estat, i els contestaren que només li calia una «pintadeta». Ara es pressuposten 25.000€ per a
aquesta intervenció. També la senyalització de camins es va proposar pel seu grup, destacant
la necessitat no només de recuperar la toponímia tradicional, si no de facilitar la tasca de
vehicles d’emergència en cas de necessitat. Respecte a les marquesines coneixen que és un
tema molt treballat pel regidor de Guanyar i ho consideren també molt necessari.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, opina que la instal·lació
de marquesines en les parades de bus és una actuació tan necessària com ho són les altres.
Creu que poc a poc es van fent coses i que tots col·laboren en aconseguir-les.
El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, també opina que tots els grups han
col·laborant en dur endavant aquestes inversions.
Finalitzades les intervencions, i vist que la liquidació del Pressupost 2016, es va aprovar
el 25/04/17, per Decret d'Alcaldia número 0598-2017, mostrant un superàvit positiu en termes
d'estabilitat pressupostària, així com un romanent de tresoreria per a despeses generals, també
positiu i de major import que aquest superàvit, constituint una font de recursos líquids per a
finançar modificacions de crèdit d'acord amb la normativa vigent.
En resum, el Romanent de Tresoreria per a despeses generals, va ascendir a un import
de 3.479.782,64€ i del mateix, es presenten diverses possibilitats d'ús:

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2016:
Part del RTGG afectat a la finalització de IFS iniciades en 2016:

3.479.782,64 €
595.138,05

Part del RTGG coincident amb el superàvit pressupostari (Llei
d'estabilitat), a destinar a reduir endeutament o realitzar IFS en
2017-2018 (art. 32 i D.A. sisena de la LOEPSF i D.A. 92 de la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017)

1.596.575,86
€

Part del RTGG lliure per a altres modificacions de crèdit

1.288.068,73 €

Considerant, que segons l'informe d'Intervenció de la Liquidació del Pressupost 2016,
l'Ajuntament de Cocentaina compleix els requisits exigits per a poder destinar part del
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals a la realització d'Inversions Financerament
Sostenibles, en concret, fins a un import d'1.596.575,86€, que han de destinar-se a aquesta
finalitat, o a amortitzar deute. Del mateix, ja s'han utilitzat 381.485,62€ per a finançar
l'expedient de suplement de crèdit núm. 1.
Considerant que el pressupost de l'exercici 2017, presenta un estat de despeses ajustat
i moderat, en atenció a les previsions d'ingressos i a la situació econòmica, i que la xifra
positiva del romanent de tresoreria per a despeses generals i el canvi normatiu que hem
descrit, ens permet en aquest moment plantejar la realització de determinats projectes
d'inversió que es consideren necessaris en el present exercici, per a aconseguir un
funcionament més eficient i eficaç dels serveis públics corresponents, i per tant, una millor
qualitat de vida de la població de Cocentaina, no considerant convenient la seua demora per a
l'exercici següent.
En concret, es proposa mitjançant el suplement de crèdit número 3, objecte d'aquesta
proposta, la realització del següent projecte d'inversió que es pot qualificar com a inversió
financerament sostenible:
- Obres de millora de les graderies del camp de futbol La Morera, en el poliesportiu
municipal, amb un pressupost estimat de 25.000,00€.
La resta del RTGG, és a dir, 1.288.068,73€, resulta de lliure disposició segons les regles
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL, i constitueix un recurs no afectat que podria
destinar-se a finançar un altre tipus de modificacions pressupostàries, d'acord amb les
previsions del TRLRHL i el RD 500/1990. D'aquest import, ja s'han destinat 547.540€ a finançar
els expedients de suplement núm. 2 i de crèdit extraordinari núm. 2, plantejant-se en aquest
moment el finançament de les següents actuacions, considerant també necessària la seua
realització en el present exercici:
- Instal·lació de marquesines en parades de l'autobús que actualment no disposen de
les mateixes (suplement núm. 4): 25.000€.
- Senyalització de camins veïnals (crèdit ext. Núm. 3): 12.000,00€
Per tot açò, a proposta del regidor delegat d’hisenda dictaminada per la Comissió
informativa de Comptes, Governació i Règim Intern en data 13/07/2017, el Ple per unanimitat
ACORDA:
PRIMER: Autoritzar l'expedient nº 3 de Suplements de Crèdit en el Pressupost 2017,
aprovant l'inici de l'expedient, el qual es finança amb part del RTGG coincident amb el superàvit

en termes de comptabilitat nacional:
PARTIDA
93320.63200

87000

DESCRIPCIÓ

Suplement crèdit (€)

Inversions
Financerament
Sostenibles D.A. 16 TRLRHL
(millora graderies camp de
futbol La Morera)

25.000,00

25.000,00

Romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals

TOTAL

FINANÇAMENT (€)
(RTGG)

25.000,00

25.000,00

SEGON: Autoritzar l'expedient nº 4 de Suplements de Crèdit en el Pressupost 2017,
aprovant l'inici de l'expedient, el qual es finança amb part del RTGG de lliure disposició:
PARTIDA

15110.61900
87000

DESCRIPCIÓ
Mobiliari
urbanes

i

Suplement crèdit. (€)

FINANÇAMENT(€)
(RTGG)

Instal·lacions
25.000,00
25.000,00

Romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals

TOTAL

25.000,00

25.000,00

TERCER: Autoritzar l'expedient nº 3 de Crèdit Extraordinari en el Pressupost 2017,
aprovant l'inici de l'expedient, el qual es finança amb part del RTGG de lliure disposició:
PARTIDA

45400.61900
87000
TOTAL

DESCRIPCIÓ

Inversions en camins veïnals
Romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals

Crèdit
Extraordinari (€)

FINANÇAMENT (€)
(RTGG)

12.000,00
12.000,00
12.000,00

12.000,00

QUART: Sotmetre els expedients número 3 i 4 de Suplements de Crèdit i l'expedient
número 3 de Crèdit Extraordinari, a informació pública durant un termini de 15 dies a l'efecte de
reclamacions i tramitar els mateixos de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és a dir,
amb els mateixos tràmits que requereix l'aprovació del pressupost. Els expedients es
consideraran definitivament aprovats si durant el citat termini no es presenten reclamacions, en
cas contrari el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.
Els expedients definitivament aprovats, seran inserits en el B.O.P. resumits per capítols,
i entrarà en vigor, una vegada realitzada aquesta publicació. Es remetrà còpia a la Comunitat
Autònoma i a l'Estat.
CINQUÈ: Contra l'aprovació definitiva d'aquests expedients podrà interposar-se
directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a explicar
dónes de l'endemà al de la publicació definitiva d'aquest acord en el BOP, sense perjudici de
poder interposar qualsevol un altre que es considere convenient, encara que la seua
interposició no suspendrà per si sola l'aplicació dels mateixos.

6.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS
No hi ha.

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ TIPUS IMPOSITIU DE I.B.I.
URBANA FIXANT-LO EN 0'80% A PARTIR DE 2018.
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, retira aquesta proposta
presentada pel seu grup, per haver-ne presentat altra sobre el mateix tema a tractar en el punt
següent.

8.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.
8.1 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A L’ESTUDI DE LA MODIFICACIÓ DEL TIPUS
IMPOSITIU DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA A PARTIR
DE 2018.
Es dona compte de la proposta presentada pel grup 03820-Compromís en data
18/07/2017, i d’acord amb allò disposat en l’article 116 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, s’acorda per unanimitat, la qual cosa suposa la majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació, el debat i votació de la mateixa, per raons
d’urgència.
Tot seguit es dona lectura a la proposta que es transcriu seguidament:
«

---------------

S’obre torn d’intervencions.
La Sra. Mª. José Martínez, regidora del grup 03820-Compromís, explica la forma de
calcular aquest impost, principalment amb dues variables, la base imposable o valor cadastral
de les finques que determina el cadastre i el tipus impositiu que determina l’Ajuntament, a
banda de les possibles bonificacions (VPO, famílies nombroses, disseminat...) algunes de les
quals ja contempla l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Cocentaina. Actualment el tipus
impositiu en Cocentaina és del 0’95%, i la proposta demana que s’estudie una rebaixa al
0’80%, ja que ho creuen assumible. Amb aquesta rebaixa també serà més assumible la pujada
que s’espera en el moment en que es revise la valoració dels immobles, ja que la ponència de
Cocentaina data de 1998 i ja és prou antiga. El seu grup ha fet números i ha comparat amb
altres municipis i ho veuen possible. El motiu de presentar la proposta és que s’ha parlat d’açò
en moltes sessions de ple i de comissió informativa i sempre es diu que es farà, però passa el
temps i no es fa res. Considera que cal fer un esforç en aquest sentit. Ahir mateix es va dur la
sorpresa de veure que el regidor delegat d’hisenda havia dictat providència ordenant l’inici de
l’expedient per a la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. S’alegren d’això, però recorda que
fa més de 4 anys que el Sr. Castelló és regidor delegat d’hisenda i ja va dir que si el Ple no
acceptava la pujada gradual de l’IBI tot seria una ruïna per a l’Ajuntament, es paralitzarien els
serveis etc. El ple no ho va aprovar i res d’això ha passat. Només poden fer pressió a l’equip de
govern perquè inicien l’estudi i és el que volen fer amb aquesta proposta. Es va presentar
inicialment d’una forma però s’ha rectificat per ajustar la forma al que es va informar més
correcte. Recorda també que en la comissió informativa de la setmana passada el delegat
d’hisenda va demanar que deixaren la proposta sobre la taula, i ella va preguntar si és que
l’equip de govern en tenia altra, i li digué que encara no. Ara s’alegra que ahir mateix s’iniciara
l’expedient, insistint en que creu que l’Ajuntament pot assumir la baixada.
La Sra. Alcaldessa diu que no sempre s’inicien les tramitacions per una providència, que
també es fa verbalment.
El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, es congratula de la iniciativa, ja que
cada vegada que ha tingut ocasió ha demanat que es fera aquesta rebaixa. Considera que el
romanent que es genera és exagerat, i la manera de gastar-lo necessàriament de pressa i
corrent, buscant propostes d’inversions no és la més adequada. Tenim la pressió fiscal més
altra dels municipis de la zona i això no és bo per al veïnat. L’equip de govern sempre havia dit
que no es podia fer, que seria molt negatiu etc, però el cert és que tenim els impostos més alts i
no hi ha correlació amb la prestació de millors serveis. Desitja de finalment l’equip de govern es
done compte de que cal baixar els impostos, i no només aquest, si no també altres com la taxa
de recollida de residus, per exemple, o adoptar alguna mesura de compensació equivalent com
ha demanat el seu grup amb el resultat de la recollida selectiva. Cal tindre uns impostos justos i
gestionar be els diners, fent les inversions que calga fer, i no mirar a veure què es pot fer amb
els diners que ens sobren del romanent.

La Sra. Alcaldessa diu que sí es presten serveis diferents respecte dels pobles del
voltant, que tenen un alt cost i es fan gratuïtament, com ara el Respir. Respecte a la reversió en
la taxa de recollida de residus del resultat de la recollida selectiva, ja es va explicar que no es
pot estar cada any modificant l’ordenança en funció del que es cobre de la recollida selectiva, i
que a més reciclar és una obligació, no un esforç que calga compensar especialment.
El Sr. Montava insisteix en què hi ha un excés de romanent any rere any, i que bona part
del mateix es deu a l’elevada càrrega impositiva. A més no cal distribuir entre els contribuents
els ingressos de la recollida selectiva, però es poden adoptar altres mesures equivalents
perquè d’alguna manera revertisca en la població, com ara incentius o campanyes de
promoció. Considera que és fàcil si hi ha voluntat de fer-ho.
El Sr. Bernado Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, diu que en anterior sessió
plenària ja va dir que volia una baixada d’impostos. Considera que ara aquest intent no serà
una mesura electoralista, i que podrà fer-se efectiva per a l’exercici 2018. Comenta que el seu
partit va ser molt crítics amb el procés de revisió cadastral, per la manca d’informació i la forma
en què es va fer. Diu que els pressupostos són per a revertir en la població amb serveis i
inversions, en les millors condicions possibles, i que cal treballar amb programes d’inversions a
mig o llarg termini. Pensa que totes les inversions que es fan amb el romanent són
necessàries, però que la pressa en gestionar aquestes despeses no permeten invertir en
algunes altres coses que també ho són, com ara habitatge social etc. Proposa treballar per a
programar inversions en aquest sentit.
El Sr. Montava es mostra d’acord amb el que diu el representant de Guanyar
Cocentaina, i que cal partir d’una relació d’inversions, numerades i degudament prioritzades, i
no anar corrent cada vegada que cal gastar diners.
La Sra. Alcaldessa convida al Sr. Montava a que cite als representants dels grups
municipals per a tractar dita proposta.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, diu que sempre ha
comentat el tema de la baixada d’impostos quan han parlat del romanent, i que està d’acord en
què s’estudie la proposta, sempre que es tinga en compte que no falten ingressos per a
finançar coses important.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’Hisenda, explica que no ha iniciat l’expedient
amb motiu d’aquesta proposta, si no que ja fa temps que era una tasca pendent de la
Interventora, que no s’havia pogut fer encara per estar traent altres més prioritàries com és el
Compte General, i així ho va dir en la comissió informativa de comptes. Respecte a la proposta
diu que parlar només del tipus de gravamen és ometre part de la informació, ja que cal tindre
en compte el valor cadastral, ja que altres municipis que tinguen els valors actualitzats, amb un
tipus de gravamen més baix poden estar cobrant molt més. Va demanar en la comissió que es
deixara la proposta damunt la taula perquè volia conèixer les xifres reals, ja que detraure
ingressos de l’IBI fa que el pressupost de 2018 es tinga que minorar també en despeses, per
tal de presentar-lo equilibrat, perquè el pressupost no es pot aprovar amb dèficit. Estan
barrejant-se conceptes i només tenen en compte el romanent, que és un estalvi acumulat de
diversos anys, sense pensar com ha d’elaborar-se el pressupost si es redueixen els ingressos
per IBI. L’equip de govern també està a favor de qualsevol mesura que beneficie al veïnat,
vinga d’on vinga, però a més de proposar cal treballar les coses. Recorda que el procediment
de regularització d’omissions del cadastre (que no de revisió cadastral), el va aprovar el Ple de
l’Ajuntament en el seu dia, i ara cal veure quina part dels ingressos derivats d’aquesta
regularització esdevindran fixos per als pròxims anys i quina part ha estat puntual per
pagament acumulat d’anys anteriors. També cal avaluar el detriment de recaptació que
ocasionarà la revisió de valor del sòl urbanitzable no desenvolupat. No és cert l’equivalència de
que com sobra romanent es pot baixar l’IBI. Recorda que el romanent es causa també per les
limitacions a la despesa de la llei Montoro, i que fa uns anys teniem un pressupost de 12
milions i ara està en 10.

El Sr. Anduix considera que és l’equip de govern qui diu les coses a mitges, i recorda
que en una nota de premsa de no fa molt es va vanagloriar de la bona gestió plasmada en
l’augment del romanent i va dir que anava a estudiar una baixada de la càrrega impositiva.
El Sr. Castelló contesta que pot consultar en la revista el Comtat la nota de premsa
completa, ja que de vegades alguns periodistes publiquen de forma parcial el que se’ls envia.
El Sr. Anduix insisteix en que la creació del superàvit no es deu exclusivament a una
bona gestió, si no que és conjuntural. Ara quan es proposa una baixada d’impostos l’equip de
govern diu que no es pot o no es pot tant. El seu grup ha retirat de la proposta la quantificació
econòmica inicial, però continuen expressant un sentiment de tots els partits de l’oposició,
mentre que el Sr. Castelló va dir a principi d’any que l’equip de govern no veia clara baixada
d’impostos perquè això suposaria una disminució dels serveis que es presten. Després, en el
mes de maig, ja va dir que anava a estudiar la baixada d’impostos. Ara només proposen seure
a quantificar la possible baixada i parlar de com fer-ho.
El Sr. Castelló contesta que mai s’ha amagat del que ha dit, que els impostos han
d’estar ben gestionats perquè puguen finançar els serveis que es presten. La diferència entre el
que va dir en gener i en maig és que en aquest últim mes ja començaven a tindre les dades
dels ingressos per regularització d’omissions d’IBI, i es va veure que sí hauria una part fixa
d’augment d’ingressos. Així i tot recorda que l’augment de la recaptació no va ser el motiu pel
qual es va acordar per part de tots aquesta regularització. Tampoc ha dit que la baixada
d’impostos no tinga res a veure amb el romanent. Creu que el que importa és que ja s’havia
encomanat la feina a l’equip d’intervenció, i que cal seguir treballant per arribar al millor resultat.
El Sr. Montava diu que ja va demanar la passada legislatura que s’avaluara el descens
d’ingressos que suposaria la revisió de valor del sòl urbanitzable no desenvolupat. Ara que van
aclarint-se aquests temes i que l’Ajuntament te molts diners, cal baixar la càrrega impositiva.
El Sr. Castello contesta que dita valoració no és funció de l’Ajuntament, que l’ha de fer el
cadastre.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, reitera el seu
oferiment a la Sra. Interventora i a l’equip de govern per a ajudar a fer l’estudi. Demana també
que es deixen de banda les notes de premsa i s’eviten les polèmiques entre els partits, que fan
perdre el temps a tots.
La Sra. Alcaldessa agraeix l’oferiment.
Finalitzades les intervencions, la proposta de resolució transcrita es sotmet a votació i
resulta aprovada per unanimitat.

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 2017-0933 de data 16/06/2017 al 2017-1089 de
data 14/07/2017, tots ells inclosos.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

10.- INFORMES INTERVENCIÓ.
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 13/07/2017:
Expedient 4038/2016 PRÒRROGA TERMINI EXECUCIÓ CONTRACTE OBRES
COBERTA PISTA HOQUEI.
Expedient 2418/2017 NÒMINA I PAGA EXTRAORDINÀRIA JUNY 2017.
Expedient 97/2017 PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT OCUPACIÓ
SUBVENCIONS C’CREA 2017.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

11.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOST I MOVIMENTS TRESORERIA 2on.
TRIMESTRE 2017 (2617/2017)
D’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i les
bases 85 i 86 d’Execució del Pressupost en vigor, per la Intervenció municipal, es dona compte
al Ple, posant-la a la seva disposició, la informació continguda en l’expedient 2617-2017
“Informació trimestral d’execució del Pressupost i moviments de tresoreria”, referida al segon
trimestre de 2017 que consta de:
L’estat d’execució del pressupost de despeses del segon trimestre de 2017
L’estat d’execució del pressupost d’ingressos del segon trimestre de 2017
L’estat de situació d’existències en tresoreria a 30 de juny de 2017
D’aquesta informació va quedar assabentada la Comissió Informativa de Comptes,
Governació i Règim intern, en sessió celebrada el dia 13/07/2017.
El Ple queda assabentat.
12.- INFORME MOROSITAT I PERÍODE PAGAMENT 2on. TRIMESTRE 2017.
(1658/2017)
Es dóna compte dels informes de morositat del segon trimestre de 2017, que a
continuació es mencionen, dels quals va quedar assabentada la Comissió Informativa de
Comptes, Governació i Règim intern, en sessió celebrada el dia 13/07/2017.
“INFORMES DE LA LLEI DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2017
De conformitat amb l’article 4 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; el 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 i l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 en la nova redacció donada per l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre de 2014 es dona compte de l’informe trimestral de
Tresoreria i d’Intervenció sobre compliment de les obligacions de pagament resum del qual
són les dades següents:
1. INFORME SOBRE COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL SEGON
TRIMESTRE 2017 (01.04.2017- 30.06.2017)

Període
mitjà
de
pagament
(PMP)
(dies)

Pagament realitzats dins del període
legal

Pagaments realitzats fora del període
legal

Número de pagaments

Import Total

Número
pagaments

42,61

849

822.042,35€

146

de

Import Total

164.227,96€

2. INFORME SOBRE OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL
SEGON TRIMESTRE 2017 (01.04.2017- 30.06.2017)
Període
mitjà del
pendent
de
pagalment
(PMPP)
(dies)
30,15

Pendents de pagament
període legal de pagament

dins

del

Pendents de pagament
període legal de pagament

fora

Número d’operacions

Import Total

Número
d’operacions

Import Total

233

137.382,81€

7

34.391,11€

del

3. INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2017
(01.04.2017- 30.06.2017)
Interessos de demora pagats en el Interessos de demora pagats en el període
trimestre
Número
de Import
total
pagaments
d’interessos
Despeses corrents en bens i 0
0
serveis
Inversions Reals
0
0
Resta
0
0
El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 mesura el retard en el
pagament del deute comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’ estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials .
La diferència radica principalment en que el període de mitjà de pagament del RD
635/2014 és una magnitud agregada que inclou en el seu càlcul tant les operacions pagades
com les pendents de pagament i el seu còmput s’inicia als trenta dies de la presentació de la
factura pel registre administratiu, mentre que per al període legal de pagament s’obtenen de
forma separada el termini respecte de les factures pagades i el termini respecte de les factures
pendents de pagament i el còmput del període s’inicia des de la mateixa data d’entrada de la
factura per registre.
Ratio d’operacions pagades
9,20
Ratio d’operacions pendents de pagament
-7,74
PMP de l’entitat
8,69
El Ple queda assabentat.

13.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, diu que ja fa temps que hi ha queixes
perquè l’aire condicionat o els llums del Centre Cultural El Teular es queden en marxa per la nit.
Pregunta a la regidora delegada de cultura si hi ha alguna persona encarregada de controlar
això, ja que a banda de la despesa innecessària causa molèsties al veïnat.
La Sra. Marcela Richart, regidora delegada de cultura, contesta que també li han
comunicat a ella les queixes, causades per l’utilització de l’edifici per a múltiples activitats,
també per associacions i pel Taller d’ocupació, que te allí l’aula de formació, i de vegades
s’obliden d’apagar-ho tot quan acaben. Quan alguna persona avisa, va algú de l’Ajuntament i
ho apaga. Diu que no és possible tindre personal de vigilància contínuament, durant les 24
hores, i demana discupes al veïnat per les molèsties. Comenta que s’han pres mesures com
donar la informació corresponent als usuaris, i advertir-los sobre la necessitat d’evitar aquestos
oblits.
----------El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, pregunta al regidor delegat de medi
ambient sobre el concurs que ha quedat desert per a la gestió del restaurant del paratge Sant
Cristòfol, i si això te relació amb l’estat descuidat del paratge aquestes últimes setmanes, que
és quan més s’utilitza per ser temporada d’estiu.
La Sra. Alcaldessa contesta que ja es va advertir fa un mes verbalment a l’empresa
Cuina del Comtat de la necessitat de prestar el servei tot l’estiu, fins al 30 de setembre,
conforme es va acordar en la pròrroga del contracte aprovada pel Ple. Hui mateix s’ha emès
per escrit una providència que se li notificarà advertint-lo de la incursió en supost
d’incompliment del contracte i les possibles responsabilitats, ja que s’ha comprovat per
funcionaris municipals que el restaurant està tancat, i no està tampoc realitzant la tasca de
neteja del paratge. Demana disculpes al veïnat per no estar disposant d’aquest servei i per la
brutícia de les instal·lacions.
El Sr. Saul Botella, regidor delegat de medi ambient, recorda que el passat mes d’abril
es va aprovar la pròrroga extraordinària del contracte, demanada per l’adjudicatari, i que el Ple
va actuar de bona fe, aprovant-la fins al 30 de setembre. En tant es va redactar el nou plec i es
va licitar, quedant deserta la nova licitació. Però això no modifica l’obligació de prestar el servei
fins al 30 de setembre per part de l’anterior adjudicatari, com ja se li va advertir expressament, i
va manifestar que compliria. Diu que ara es sent enganyat, i demana disculpes als usuaris.
Estan treballant per a donar continuitat a tots els serveis del paratges, a banda d’exigir les
responsabilitats que pertoquen. En el nou plec de condicions no s’ha inclòs la neteja del
paratge, per tal de millorar la seua prestació. Respecte al nou plec diu tambçe que està
treballant-se per a fer-lo més atractiu i que ja hi ha persones que han manifestat el seu interès
en licitar.
-----------El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, pregunta per l’aigua bruta que
semblava eixia de les instal·lacions de l’ecoparc, junt a l’institut. Si es sap s’on ve, i si s’ha
solucionat.
La Sra. Susana Reig, regidora delegada de residus i neteja contesta que va parlar amb
l’encarrecat de l’empresa FCC que gestiona l’ecoparc i amb el tècnic municipal. Resulta que

dites instal·lacions no tenen connexió amb la xarxa de clavegueram, i per això disposen d’un
pou cec. Per un oblit estava dit pou ple i va vessar al carrer. Ja està solucionat i s’ha incidit amb
l’empresa en que extreme el control en aquesta instal·lació.
-------------El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, demana a la Sra. Alcaldessa que
informe sobre la reunió mantinguda en la direcció territorial d’educació sobre la supressió de
l’aula al col·legi Real Blanc.
La Sra. Alcaldessa contesta que no deurien preguntar en el plenari coses ja explicades
en les comissions informatives, i també en un programa de ràdio. Respecte a la reunió torna a
explicar que la nova directora del col·legi Real Blanc va decidir que a la reunió del passat 1 de
juliol només assistiren l’alcaldessa i regidora d’educació, la directora del centre Sant Joan
Bosco i la Inspectora, perquè no volia polititzar la qüestió. En la reunió la Directora Territorial va
exposar els criteris de l’arranjament escolar, que és el motiu de no oblir l’aula. Comentà que en
altres municipis no hi ha cap vacant i no s’ha obert altra aula, mentre que en Cocentaina encara
hi ha 11 vacants entre els col·legis públics i concertats, a més de la possibilitat d’augmentar la
ratio de 23 alumnes a 25, la qual cosa generaria encara més vacants. En aquestes condicions
obrir un aula a Cocentaina i no en altres municipis en pitjors situacions podria ser prevaricació.
Per altra banda la Directora Territorial es va alegrar de l’establiment d’un nou model de treball
entre les direccions dels dos col·legis públics del municipi, més consensuat i amb unes
relacions més cordials. Considera que això suposarà un benefici per a tots, en especials per als
xiquets i xiquetes i enfronten aquesta nova etapa amb il·lusió.
El Sr. Montava pregunta si cal fer algun informe tècnic per a la decisió que s’ha pres.
La Sra. Alcaldessa contesta que no perquè s’aplica l’arranjament escolar, que és la
norma que regula la planificació educativa i això ja te la seua justificació. El que caldria informar
seria la no aplicació de l’arranjament en cas que s’hagués decidit obrir l’altra aula.
El Sr. Montava pregunta si encara te pendent una reunió amb el Conseller d’Educació.
La Sra. Alcaldessa contesta que està pendent des del mes de novembre, però que
continua esperant dita cita.
----------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, comenta que el Castell porta
molts mesos tancat, des de desembre, pels danys causats per les pluges. Pregunta com estan
les tramitacions per a reobrir-lo, perquè sembla que ja es tenen les informes i permissos
necessaris.
La Sra. Marcela Richart, regidora delegada de patrimoni cultural, contesta que aquesta
obra de reparació es farà amb el finançament de la Diputació Provincial d’Alacant, en càrrec al
seu romanent, i començarà en breu en el moment que es puga. Volien fer les mínimes
reparacions abans de l’estiu, per poder obrir les vacances, però encara hi ha zones perilloses
per autoritzar les visites lliures, i finalment s’ha desestimat. Espera que com a màxim es puga
obrir el mes d’octubre, per celebrar allí l’activitat de nit de contes al Castell.
-----------

El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, en relació a la redacció dels
plecs delnou contracte de recollida de residus i neteja viària, si ja es coneix la empresa que ho
farà, si saben els terminis, quan es podrà iniciar la licitació, etc.
La Sra. Susana Reig, regidora delegada de residus i neteja viària, contesta que la idea
és aconseguir diverses ofertes i que els portaveus dels grups junt amb els tècnics municipals
trien la millor. Diuque el tècnic encarregat ja ha contactat amb diverses empreses i només una
ha enviat un pressupost, que compren tant la redacció del plec com el seguiment del contracte.
Estan pendents de rebre algun més.
El Sr. Anduix pregunta com està administrativament l’expedient.
La Sra. Reig contesta que necessita primer conéixer les dades abans d’obrir l’expedient.
El Sr. Anduix demana que hi haja un procés de participació ciutadana per a la redacció
dels plecs de condicions, per evitar problemes posteriorment.
La Sra. Reig li pregunta si creu que no hi haurà problemes després de la licitació, amb el
nou contracte.
El Sr. Anduix contesta que el que cal és requerir a l’empresa adjudicatària quan hi ha un
incompliment. Considera que el plec del contracte actual està prou be, però és ambigu i està
desfassat. Això afavoreix algunes interpretacions de l’empresa i l’Ajuntament no exigeix
suficientment el seu compliment. Només demana per al nou plec que es compte amb la
participació ciutadana.
La Sra. Reig contesta que no te cap problema en això, i que està oberta a les opinions
de tot el poble per al nou plec.
-----------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, comenta les cues que
últimament es generen en el Servei d’Informació Ciutadana, que genera queixes per no
funcionar com caldria. Pregunta si tenen prevista alguna acció de millora.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat de règim intern, contesta que n’és conscient, que
recentment s’ha efectuat una nova contractació per agilitzar el funcionament, però que encara
està ensenyant-se. Intentarà buscar alguna solució. Diu que tampoc passa tots els dies, si no
puntualment, encara que més del que deuria ser. També afegeix que ara és més visible perquè
abans les cues es feien dins l’oficina i ara l’espera es fa fora.
-----------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís pregunta si hi ha alguna
novetat respecte de la redacció del Pla Director del Palau. Considera que aquest edifici està
infrautilitzat i passen els anys sense saber com utilitzar-lo.
La Sra. Marcela Richart, regidora delegada de cultura i patrimoni cultural, contesta que
el Palau no està infrautilitzat i és correcte que no es sàpia com utilitzar-lo. Diu que el Palau te
molta vida i es seu de moltes activitats. Recorda que s’ha demanat ja dues vegades a la
Diputació d’Alacant aquesta ajuda. També va vindre en el seu dia el cap de departament de la
Diputació encarregat d’aquestes tasques i va explicat amb detall en què consisteix un pla

director. Ara estem a l’espera que ens confirmen l’aprovació del conveni per a la redacció del
Pla. Diu que això ja no depen de l’Ajuntament. Mentre tant el Palau està molt cuidat, i ho estaria
encara més si no s’haguera rebutjat la subvenció per import de 400.000€ per rehabilitat altra
sala.
El Sr. Anduix diu que l’edifici del Palau encara no disposa de llicència d’activitat.
La Sra. Richart contesta que és un edifici BIC que cal adaptar. I que demanarà el
material de la conferència sobre el pla director perquè puguen consultar-lo.
----------------El Sr. Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, felicita a la Sra. Marcela Richart,
regidora delegada de Cultura, al Sr. Ignacio García Vidal i a tots els treballadors municipals que
han fet possible la celebració de la quarta edició del SENT-ME, que ha funcionat molt be i està
convertint-se en un referent d’organització i convivència, consolidant-se durant els anys, i amb
un resò internacional.
La Sra. Richart agraeix la felicitació i la fa extensiva a tota la Corporació Municipal per
fer possible aquesta activitat. Diu que ha estat una setmana màgica, molt social, amb molts
convidats i alumnes i que continuarà apostant pel SENT-ME.
--------------El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, s’uneix a la felicitació pel
SENT-ME. Per altra banda, pregunta a la regidora delegada de patrimoni cultural, com va la
gestió dels 20.000€ que es van pressupostar per a l’adequació dels refugis antiaeris de la
guerra civil.
La Sra. Marcela Richart, contesta que primer destinarà els diners a la redacció del
projecte de rehabilitació per part d’una oficina externa. Diu que la tècnica de patrimoni cultural
ja està buscant l’empresa que s’encarregarà. Quan es tinga el projecte, si es pot es farà l’obra
amb fons del romanent i si no ja es buscaran els recursos que calga per a fer l’obra.
---------------El Sr. Bernardo Pérez, portavoz del grup Guanyar Cocentaina, comenta el tema tractat
el la recent reunió de la regidoria de dependència, sobre els recursos per a persones amb
necessitats especials que a partir dels 21 anys no tenen centres adequats en la comarca, i
sobre la possibilitat de fer un conveni amb l’associació el Trèvol, demanant que s’inicie quan
abans aquesta actuació.
La Sra. Alcaldessa diu que com ja va comentar en l’esmentada reunió, l’Ajuntament te el
compromís de signar dit conveni que ho és amb la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, com ja va
dir fa dos mesos. Aquest conveni suposa poder disposar d’una atenció a nivell individual, i
facilitar el finançament del curs amb ajudes. I eixe és el compromís ferm que s’ha adquirit.
El Sr. Pérez demana que es tinga clar el procediment necessari perquè quan arribe el
moment es puga disposar de dit recurs.
La Sra. Alcaldessa contesta que en aquest moment no es pot, però si fora el cas
s’habilitarien fons de prestacions especials.

---------------El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, comenta que ha demanat
per escrit que s’augmenten els contenidors de vidre de cara a les pròximes festes patronals.
La Sra. Susana Reig, regidora delegada de residus i neteja viària, contesta que abans
que ho demanara ja havia parlat amb l’empresa encarregada de la recollida, i s’ha posat una
campana més en la plaça Anselmo Martí. Comenta que els contenidors que tenen són els que
són, i que si pot agafar alguna campana més ho farà.
----------------El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, pregunta quan es
publicaran en la web les despeses per viatges de l’alcaldia, conforme va demanar.
La Sra. Alcaldessa contesta que les despeses per desplaçaments en publicaran a finals
d’any, i que semestralment es publiquen els regals a l’alcaldia, entre els quals estan els llibres
que es donen a la biblioteca municipal.
--------------El Sr. José Luis Vicedo felicita a la Sra. Interventora per la seua feina, perquè veu que
les coses van a millor i que els comptes van eixins i ja quasi estan al dia.

14.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
14.1.- MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA FILOSOFIA EN LES NOSTRES
AULES.
Es dóna lectura per part d’un dels professors de l’Institut Pare Arques a la moció que es
transcriu a continuació presentada pel grup Guanyar Cocentaina:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Filosofia al País Valencià es troba en una situació límit. Per una banda, la LOMQE li
va treure l’obligatorietat en 4t d’ESO i en 2on de Batxillerat al curs 2016/17; d’altra banda, el
Govern Valencià, en els dos anys que porta governant, no ha sigut capaç de continuar la línia
d’actuació d’autonomies del voltant, Balears o Catalunya, i d’altres com la Comunitat de
Madrid, Múrcia, Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Navarra i Canàries. Aquestes,
de diferent forma, han fet modificacions a la LOMQE, perquè el seu alumnat no patís en la
seua formació la mancança dels estudis de Filosofia, en concret, Filosofia en 4t d’ESO i
Història de la Filosofia en 2on de Batxillerat.
El 15 de maig d’aquest any, la Comissió de les Corts d’Educació, va aprovar una
resolució, per unanimitat, que instava al Govern Valencià a que reformès el Decret 87/2015 per
a fer obligatòries la Filosofia a 4t d’ESO i la Història de la Filosofia a 2n de Batxillerat.
El 16 de maig, el PP primer, mitjançant la seva portaveu d’Educació al Congrés dels
diputats, i després la resta de partits en la Sots-Comissió d’Educació vansubratllar l’equivocació
que havia fet el PP a la LOMQE de suprimir la Filosofia dels estudis de 4t d’ESO i 2on de
Batxillerat. Al País Valencià anem pel segon curs, 2017/18, d’aplicació estricta de la LOMQE
sense que el Govern Valencià faci res (només va traure el Decret136/2015 de 4 de setembre
que modificava l’horari de la Religió de 1er de Batxillerat). I tot això malgrat la unanimitat
sindical; malgrat les dues resolucions de les Juntes de Personal d’Alacant i València aprovades
per tots els sindicats instant l’obligatorietat de la Filosofia; malgrat el suport explícit de la

FAMPA Gonçal Anaya; malgrat les declaracions de tots els partits que han votat a favor del
retorn de la filosofia a l’ensenyament.
La Conselleria contesta que no es pot blindar la Filosofia, ja que alteraria la planificació
dels centres educatius; a més a més diu que està en preparació un Decret de Secundària per
al curs 2018/19. Aquestes raons no són admisibles. En primer lloc cada curs es fan
modificacions a correcuita a les planificacions dels centres escolars i no passa res (un exemple
és el curs que es va modificar l’horari de Religió).
Fer un decret que modifiquès l’article 36 del Decret 87/2015 no provocaria cap alteració
de cap plantilla de cap centre d’ensenyament, ja que totes les matèries optatives que poden
oferir els centres educatius, en 4rt d’ESO i en 2on de Batxillerat, serien cobertes per l’alumnat.
En segon lloc la generació del curs 2016/17 no ha tingut la formació filosòfica que
tothom és d’acord que és necessària i no es deu permetre que hi hagi una segona, la del curs
2017/18.
Per tot el que s’ha dit anteriorment,
Aprovem instar al Govern Valencià a fer la Filosofia de 4rt d’ESO i la Història de la
Filosofia de 2on de Batxillerat estudis obligatoris de l’ensenyament valencià per formar una
ciutadania reflexiva, democràtica i crítica pel curs 2017/18.
Donar trasllat dels acords a:
El President de la Generalitat Valenciana
Al Consell d’Educació
Als grups parlamentaris representants en les Corts Valencianes
A la xarxa estatal de filosofia”
-----------------------S’obre torn d’intervencions dels grups municipals.
El Sr. Jordi Pla, regidor del grup 03820-Compromís, diu que li agrada veure
alumnes, exalumnes i professors en la sessió. Considera fonamental l’associacionisme
i la mobilització en la lluita per un mon millor. Recorda la visita fa uns mesos d’uns
alumnes de filosofia a l’Ajuntament, i considera que aquesta matèria és una potent
arma revolucionària i per a crear una ciutadania lliure. Es mostra totalment d’acord amb
la iniciativa i pensa que aquesta formació és clau per a les ments del futur, per tindre
una democràcia activa i potent en un país més just.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, considera que
no hi ha res més que afegir per a subratllar la importància de la qüestió. Diu que el
Govern Valencià no pot continuar el que el del Partit Popular va fer malament. Cal
restituir enguany aquesta assignatura, i facilitar aixì el pensament crític des de l’escola.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, destaca
l’aportació de la filosofia a la història del pensament occidental, i als valors com la
igualtat i la llibertat.
La Sra. Alcaldessa recorda les classes de filosofia en què era un plaer debatre
de forma crítica o argumentada sobre preguntes vitals. Comenta la importància de
conéixer les diverses maneres de veure la vida o el mon i debatre amb obertura de
ment, per ser una ciutadania crítica. Considera importantíssima aquesta assignatura en
les aules, en tots els nivells, per fomentar una societat amb una convivència més
harmònica, oberta i crítica.
Finalitzades les intervencions, el Ple per unanimitat acorda aprovar aquesta

moció.

14.2.- MOCIÓ SOBRE SUSPENSIÓ DECRET PLURILINGÜISME.
Es dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació presentada pel grup Popular:
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL
AUTO DEL 20 DE JUNIO DE 2017 MEDIANTE EL CUAL QUEDA SISPENDIDO EL DECRETO
POR EL QUE SE REGULA EL PLURILINGÜISMO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 27 de enero el Consell aprobó el decreto por el que se establece el modelo
lingüístico educativo valenciano. Esta norma, publicada en el DOCV nº 7973/06.02.2017 ha
tenido un gran rechazo por parte de la comunidad educativa y han sido 9 los recursos que se
han interpuesto contra ella por parte de la sociedad civil y miembros de la comunidad
educativa. Finalmente, el decreto fue suspendido por la sessión 4ª de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por
Auto de 23 de mayo de 2017 que fue confirmado por Auto de 20 de junio de 2017.
El Conseller de educación, Vicent Marzá, ha afirmado en varios medios de
comunicación que piensa seguir aplicando el plurilingüismo, su modelo de plurilingüismo y, de
hecho, no ha dado ninguna instrucción a los centros, ni a las familias para dar respuesta al
cumplimiento de la sentencia. Esta desobediencia manifiesta a los tribunales no tiene
precedentes en la Comunitat Valenciana y es una actitud que no se puede consentir en un
Estado de Derecho.
Si la justicia ha suspendido la aplicación del decreto del chantaje lingüístico ha sido
porque considera que se pueden producir daños irreparables al alumnado, por lo que estamos
ante un tema enormemente sensible que el Consell está obviando e infringiendo la ley para
anteponer sus intereses ideológicos a los intereses del alumnado.
Por todo lo anterior, instamos a que
ACUERDOS
PRIMERO. Exigir la dimisión del Conseller Marzà por ser el responsable de una norma
que chantajea a las familias, para imponer su doctrina catalanista, y por desobedecer los autos
del TSJCV que anulan el decreto del chantaje lingüístico.
SEGUNDO. Instar al Consell a que cumpla de inmediato el auto del 20 de junio de 2017
mediante el cual queda suspendiso el decreto por el que se regula el plurilingüismo en la
enseñanza no universitaria en la Comunitat Valenciana.
TERCERO. Instar al Consell a que elabore unas instrucciones específicas sobre la
normativa aplicable en la actualidad en materia de plurilingüismo, por escrito, para todos y cada
uno de los miembros de la Comunidad Educativa y que sean publicadas en el DOCV.
CUARTO. Posibilitar a las familias que han presentado su solicitud de admisión en base
a los niveles del decreto 9/2017 la posibilidad de modificar dicha solicitud, si así lo desean.”
----------------------S’obre torn d’intervencions dels grups municipals.
El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, entén que en un Estat de Dret cal
cumplir les sentències dels tribunals, i que no és possible continuar sense donar instruccions

als centres per tal de continuar igual. Cal que el Conseller dispose el compliment de la
sentencia.
La Sra. Paula Figuerola, regidora del grup 03820-Compromís, considera que cal fer
alguns aclariments, com ara que no sembla cert que hi haja un gran rebuig al decret per part de
la comunitat educativa, quan un 54% dels centres han triat el nivel avançat. Per altra part la
moció parla de “xantatge lingüístic”, quan considera que el veritable xantatge és posar en dubte
la professionalitat de docents i directors, amenaçant amb denunciar-los per aplicar el decret.
Demana que per part del Partit Popular i Ciudadanos es deixe ja de parlar d’açò i de fer
espectacle, ja que en una societat adulta les llengües i el plurilingüisme serveixen per a unir, i
no per a separar. Es pregunta quin dany irreparable pot causar a l’alumnat parlar tres llengües,
i pensa que la LOMQE sí causa un dany irreparable, quan separa i segrega a l’alumnat. Diu
que el decret de plurilingisme te una base pedagógica i han participat en la seua redacció
universitats, sindicats, associacions de pares i mares d’alumnes i tota la comunitat educativa. I
respecte al que es diu de la “doctrina catalanista” considera que hi ha alguns altres la doctrina
dels quals és embutxacar-se els diners públics.
El Sr. Montava opina que a banda d’exposicions polítiques la qüestió de fons és que
està incomplint-se una resolución judicial. Les disposicions de la justicia cal cumplir-les o
recorrer-les. Pensa que es demostra poca educación incomplint les decisions de la justicia. La
resta es pot discutir més o menys, però la sentencia cal complir-la.
La Sra. Figuerola diu que la suspensió és cautelar, no té carácter definitiu, i que el
Consell donarà les instruccions que calga als centres educatius.
La Sra. Alcaldessa afegeix que la fiscalia general de l’Estat ha informat que el decret de
plurilingüisme no discrimina la llengua castellana, i per això el Ministeri d’Educació no va
recorrer el decret. Creu que caldria repensar-se el recurs.
El Sr. Montava insisteix en què cal respectar a la justicia.
La Sra. Alcaldessa demana al Partit Popular respecte per a tota la justicia en general.
Diu que la Conselleria ja recorrerà i la justicia dirà l’última paraula.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, recorda haver tractat ja
alguna moció en aquest sentit. Creu precipitat pronunciar-se quan encara no ha finalitzat el
procés judicial. No creu que el Conseller Marzà tinga que dimitir pel decret de plurilingüisme,
per intentar igualar a les llengües cooficials.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, considera que és un
tema espinós, sense entendre el motiu de la contraposició general. Però el cert és que el
tribunal ha dictat una sentencia i caldrà cumplir-la qui la tinga que cumplir. No és expert en
temes jurídics però pensa que el rebuig inicial del tribunal dona a entendre que alguna cosa no
estarà be. Pensa que no hauria de fer-se política per a fer perdre el temps, i que cal cumplir les
sentències encara que no ens agraden.
La Sra. Alcaldessa reflexiona sobre el fet de mantindre aquest debat en valencià i no
poder pensar en un model educatiu en dues llèngües.
Finalitzades les intervencions, el Ple, amb 4 vots a favors dels regidors Rafael Montava,
Elena Sanz i Rosa Ana Valor del grup Popular i del Sr. José Luis Vicedo del grup Ciudadanos

Cocentaina, 12 vots en contra dels regidors dels grups PSPV-PSOE, 03820-Compromís i
Guanyar Cocentaina, i una abstenció de la Sra. Silvia Climent, del grup Popular, acorda rebutjar
aquesta moció.
---------------Abans de finalitzar la Sra. Alcaldessa, en nom de tota la Corporació, felicita a l’IES Pare
Arques pel Premi Valor al seu projecte educatiu en valencià “Com Sona L’ESO”.
Així mateix desitja a tot el veïnat i visitants, i en especial als festers i festeres, unes
bones festes patronals i un bon estiu.
I no havent més assumptes a tractar, la presidència alça la sessió, quan són les 21:45
hores del dia de la data.
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.
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