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I. 11 De Juny de 2011: Punt de Partida 

 

El passat 11 de juny el valencianisme progressista i ecologista va recuperar la representació 
institucional a l'Ajuntament d'Alaquàs, perduda l'any 1995, desprès dels millors resultats electorals 
que mai havíem obtingut, havent aconseguit a les eleccions municipals del passat 22 de maig el vot 
de 1.193 persones que representen el 7,61% del vots, el que representava pràcticament doblar el 
vots obtinguts a les eleccions municipal de 2007 (676 vots i el 4,55% dels vots). 

 

Distribució de vots: 

Candidatura Sigles Vots % Regidor 

Partido Popular PP 6.715 42,84 10 

Partido Socialista Obrero Español PSOE 6.143 39,19 10 

Bloc - Verds: Coalició Municipal Compromís C.M. COMPROMÍS 1.193 7,61 1 

Esquerra Unida del País Valencià EUPV 766 4,89  

Independents per Alaquàs INxA 723 4,61  

Unificación Comunista de España UCE 133 0,85 
 

 

 

 

Amb aquests resultats aconseguíem per una part trencar amb el bipartidisme al nostre Ajuntament, 
instaurat des de la legislatura 2003-2007. Així mateix aconseguíem trencar la Majoria absoluta 
obtinguda històricament pel PSOE al nostre poble. Amb aquest resultats s'obri un mon 
d'expectatives i oportunitats per a la nostra coalició dons el nostre vot al plenari d'investidura serà 
clau per a configurar el govern municipal al nostre Ajuntament. 
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Amb aquests resultats, des de la coalició es decideix constituir una comissió negociadora 
encarregada de negociar amb les altres dos forces polítiques, amb l'objectiu d'aconseguir tancar 
algun acord de cara a la tria del nou Alcalde/Alcaldessa. Desprès de varies setmanes de negociació 
en Assemblea es pren la decisió pràcticament de forma unànime de votar a favor de la investidura 
d'Elvira Garcia, com Alcaldessa, però sense entrar en el futur Govern Municipal, amb l'objectiu de 
poder ser mes decisius i aconseguir tal i com havíem dit al llarg de la campanya electoral que el 
nostre Ajuntament tinguera "NOVES FORMES I VALORS". 

A canvi del nostre recolzament a la candidata socialista per a la seua investidura, exigim al PSOE 
entre altres  els següents compromisos: 

 Realització d’una auditoria econòmica. 

 Confecció d’un pla de Sanejament. 

 Modificació de l’actual sistema de Subvencions. 

 Reducció al 50% de les assignacions al Grups Municipals. 

 Eliminació de l’assignació fixa per regidor i mes 

 Reducció en un 25% les assignacions per assistència. 

 Consignació d’un màxim de 210.000€ per a regidors alliberats. 

 Alliberar al Regidor del Bloc-Els Verds. 

 Suprimir el personal de confiança. 

 No pot continuar la Regidora d’Economia en eixa àrea, ni estar alliberada. 

 …… 

Amb aquests resultats i amb l’acord d’Investidura tancat amb el PSOE, el 11 de juny de 2011, es va 
constituir l’actual corporació municipal, el Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, 
realitza la següent intervenció.  
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“Excel·lentíssima Sra. Delegada del Govern.  

Il·lustríssims Senyors i Senyores Diputats a les Corts Valencianes.  

Senyora Alcaldessa, companys i companyes de Corporació.  

Ciutadanes i ciutadanes  

TOT ESTÀ PER FER I TOT ÉS POSSIBLE 

Deixeu-me que comence així, amb un vers del Martí i Pol el meu parlament, perquè  és amb eixe 
sentiment d’il·lusió i d’esperança amb el que des del BLOC-Els Verds  d’Alaquàs acarem esta 
legislatura. El mateix sentiment que m’heu transmès les persones  que de forma més intensa m’heu 
fet costat estos últims mesos. També, com no, el de les  1193 persones que el 22 de maig votàreu 
amb un somriure.  

No puc deixar passar l’oportunitat per donar les gràcies a la gent que heu estat al  meu costat estes 
últimes setmanes, en el bons moments i en els complicats. Gràcies  també als nostres votants “de 
sempre” per la seua fidelitat i als militants i simpatitzants de  la coalició pel seu treball i implicació per 
poder aplegar a este dia. A Raül, els meus  pares, germans i germanes, gràcies per estar sempre ací.  

Comencem una legislatura amb grans reptes, el primer les persones que no tenen  treball i que viuen 
situacions de vegades crítiques i inclús dramàtiques. No és moment  d’eludir responsabilitats, ja no 
ens val allò de que la culpa la té un altre. Les polítiques  actives d’ocupació estan transferides a la 
Generalitat i l'ajuntament compta amb  mecanismes importants per promoure l’ocupació i el que és 
més important encara deu  comptar amb imaginació, imaginació per gestionar de forma efectiva els 
recursos amb els  que comptem. Imaginació per pensar en noves solucions i posar en marxa noves  
iniciatives.  

Comparec hui per primera vegada com a portaveu municipal del Bloc-Els Verds  d’Alaquàs. Ho faig 
conscient que l’acta de regidor és un contracte amb la ciutadania que  em compromet amb el destí 
d’Alaquàs i m’atorga l’enorme, la immensa responsabilitat de  representar els alaquasers i les 
alaquaseres en la presa de decisions i en l’administració  dels assumptes del nostre poble. 

La ciutadania mereix i espera de nosaltres capacitat per actuar units, davant els  grans reptes 
d’Alaquàs, més enllà dels interessos partidistes o de grup. Espera de  nosaltres que ens servim del 
diàleg com a mètode, que mitjançant el consens, fem  possible tot allò que està per fer.  

Res no és més plural que el consens. El consens naix de la vocació servei, i  compartint eixa voluntat 
ens trobaran sempre els altres dos partits que conformen  aquesta nova corporació municipal. Ho 
hem intentat les últimes setmanes per a  configurar un govern amb la presència de totes i tots, no ha 
estat possible però des de  hui mateix els 20 companys i companyes de Corporació poden comptar 
amb el Bloc-Els Verds per construir consensos. 

Poden comptar amb nosaltres per recolzar reivindicacions a les altres  administracions públiques, que 
solidàriament han de contribuir al creixement orgànic i  sostenible del nostre poble. A totes les 
administracions. Les governe qui les governe.  
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El passat 22 de maig el Partit Popular va tindre un important increment de vot i sent  el partit mes 
votat, no entrarem ara a valorar si per mèrits propis o per demèrits d’altres,  però alhora cal constatar 
que la suma de vots progressistes, continua sent majoritària al  nostre poble i eixa realitat és la que es 
reflexa hui a la configuració d’aquest plenari  municipal. 

Els veïns i les veïnes d’Alaquàs han manifestat amb rotunditat que volen un canvi  de formes i de 
valors, un canvi que ha augmentat la pluralitat de veus al nostre Ajuntament trencant amb un 
bipartidisme que semblava imparable.  

Ens comprometem a ser l’instrument que façà possible eixe canvi de formes i de  valors i ens oferim a 
ser el vehicle que possibilite que arriben al ple, les propostes d’altres  organitzacions polítiques que, 
l’actual llei electoral i la barrera del 5% els ha impedit estar  hui dins de l’Ajuntament malgrat obtindre 
més vots que els que representen individualment cadascú dels regidors i regidores dels dos partits 
majoritaris.  

Els nostres votants i veïns ens demanen als polítics, austeritat, transparència, participació, 
coresponsabilitat en la presa de decisions, i eixes són les línies mestres de l’acord d’investidura 
aprovat en assemblea oberta i que hem tancat amb els socialistes d’Alaquàs, austeritat en la despesa, 
reducció de les partides destinades al sosteniment dels partits polítics i de les assignacions als 
regidors i regidores, participació ciutadana en l’elaboració dels pressuposts i transparència en totes 
les decisions municipals.  

No em signat cap xec en blanc, hui hem ficat a treballar a favor d’Alaquàs el vot que ens han donat i 
per això al llarg d’aquesta legislatura recolzarem les bones idees i propostes d’uns i les dels altres, 
perquè cap partit té la veritat absoluta. Contribuir a fer un debat més ric d’idees i propostes és el 
nostre compromís.  

Impossible acabar el parlament sense fer una referència als indignats i a les indignades del moviment 
del 15-M.  

Quina millor forma que recordant la figura de Jorge Semprún, referent moral, intel·lectual i cívic. Va 
ser testimoni, protagonista i víctima de les grans barbàries que Europa ha viscut, de xiquet exiliat de 
l’Espanya franquista a deportat número 44.904 d’un camp nazi d’extermini. De la seua experiència 
com a ministre de Cultura va nàixer el llibre “Federico Sánchez se despide de ustedes” on ataca la 
política com espai de poder icontrol dels aparells dels partits allunyada de la vocació de servei públic.  

Fa massa temps  que la política, en majúscules, la que fa referència a 'la bona gestió d’allò públic' 
havia  deixat d'interessar a la gent, al poble. Peticions encaminades a augmentar la participació  
ciutadana, guanyar en transparència en la gestió de l'administració, o la millora dels  serveis públics 
(des de la salut al transport), només poden contribuir a millorar el sistema democràtic del que ens 
hem dotat. Els polítics ara i ací tenim el gran repte de fer-nos permeables a les peticions del 
moviment del 15-M.  

Com he dit reiteradament esta campanya electoral, ens podrem equivocar però segur que no vos 
defraudarem.  

Moltes gràcies.” 
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II. Activitat Institucional del Grup Municipal. 

 

A la sessió extraordinària organitzativa celebrada el  30 de juny de 2011, es va procedir a 
l’organització municipal i designació dels membres en les distintes comissions i organismes tant 
municipals com supramunicipals.  

 

Vicent Forment i Legua 

Potaveu del Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
Membre de la Junta de Govern 
Titular de la Comissió Especial de Comptes 
Titular de la Comissió d’Urbanisme i Serveis Municipals 
Titular de la Comissió Socio-Cultural 
Titular de la Comissió d’Economia i Hisenda 
Titular de la Comissió de Regim Interior i Personal 
Vocal Titular de la Mesa de Contractació 
Vocal Titular de la Comissió Municipal de Patrimoni 
Vocal Suplent del Consorci Provincial d’Extinció d’Incendis 
Vocal Titular del Consell Escolar de l’Escoleta Infantil 
Vocal Titular de la Comissió de Govern del Consorci UMA 
Vocal Titular de la Comissió Executiva del Consorci de la UMA 
Vocal Suplent del Consorci Esports Horta 
Vocal Titular del Consell d’Administració de la Ràdio Municipal 

                                                       Vocal Titular del Consell Agrari Municipal 
                                                       Vocal Titular de l’ECOPARC 

En eixa mateixa sessió del plenari municipal i fruit de l’acord d’investidura, s’aprovaren tota una 
sèrie d’acords respecte a les assignacions econòmiques dels grups municipals, així com 
Retribucions per assistències a plenaris i comissions. 

a) FIXACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS D’ACORD AMB L’Art. 73.3 DE 
LA LLEI DE BASES 7/85 

Aprovar com a assignació als Grups Polítics representats en l’Ajuntament per a despeses de 
funcionament intern dels mateixos, la quantitat anual de 4.000 € per a cada grup com a 
component fix, i com component variable 1 euro més per Regidor i mes. 

Aquest acord suposa una reducció del 50% de les Assignacions als Grups Municipals, respecte a la 
legislatura passada, passant de 8.000€ a 4.000€ euros anuals, i la reducció (amb una xifra 
testimonial de 1€ mensual per regidor, davant la impossibilitat legal de suprimir-la) de la quantitat 
variable. 

Per tant al nostre Grup Municipal, li va ser assignada la quantitat de 4.012 euros anuals per al seu 
funcionament. Cal de tota manera aclarir que degut a les circumstàncies econòmiques de 
l’Ajuntament, a dia de hui, el nostre Grup Municipal tan sols ha rebut els 2.000 euros de subvenció 
corresponents al segon semestre de l’any 2011. 
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b)  PROPOSTA D’APROVACIÓ ASSIGNACIONS A MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

PRIMER: Establir en concepte d’indemnitzacions per assistència a les sessions que es detallen, les 
següents quantitats i en les condicions i límits que s’expressen:  

a) Per assistència a les sessions que celebre l’Ajuntament Ple, per sessió: 224 € Portaveus i 
Regidors delegats, i resta 185 €.  

b) Per assistència a les sessions que celebren les Comissions Informatives Municipals, Junta de 
Govern Local, Comissió Municipal de Patrimoni i Mesa de Contractació; per sessió: 158 € 
Portaveus i Regidors delegats, i la resta 118€ 

 

Al nostre entendre les assistències dels regidors als òrgans de govern, comissions i plens deuen 
ser retribuïts pel treball d’estudi i preparació que requereixen. Els membres de l’equip de govern i 
els portaveus de cada grup polític municipal tenen major càrrega de treball, per això les seues 
retribucions són un poc majors. La proposta feta representava un 25 % d’estalvi respecte les xifres 
de principi de 2011 (més encara si considerem les de 2007 a 2010) 

En aquesta mateixa sessió del plenari municipal s’aprovaren els següents càrrecs amb dedicació 
exclusiva, l’alcaldessa, amb unes percepcions anuals brutes de 47.000 € referides a 14 
mensualitats, el regidor d’Urbanisme i Serveis Municipals, amb unes percepcions anuals brutes de 
43.000 € referides a 14 mensualitats, i 30.000 €  anuals bruts referides a 14 mensualitats per al 
regidor del Grup BLOC-ELS VERDS, així com una dedicació parcial del 40% amb percepcions 
anuals de 17.500 € referides a 14 mensualitats per al regidor delegat de Cultura i Educació.  

Cal aclarir que després del trencament de l’acord d’investidura, el nostre regidor, Vicent Forment, va 
renunciar a la dedicació exclusiva i per tant a les percepcions econòmiques que percebia, passant a 
percebre exclusivament les retribucions en concepte d’indemnització per assistències a Plenaris, 
Comissions Informatives i altres reunions dels òrgans municipals. Aquestes retribucions 
representen una mitjana d’uns 1.100 euros nets al mes. ( D’aquesta percepció el nostre regidor fa 
una aportació d’un 10% al partit) 

Conscients del compromís adquirit amb tots els veïns i veïnes de realitzar una tasca d’oposició 
constructiva, propositiva, ferma i exigent, s’ha dut una línia de treball continuat, amb l’objectiu de 
fiscalitzar i controlar el treball de l’equip de govern socialista, de la mateixa manera s’han presentat 
diferents mocions al plenari, amb el propòsit de complir el nostre programa electoral: 

 



9 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC ELS VERDS D’ALAQUÀS  DE 
JULIOL DE 2011 A JUNY DE 2013 I RESULTAT DE LA VOTACIÓ 

DATA MOCIÓ RESULTAT 

28/07/2011 Relativa a l’aprovació dels pressupostos municipals de 2011 

11 vots a favor (10 del 
PSOE i 1 del BLOC-
ELS VERDS) i 10 
abstencions del PP 

28/07/2011 Relativa a la retransmissió en directe dels Plenaris Municipals 

11 vots a favor (10 del 
PSOE i 1 del BLOC 
ELS VERDS) i 10 
abstencions del PP, 

28/07/2011 Relativa a la posada en marxa dels pressupostos participatius. 
Aprovada per 
unanimitat 

29/09/2011 
Reclamant aturar la reforma constitucional i el dret a decidir de 
la ciutadania, mitjançant un referèndum 

20 vots en contra (10 
del PSOE i 10 del PP) 
i 1 vot a favor del 
BLOC-ELS VERDS 

29/09/2011 Relativa al tractament del fem i l’EMTRE 

11 vots a favor (10 del 
PSOE i 1 del BLOC-
ELS VERDS) i 10 vots 
en contra del PP 

27/10/2011 Relativa a la reducció de l’ús de paper en la gestió municipal 
Aprovada per 
unanimitat 

26/01/2012 Relativa a la posada en marxa d’una Xarxa d’Horts Urbans 
Aprovada per 
unanimitat 

26/01/2012 Relativa a l’increment de l’Impost de Bens Inmobles (IBI) 

12 vots a favor (10 del 
PSOE, 1 del BLOC-
ELS VERDS i 1 del 
Sr. Cases) i 9 vots en 
contra del PP 

23/02/2012 
Relativa a la revocació de determinades delegacions de 
competències del Ple en la Junta de Govern 

10 vots a favor dels 
grups PP i BLOC-ELS 
VERDS, i 10 vots en 
contra del grup PSOE 
i una abstenció del Sr. 
Cases. 

23/02/2012 Relativa al compliment dels acords del Ple 
Aprovada per 
unanimitat 

26/04/2012 
Relativa a la instal·lació de contenidors de reciclatge d’oli 
domèstic. 

Aprovada per 
unanimitat 

26/04/2012 
Relativa a la comunicació democràtica i la publicitat 
institucional. 

Aprovada per 
unanimitat 

31/05/2012 
Per recuperar i resituar amb dignitat la làpida dedicada a 
recordar la memòria del Dr. Faustí Barberà. 

Aprovada per 
unanimitat 

31/05/2012 
Per reconfigurar les Comissions Informatives i la Comissió 
Especial de Comptes 

8 vots en contra del 
PP, 12 abstencions 
(10 del PSOE, 1 del 
Sr. Cases i 1 de la 
Sra. Sanchis), i un vot 
a favor del BLOC-ELS 
VERDS 
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28/06/2012 
Relativa al règim d’indemnitzacions per assistència a les 
sessions del plens extraordinaris 

Un vot a favor del 
BLOC-ELS VERDS, 8 
abstencions (7 del PP 
i 1 de la Sra. Sanchis) 
i 10 vots en contra (9 
del PSOE i 1 del Sr. 
Cases) 

26/07/2012 
Relativa als drets dels animals i en contra del seu 
maltractament 

Dos vots a favor (1 
del BLOC-ELS 
VERDS i 1 de la Sra. 
Sanchis) 10 
abstencions del 
PSOE 8 vots en 
contra (7 del PP i 1 
del Sr. Cases). 

27/09/2012 
Relativa a l’adopció de mesures per cobrir les necessitats 
bàsiques de les famílies de la població. (Conjunta amb PSOE) 

13 vots a favor del (10 
PSOE, 1 del BLOC i 2 
de regidors no 
adscrits) i 8 
abstencions del PP, 

25/10/2012 
Relativa al foment de l’ús compartit del vehicle privat a 
Alaquàs 

Aprovada per 
unanimitat 

25/10/2012 Relativa a l’aplicació de criteris de Transparència 
Aprovada per 
unanimitat 

29/11/2012 
Relativa a la revisió dels valor cadastrals dels immobles 
d’Alaquàs 

Aprovada per 
unanimitat 

31/01/2013 Sobre la seguretat als centres educatius d’Alaquàs 
Aprovada per 
unanimitat 

04/02/2013 
Contra la Pujada del preu del transport d’autobusos i per 
reclamar la millora del servei  

Aprovada per 
unanimitat 

30/05/2013 
Reclamant la reobertura de la Comissió d’Investigació de 
l’accident de metro de la línia 1 de Metrovalencia 

11 vots a favor (10 del 
grup PSOE i 1 del 
grup BLOC-ELS 
VERDS) 8 vots en 
contra del grup PP i 2 
abstencions dels 
regidors no adscrits 

27/06/2013 
Per a la creació del Consell Local de la Joventut (Conjunta 
amb PSOE) 

Aprovada per 
unanimitat 

De la mateixa manera, s’han presentat, diferents al·legacions a les ordenances fiscals per a l’Any 
2013, dites al·legacions varen consistir en: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE  
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

c) En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del 
RDL 6/2012, de 9 de març de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, 
en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge previst en l’article 3 de l’annex 
d’aquesta norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat 
que adquirira l’immoble, sense que el substitut puga exigir del contribuent l'import de les 
obligacions tributàries satisfetes. 
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CIRCULACIÓ DE  
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

6. Es bonificarà el 35% de l'impost per als vehicles híbrids que es donen d’alta en el municipi. 
Per a poder aplicar aquesta bonificació, els interessats hauran d’instar la seua concessió i tindrà 
efectes a partir del període impositiu següent al de la data de sol·licitud. En el cas de matriculació o 
nova adquisició del vehicle, es practicarà l'autoliquidació de l'impost. Sense perjudici d'açò, el 
subjecte passiu podrà sol·licitar l’exempció en el termini d’un mes des de la data de pagament de 
l'autoliquidació. Es procedirà a la devolució de l’excés d’impost ingressat a partir de la confirmació 
de la concessió de l’exempció 

 

ORDENANÇA FISCAL Núm. 5 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES 

6. S’aplicarà una bonificació del 50% en favor de les construccions d’ús particular, 
instal·lacions, o obres en les quals s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar sobre el valor de les dites instal·lacions i obres. L’aplicació d’aquesta 
bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguen 
col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent.  

No es concedirà aquesta bonificació quan la instal·lació d’aquests sistemes d’aprofitament de 
l’energia solar siga obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria.  

La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si escau, les 
bonificacions, en el seu cas, que es refereixen els apartats anteriors d’aquest article.” 

Les tres al·legacions varen ser aprovades per unanimitat. 

Així mateix varem presentar un altra al·legació a “ L’ORDENANÇA FISCAL Núm. 1 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA.  

Sol·licitant la inclusió d’un Nou article 4.1  

No estan subjectes a aquest impost:  

Aquelles transmissions que siguen conseqüència de subhastes o de procediments d’execució 
hipotecària de caràcter judicial o privats, sempre que concorren les següents circumstàncies:  

a) Que el transmitent siga una persona física.  

b) Que es tracte de transmissions “intervius” i que el bé jurídic que és objecte del fet imposable siga 
l’habitatge habitual del transmitent.  

c) Que l’habitatge tinga un valor cadastral inferior a 500.000 € en el moment del fet imposable. 

Aquesta al·legació no va prosperar davant els informes del Sr. Secretari i el Sr. Interventor, en els 
que manifestaven que l’ajuntament no té competència per a determinar subjectes passius. 
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Així mateix es varen presentar  les següents al·legacions a la proposta de Modificació del PGOU. 
Amb el següent resultat: 

1. Manifesta l’al·legant que l’estudi de paisatge que obra com a document adjunt al Document 
de Pla General, no ha gaudit de període de participació publica d’acord amb el seu apartat 6. 
Procedeix la desestimació de la mateixa, atés que l’estudi de paisatge exposat al públic, resulta ser 
el mateix que al seu dia es va exposar al públic mitjançant un acord de data 28 de febrer de 2008. 
És més, prova d’això és que l’esmentat estudi de paisatge, posseeix data de febrer de 2008. El dit 
estudi de paisatge ja va ser en el seu moment al corresponent període de participació pública. Així 
obra en l’expedient. Si a això afegim, que el Document de Nou Pla General ha sigut sotmés al 
Procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica amb emissió de Memòria Ambiental, així com que 
el document ha sigut novament exposat al públic per més de 45 dies, així com el contingut de 
l’informe de l’equip redactor. Procedeix la seua desestimació.  

2. Manifesta l’al·legant que l’Estudi de Mobilitat i Trànsit proposa una xarxa de corredors verds 
que entenen insuficients. No deixa aquesta ser això més que una apreciació subjectiva, vist la 
xarxa de corredors en tan poc terme municipal i les escasses dimensions del mateix (3,9km2), amb 
les Alberedes i eixos verds dels polígons que connecten les grans zones verdes de la població; sent 
aquests, ja no més que suficients, sinó de difícil ampliació vista la saturació existent del territori que 
es troba pràcticament consolidat per l’edificació en compte al que es refereix al nucli residencial. 
Vistes les dites circumstàncies i informe de l’equip redactor que atesa la consolidació existent en el 
terme municipal i el seu rebliment per l’edificació justifica la connexió de les zones verdes a través 
d’itineraris de vianants, es proposa la seua desestimació.  

3. Manifesta l’al·legant que les dades sobre l’informe de sostenibilitat econòmica es refereixen 
als anys 2005 i 2006, entenent que davant de l’actual situació econòmica no queda constatat 
que el creixement de la població siga sostenible. Si respecte al fet cert de les dades, res pot 
al·legar-se en contra seu. També és cert que el nou document de PGOU, en eliminar la zona d’ARI 
1 amb l’eliminació de futures vivendes i de l’increment poblacional inicialment previst que això 
comporta, preveu un creixement sostingut raonable de conformitat amb el creixement poblacional 
dels dos últims anys estancat o fins i tot negatiu. Això, unit la no previsió de noves dotacions 
públiques d’envergadura, més allà de les ja existents; fan que el creixement previst siga, no sols 
sostenible, sinó que més que raonable. Es proposa la desestimació.  

4. Sobre el manteniment de la U.E.CH2 Carrer de l’Església del PEPRI. Aquesta no resulta ser 
més que una apreciació d’un desig més que legítim; si bé la no necessariament del dit espai com a 
dotació pública i el caràcter d’ingestionable de la U.E., està més que justificat. Totes les actuacions 
derivades del PEPRI aprovat l’any 2001 han sigut executades (CH1, CH3 i Castell Palau), a 
excepció d’aquesta; degut en part a la innecessarietat de més sòl dotacions, en part a la seua 
dificultosa gestió. Ateses les dites circumstàncies i la justificació donada per l’equip redactor en el 
seu informe, es proposa la seua desestimació.  

5. Sobre la protecció sol·licitada de l’edificació coneguda com a Caseta Blanca, no poden més 
que reproduir-se els arguments donats al seu dia l’any 2009 davant de la dita petició en sentit 
desestimatori. L’esmentada construcció, no sols no gaudeix de cap valor arquitectònic, sinó que es 
troba en un estat de deteriorament important que ha donat lloc a l’emissió d’informes tècnics 
respecte d’això recentment. A més, la dita construcció, per la seua antiguitat (1945-51) i 
característiques, no té cap valor arquitectònic, més enllà de la seua aparença singular. Amb tot això 
i vist el contingut de l’informe de l’equip redactor, es proposa la seua desestimació.  

6. En relació a la petició consistent a dotar a la Casa d’Exercicis de la Puríssima de Protecció 
Integral en compte de Protecció Ambiental, es proposa desestimar el que sol·licita. El dit 
edifici és considerat pel nou Pla General com una futura dotació publica d’Ús Docent. La protecció 
integral del mateix, dificultarà la implantació de la dita dotació, atés que pràcticament impediria la 
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redistribució interior en el mateix o com menys la limitaria, si bé en tot cas qualsevol intervenció 
haurà de gaudir de l’autorització preceptiva per part de la Direcció General de Patrimoni de la 
Conselleria de Cultura. A més, la protecció ambiental assignada és la mateixa o semblant que li 
assigna l’actual PGOU en l’article 137.2 de les normes urbanístiques, que només protegien la 
façana. 

7. En relació a la disminució del nombre de plantes previstes en la U.E. Camí Vell. Aquest 
tècnic informador entén que constitueix una al·legació estimable, pels motius que s’exposaran a 
continuació en estudiar el bloc d’al·legacions plantejats per un núm. important de veïns del 
barri  

Ja el PGOU aprovat al seu dia provisionalment l’any 2009, preveia en la zona un ús residencial 
extensiu dins de l’ARI 1, si bé no assenyalava l’ordenació detallada. Per tant, mai s’ha proposat en 
la zona un ús residencial extensiu. L’actual PGOU de 1991, preveu en l’illa un ús terciari, així com 
una altura de cornisa màxima de 10 metres. 

Vistes les al·legacions formulades i examinat l’informe d’al·legacions de l’equip redactor, s’entén 
que la proximitat d’una nova edificació de cinc plantes mes àtic com la projectada a 
edificacions contigües, a més d’incidir negativament en les edificacions unifamiliars del C/ 
Alfafar, l’amplària del de les quals vial resulta reduïda; no quedaria degudament integrada en 
el seu entorn, si bé hi ha una zona verda intermèdia entre el bloc projectat i la resta d’edificacions 
unifamiliars preexistents. És per l’anteriorment exposat, per la qual cosa s’entén adequat i 
raonable el modificar la tipologia edificatòria en la dita illa, assignant-li un ús residencial 
extensiu idèntic al de les edificacions contigües en què es troba integrada, sent-li d’aplicació 
allò que s’ha preceptuat en les Normes Urbanístiques per a la dita tipologia; i d’aquesta manera, 
aconseguir un ús i una ordenació més adequada que el que fixa l’actual ordenació del PGOU de 
1991.  

Es proposa estimar l’al·legació en el sentit manifestat, podent plasmar en la zona 26 
vivendes unifamiliars, en compte de les 151 vivendes previstes en règim plurifamiliar. Amb 
tot això, el núm. de vivendes potencials per a futurs creixements ascendirà a 1.381 en compte de 
les 1.506 inicialment previstes, possibilitant això un increment poblacional de 2.986 habitants, que 
es correspon a un 9,87% de l’actual poblacional; marge més que suficient tenint en compte que en 
l’última anualitat hi ha estancament o increment negatiu de la població. 

Cal destacar l’important mobilització que ens pocs dies varem aconseguir, per a que 51 veïns i 
veïnes del Barri de la Puríssima presentaren l’al·legació que varem preparar i repartir pel barri.  

 

Podeu consultar tot el treball de legislatura a 
http://alaquas.compromis.ws/legislatura/ 

 

 

http://alaquas.compromis.ws/legislatura/


14 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC – ELS VERDS Al 
PLE DE L'AJUNTAMENT,  RELATIVA A L’APROVACIÓ DELS 

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2011 

 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
en aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, 
la següent MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Els pressupostos municipals, constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les 
obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'Ajuntament i els drets que prevegen liquidar 
durant el corresponent exercici. 

Les entitats locals hauran d'elaborar i aprovar anualment un pressupost general que integre 
el pressupost de la pròpia entitat local recollint la previsió d'ingressos i despeses. L'exercici 
pressupostari coincideix amb l'any natural i a ell se li imputaran els drets liquidats en eixe 
temps, qualsevol que siga el període que es deriven i les obligacions reconegudes durant el 
mateix. 

L'aprovació definitiva del pressupost haurà de realitzar-se abans del 31 de desembre de 
l'any anterior al de l'exercici al que haurà d'aplicar-se i haurà de ser inserit en el butlletí 
oficial de la corporació si en tinguera, i resumit per capítols de cadascun dels pressupostos 
que l’integren, en el de la província, o si escau en el de la comunitat autònoma. El 
tancament i liquidació dels pressupostos de l'entitat local s'efectuarà, pel que fa a a la 
recaptació de drets i obligacions de pagament, el 31 de desembre de l'any natural. 

En el moment de presentar aquesta moció al Ple de la Corporació, els Pressupostos 
municipals per a l'any 2011 no estan aprovats ni tan sols provisionalment, ni res se sap 
d'aquest document de vital importància per al municipi. 

És evident, que l'Ajuntament d’Alaquàs travessa per una situació econòmica difícil, i és 
evident, perquè és el propi equip de govern qui malgrat gaudir la pasada legislatura d'una 
àmplia majoria absoluta, no ha estat capaç d’elaborar el corresponent pressupost. 

Però aquesta actuació porta amb si un desistiment de funcions dels nostres governants i   
dificulta la possibilitat  d’escometre les necessàries i urgents mesures de contenció de 
despesa que haurien d'haver-se adoptat molt temps arrere per a traure avant el pressupost 
econòmic. 

Els gestors públics han de complir amb les seues obligacions, i traslladar la informació 
veraç i detallada als ciutadans en tot moment, afavorint així el coneixement de la  gestió 
realitzada pels seus governants. 

Per tota aquesta sèrie de motius, el grup municipal del Bloc- Els Verds  
d'Alaquàs proposa el següent: 
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ACORD 

- La presentació urgent per a la seua aprovació del Pressupost econòmic de l'Ajuntament 
d’Alaquàs per a l’exercici 2011. 

 

 

Alaquàs, 22 de juliol de 2011 

 

Vicent Forment 
Regidor del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC – ELS VERDS Al 
PLE DE L'AJUNTAMENT,  RELATIVA A LA RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE 

DELS PLENS  DE LA CORPORACIÓ. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs en 
aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, la següent 
MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Davant la importància que els plens de l'Ajuntament adquireixen en marcar el ritme de  
creixement i desenvolupament de la nostra ciutat des del vessant polític, i donat el 

compromís  públic de les formacions polítiques representades en aquest consistori de 
fer arribar les  opinions i actuacions a tots els ciutadans d'Alaquàs. 

Davant l’important creixement del nombre de ciutadans i ciutadanes d’Alaquàs que en 

els últims mesos estan assistint al saló de Plens per a seguir el desenvolupament dels 
Plenaris Municipals. 

Des del Bloc- Els Verds d’Alaquàs estimem necessari donar un nou impuls a la  

participació ciutadana i a la pluralitat informativa, ja que segons estableix el 
Reglament  de Participació Ciutadana, aprovat per la unanimitat del plenari, en l'article 
17.1  relatiu als mitjans de comunicació municipals: 

“L'Ajuntament, a més de donar la publicitat que legalment corresponga a  

cada assumpte amb anuncis i edictes en el tauló de la Corporació i en les pàgines web, 
en  el full informatiu, en els butlletins oficials i en els diaris de major difusió, transmetrà 

la  informació útil a la ciutadania a través dels instruments més adequats.  Els mitjans 
de comunicació propis no solament seran rigorosos, veraços i objectius sinó  

respectuosos cap a la pluralitat existent en la ciutat.” 

Aquesta és una oportunitat per a acostar la vida política i municipal a la 
ciutadania, tenint en compte que comptem en el nostre municipi amb una emissora de 
ràdio local, així com  a través de la pròpia web municipal que realitza la funció publica 

d'informació, amb la finalitat de  retransmetre en directe les sessions plenàries, tant 
ordinàries com a extraordinàries  que celebre la Corporació en endavant. 

Per tota aquesta sèrie de motius, el grup municipal del Bloc- Els Verds  

d'Alaquàs proposa els següents: 

 
ACORDS 

1. Instar a l'Alcaldessa-Presidenta del nostre municipi, com a màxim responsable 

del  Consell d'Administració de Radiodifusió Municipal a autoritzar la 
retransmissió íntegra dels plens de la corporació, així com desenvolupar els 
mecanismes necessaris per a retransmetre en directe els plens de la corporació a 

través de la web municipal. 
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2. Possibilitar el seguiment del Plenari municipal a les pantalles de televisió 
instal·lades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, permetent que les persones que  ho 
desitgen puguen intervindre al torn de precs i preguntes. 

 
3. Habilitar l’Auditori d’Alaquàs per a la celebració de les sessions del Ple de 

l’Ajuntament fins que es puga transmetre en directe els plenaris a través de la 
web municipal i les pantalles instal·lades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  

 

Alaquàs, 22 de juliol de 2011 

 

Signat: Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS RELATIVA A LA POSADA EN 
MARXA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs en 
aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, la següent 
MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

En les democràcies actuals és comú que la ciutadania es senta cada vegada més 
allunyada de la vida política. Des del BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS creiem que cal 

avançar cap a una nova democràcia que tinga en compte la ciutadania d’una forma més 
constant, per tal d’aconseguir unes polítiques més pròximes a la voluntat ciutadana i 

per fer de la política una activitat més propera a la ciutadania. 

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir 
directa o indirectament en les polítiques públiques. Quan parlem de participació 
ciutadana parlem d’influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de 

consultar determinades decisions a la ciutadania sinó de traspassar-los el poder. 

La participació ciutadana té dos grans protagonistes: les persones a nivell individual i 
les entitats. Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de 

participació, però cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la máxima 
representativitat. 

L’ampliació de la participació des d’esferes merament informatives i consultives a 

dimensions més decisòries, com també el pas de la participació sobre projectes ja 
totalment predefinits a la possibilitat d’influir en el seu disseny, són tendències que es 
poden ja observar en alguns municipis del nostre entorn. 

L’àmbit pressupostari, tradicionalment reservat a una gran centralització en el nucli del 
poder municipal, sembla també ser objecte, cada vegada amb més freqüència, de 
dinàmiques participatives, la qual cosa significa un salt qualitatiu important ja que obri 

les portes de la participació en àmbits que tradicionalment li eren vedats, a la vegada 
que confirma a la ciutadania una veritable voluntat democràtica. 

El Bloc-Els Verds  d’Alaquàs, en aquest marc, vol promoure una experiència de 

participación que possibilite la influència dels ciutadans i les ciutadanes en la definició 
de les prioritats pressupostàries en la inversió municipal, augmentant tant l’encaix 
entre política municipal i ciutadania com el desenvolupament de la xarxa social i 

associativa i de la seva capacitat participativa. 

Es per tot açò que presentem a consideraciò, debat i aprovació del Ple, els següents 

 ACORDS: 

PRIMER.- Iniciar el tràmits necessaris per a la posada en marxa a Alaquàs de 
l’elaboració del pressupostos participatius, per a l’exercici pressupostari de 2012. 
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SEGON.- Aprovació d’un reglament municipal que regule els mecanismes de 
participació en l’elaboració dels pressupostos participatius. 

TERCER.- Que l’Ajuntament d’Alaquàs promoga campanyes informatives i educatives 

dirigides a la població en general per tal de fomentar el coneiximent i la participació en 
aquesta experiència de participació. 

QUART.- Que es comunique, personalment, aquest acord a totes les Associacions 
d’Alaquàs. 

 

 

Alaquàs, 22 de juliol de 2011 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC - ELS VERDS D’ALAQUÀS  RECLAMANT ATURAR LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL I EL DRET A DECIDIR DE LA CIUTADANIA MITJANÇANT UN 
REFERÈNDUM. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs en 
aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, la següent 
MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

El Govern de l’Estat ha proposat a tres mesos de les eleccions una reforma 
constitucional que suposa una clara limitació a la capacitat de decidir sobre la política 
econòmica de l’Estat per part de la ciutadania i evitar altres orientacions que les 

actualment dominants.  

Esta decisió que ha pres l’executiu central i que compta amb el suport del principal 
partit de l’oposició ha estat presa de manera arbitrària i sense consens social, a més de 

no comptar ni amb el suport democràtic de les urnes ni de les organitzacions socials, ja 
que en cap moment esta proposta ha estat plasmada en un programa electoral, ni ha 

rebut el suport,  ni s’ha demanat l’opinió al conjunt de la població.  

La reforma de la Constitució que es vol aprovar per limitar la despesa incidirà 
directament en el manteniment i qualitat dels serveis i prestacions públiques, en les 
polítiques d'impuls econòmic iniciades durant la crisi i en la viabilitat d'administracions 

xicotetes i mitjanes (sobretot en els ajuntaments), repercutint negativament en 
l'ocupació pública, la seua estabilitat i la seua professionalitat. 

A més, la decisió unilateral de voler imposar una reforma constitucional sense 

sotmetre’s a un Referèndum (tot i justificar que no és necessari), quan es tracta d’una 
decisió sobirana que en cap moment ha estat suscitada o plasmada en un procés 

electoral, on la ciutadania tinguera la llibertat de triar quin tipus de concert econòmic i 
despesa pública vol, ha suscitat una mobilització general entre la població i les 
organitzacions socials que reclamen el dret a decidir. 

En un moment crític com el que estem vivim, que ja ha quedat demostrat que la crisis 

no és conjuntural, sinó que tindrà repercussions econòmiques, socials, laborals i de 
finançament durant esta dècada, no es pot posar en greu perill el manteniment de les 

prestacions i institucions bàsiques de l’Estat de Benestar mitjançant una reforma que 
va a limitar els recursos públics, ja que la seua culminació limitarà la capacitat de 
gestió i actuació dels governs i administracions de l’estructura de l’Estat. 

 
Per tot això, presentem al Ple els següents 

ACORDS 

PRIMER.- L’ajuntament d’Alaquàs reclama al Govern de l’Estat i al Grups amb 
representació en el Congrés dels Diputats que aturen el procés de reforma de la 

Constitució on es pretén fitxar un límit de dèficit en la despesa pública. 
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SEGON.- Que cas de continuar amb la tramitació de la proposta de reforma de 
Constitució plantejada pel Govern de l’Estat, es procedisca a la realització d’un 
referèndum vinculant on la ciutadania empre el dret a decidit sobre el futur econòmic 

que ens ha de regir les properes dècades. 

 

Alaquàs, 07 de setembre de 2011 

 

Vicent Forment 
Regidor del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS SOBRE EL TRACTAMENT 

DE FEM I L’EMTRE. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs en 

aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, la següent 

MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

L’augment aprovat per l’EMTRE (l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus) de la taxa de 

fem en més d’un 200% ha posat damunt la taula el greu problema de la gestió dels residus a la 

Ciutat de València i l’Horta. Malgrat haver-se fet en ple mes d’agost i publicat l’endemà per a 

minimitzar-ne l’impacte social i reduir al màxim el termini de presentació d’al·legacions, en un 

procés que no es pot qualificar precisament de participatiu, Compromís ha presentat a través dels 

seus representants a l’esmentat organisme, i personalment a mitjançant diversos càrrecs públics de 

la coalició, distintes al·legacions a aquesta taxa que hem de qualificar, com a mínim, de 

desmesurada. 

La gestió dels residus  l’Horta ha estat presidida per la contínua improvisació i insostenibilitat. 

L’abocador tancat en els anys noranta al terme de Riba-roja; els problemes continus a l’abocador 

de Dos Aigües; la manca d’instal·lacions de tractament adequades, com deixa palesa la instal·lació 

de Fervasa; el retard intolerable de les noves instal·lacions de Quart i Manises són només alguns 

exemples d’aquesta gestió lamentable. 

Cal també fer menció de com s’està produint la recollida i el tractament posterior del fem. Cal 

avançar en la recollida selectiva i posar especial èmfasi a la selecció  de la matèria orgànica com es 

fa en altres comunitats autònomes i com es va començar a fer en algun municipi valencià (per 

exemple, Alcoi). Aquesta recollida selectiva de matèria orgànica possibilita l’obtenció de compost de 

qualitat que pot ser emprat com a adob en l’agricultura i la silvicultura per a millorar-ne els 

continguts en uns sòls molt necessitats d’aquesta matèria.  

A més, és una manera important de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per tal com el 

carboni queda retingut al sòl i els terrenys agrícoles actuen com a vertaders abocadors del diòxid de 

carboni. 

En el Bloc - Els Verds d’Alaquàs considerem imprescindible intensificar les polítiques de reducció 

de residus que, malauradament, són quasi inexistents en el projectes de l’EMTRE. S’han de fer 

campanyes de reducció de residus encaminades a tota la ciutadania. Cal fer campanyes dirigides 
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específicament als centres comercials, de caràcter alimentari, i que potencien, a la vegada, la 

recollida selectiva in situ. S’han de generar mecanismes en la mateixa taxa que incentiven la 

reducció de residus, i que introduïsquen coeficients que premien aquells districtes o municipis que 

obtenen resultats positius en la reducció dels seus residus, tal com proposem en una de les nostres 

al·legacions mitjançant la introducció del bonus malus.  

Ens uns moments en què l’administració valenciana està plantejant introduir la incineració com a 

forma de valorització i d’eliminació de residus, volem manifestar la nostra oposició a la incineració, 

mal anomenada valorització energètica dels residus. I ens hi oposem per molts motius: en primer 

lloc, per la seua insostenibilitat. Uns materials orgànics que han de retornar a la terra per a 

fertilitzar-la i tancar el cicle natural es cremen i generen una quantitat important de cendres, que pot 

arribar al 50% en pes del material cremat. La incineració no elimina el problema de l’abocament. 

Ben al contrari el complica, atés que les cendres són materials tòxics i necessiten un abocador 

especial (entre 1995-2000 els valencians hem tingut problemes quan els mallorquins intentaren 

enviar-nos les cendres de la seua incineradora). Però una incineradora, a més de produir gasos 

d’efecte hivernacle com qualsevol combustió, genera també els pitjors tòxics gasosos que coneix 

l’ésser humà: les dioxines i els furans, que després contaminen la terra i els aliments. D’altra banda, 

la incineració s’oposa i va en contra del reciclatge de materials com el paper, ja que es torna 

imprescindible per a afavorir la combustibilitat dels materials. Hi ha una forta contradicció entre 

incinerar i reciclar. Ambdues són contradictòries. 

En el Bloc-Els Verds d’Alaquàs, per tant, apostem per avançar en un tractament sostenible dels 

residus que comence per introduir mesures i incentius per a reduir-ne la producció, que es faça una 

recollida selectiva de materials, inclosa la matèria orgànica, que permeta el màxim reciclatge i 

reutilització dels residus i que els materials que vagen a l’abocador siguen els mínims possibles. 

L’EMTRE ha de treballar en aquesta direcció, exactament la contrària de la direcció en què sembla 

moure’s en aquests moments. 

PROPOSTA D’ACORD 

Per tot el que hem exposat, el grup municipal del BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS, proposa, per al 

seu debat i votació, els acords següents: 

PRIMER. L’Ajuntament d’Alaquàs insta a l’Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) a eliminar 

l’increment de la Taxa per al Servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans 

(TAMER), aprovat de manera provisional en l’Assemblea de l’Entitat Metropolitana per al 

Tractament de Residus, el passat dia 5 d’agost. 
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SEGONA. L’Ajuntament d’Alaquàs insta a l’Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) a 

eliminar els interessos de demora de susdita taxa, atés que no poden formar part del cost del 

servei. 

TERCERA. L’Ajuntament d’Alaquàs insta a l’Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) a 

implementar un sistema de bonus malus per al càlcul de la tarifa, segons el qual es primaria 

els subjectes passius residents en aquells municipis que reduïsquen la generació de RSU per 

habitant respecte de l’any anterior i, pel contrari, gravaria aquells que n’augmenten la 

generació per càpita respecte de l’any anterior. 

QUARTA. Que l’Ajuntament d’Alaquàs insta a l’Entitat Metropolitana de Residus que la taxa 

establisca trams de bonificacions, destinades a les famílies nombroses i/o que compten amb 

algun membres amb alguna discapacitat. Igualment, s’han d’atorgar bonificacions en la factura 

als titulars dels contractes de subministrament quan les persones que convisquen als domicilis 

acrediten la percepció d’ingressos per davall del salari mínim interprofessional. 

CINQUENA.- Que es done trasllat de la present moció a totes les associacions d’Alaquàs. 

Alaquàs 16 de setembre de 2011 

 

Vicent Forment Legua 

Regidor del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS PER A LA 

REDUCCIÓ DE L'ÚS DEL PAPER EN L'AJUNTAMENT 
D’ALAQUÀS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL 

 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
en aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, 
la següent MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

L'ús no limitat de paper i el creixement en el seu volum en els últims anys (paradoxalment, 
en línia amb el major desenvolupament de les tecnologies de la informació i la 
comunicació) té conseqüències directes en el funcionament de l'administració municipal 
tals com l'increment de les necessitats d'espai d'arxiu i les limitacions o dificultats en l'accés 
i recuperació de la informació. 
  
Tampoc han d'oblidar-se els impactes ambientals de la fabricació de paper, el consum 
energètic i d'aigua necessaris, els abocaments, que contenen elevada càrrega contaminant 
i que han de ser depurats, i els residus, encara que en la seua majoria són no perillosos. A 
més, cal considerar els efectes ambientals de l'entorn tecnològic que fa possible la 
impressió i els residus que generen: tòner, embalatges, impressores, faxos, etc. 
  
Un altre factor important i gens menyspreable és l'estalvi econòmic derivat de la reducció 
del paper. 
 
D'altra banda, l'adopció de mesures d'estalvi de paper, per la posició de les Administracions 
públiques davant la ciutadania, tenen un efecte exemplificador sobre les empreses i 
particulars, per la qual cosa haurà de donar-se l'adequada difusió a les mateixes, tant en la 
seua adopció com en els seus resultats. 
 
En el dia de hui, cada vegada es fa més necessari optimitzar els recursos, ja no només per 
raones econòmiques, sinó també per qüestions ambientals i de solidaritat amb el nostre 
planeta. L'ús del paper com a mitjà de comunicació entre els diferents departaments,  així  
com   el  lliurament  de   documentació  als   regidors i regidores,representa un gran 
consum que moltes vegades és utilitzat de forma breu i transitòria. Les noves tecnologies 
permeten que els departaments i regidors puguen accedir a la informació de forma 
immediata i en qualsevol lloc. Sent aquesta una forma més barata i còmoda de poder 
accedir i utilitzar la informació. 
 
Per aquests motius  Alaquàs ha d'incorporar-se a la modernització dels procediments 
administratius promovent la progressiva implantació de l'administració electrònica. 
 
Per tot això, presentem al Ple els següents 

ACORDS 
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1. Realitzar un estudi tècnic per a començar a reduir l'ús del paper en l'administració 
local. 
 

2. Que la convocatòria als òrgans col·legiats de l'Ajuntament així com la documentació 
subministrada als regidors i regidores siga lliurada en format digital als regidors de 
l'Ajuntament d'Alaquàs. 

 
3. Reduir la impressió en paper de les publicacions que edita l'Ajuntament fomentat la 

seua consulta a través de la web municipal i les xarxes socials. 
 

Alaquàs, 21 d’octubre de 2011 

 

Signat: Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS RELATIVA A LA 
CREACIÓ D’UNA XARXA D’HORTS URBANS A ALAQUÀS 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 
d’Alaquàs en aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i 

debat del Ple Ordinari, la següent MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Els horts urbans són espais d’horta ubicats en zones urbanes o periurbanes. El 

seu benefici social és destacable, principalment per la seua funció de lleure 
(lleure productiu), com a funció educativa, i també per la seua funció 

terapèutica. 
 

El lleure productiu és una alternativa al lleure de consum. En el cas de l’hort, la 
persona s’esplaia cultivant, representant una activitat de baix cost o fins i tot 

rendible per al qui la practica. Actualment, el col·lectiu d’homes jubilats 

encapçala la pràctica de l’horticultura del lleure. 
 

En la seua funció educativa, l’hort urbà s’ha incorporat als programes d’algunes 
escoles, instituts i també universitats, esdevenint un element imprescindible per 

a l’aprenentatge de diverses disciplines. 
 

L’hort urbà també apareix com a espai per a la teràpia ocupacional, i s’orienta a 
col·lectius específics com són els malalts mentals, drogodependents, 

discapacitats intel·lectuals, gent gran, i també en malalts d’Alzheimer, entre 
altres.  

 
Existeixen diverses experiències d’horticultura de lleure, educativa i terapèutica. 

Algunes d’aquestes experiències s’han plantejat d’una manera concreta, i es 
desenvolupen estrictament dins l’àmbit específic on s’emmarquen (lleure, 

educatiu o terapèutic). En altres casos, en canvi, els seus protagonistes 

pretenen anar més enllà, i contemplen l’hort urbà com un instrument polític de 
canvi, de construcció de comunitats inclusives, i de transformació econòmica 

social. 
 

Actualment, un bon grapat de pobles i ciutats valencianes ja compten amb horts 
urbans municipals, amb resultats altament satisfactoris. 

 
Des del BLOC-ELS VERDS, doncs, es defensa la creació d’una xarxa d’horts 

urbans que permeta la pràctica de l’agricultura amb totes les finalitats 
indicades, implicant entitats amb finalitats educatives o terapèutiques que 

desitgen participar, i persones a títol individual que sol·liciten el cultiu d’una 
parcel·la amb finalitats lúdiques. També s’indica la possibilitat que, davant la 

crisi econòmica que hem entrat, els horts esdevinguen espais ocupacionals per 
a aturats amb dificultats de trobar feina. Es tracta en definitiva, d’un model de 
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desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori amb un alt valor social 
per a moltes persones i col·lectius. 

 
 

és per això que l’ajuntament d’Alaquàs 
    

 
ACORDA: 

 
1. La creació immediata d’una Comissió d’Horts Urbans formada per 

representants dels diferents grups municipals representats a l’Ajuntament, 

tècnics municipals de les àrees afectades per aquest projecte (treballant 
transversalment), associacions i col·lectius interessades en participar en la 

xarxa, i persones interessades a títol individual. En aquests dos últims 
casos, els membres inicials de la Comissió determinaran i treballaran per 

ampliar la participació ciutadana al màxim nombre d’entitats i ciutadans, 
per tal d’incorporar-los a la Comissió. 

 
2. La Comissió estudiarà la creació d’una xarxa d’horts urbans (ubicació, cost 

econòmic, gestió dels projecte, convenis amb els propietaris del sòl, 
reglament de funcionament i altres qüestions que la Comissió considere 

oportunes) i haurà d’emetre un informe inicial, que posteriorment haurà 
de ser aprovat pel Ple. 

 
3. Donar trasllat d’aquesta moció a la totalitat d’associacions i col·lectius de 

la població. 

 
   

Alaquàs, 20 de Gener de 2012. 
 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS RELATIVA A 
L’INCREMENT DE L’IMPOST DE BENS INMOBLES. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 
d’Alaquàs en aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat 

del Ple Ordinari, la següent MOCIÓ 

Exposició de motius: 
 

El dia 31 de desembre de 2011, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial 
decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de Mesures Urgents en Matèria 
Pressupostària, Tributària i Financera per a la Correcció del Dèficit Públic, que en el seu 

Article 8. Tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles, s'estableix una pujada 
de l'Impost de Béns Immobles (IBI) que afectarà a tots els municipis d'Espanya. 

 
Aquesta mesura comportarà un augment en l'IBI del 4% per als immobles del municipi 
així com anul·lar la decisió adoptada per l'Ajuntament d'Ordenances Fiscals per a l'any 

2012, que fixava el tipus general de l'IBI en el 0,785, la qual cosa suposaria en 
definitiva un increment superior al 7% de l'IBI per al present any. 

 
Per al BLOC-ELS VERDS d'Alaquàs la mesura adoptada pel Consell de Ministres i 
convalidada en el Congrés dels Diputats amb els vots del Partit Popular i CIU és una 

mesura absolutament injusta en el cas d'Alaquàs és especialment injust ja que produirà 
un augment extraordinari del rebut de l'IBI, un autèntic “catastrazo”, si finalment es 

manté l'increment en els dos pròxims anys. D'altra banda, s'ha d'assenyalar que des de 
la passada revisió cadastral realitzada en el nostre municipi i que entrà en vigor l'any 
2010, suposa ja de per si un increment del valor cadastral d'un 10% anual de tots els 

immobles del municipi. 
 
 

Addicionalment, cal destacar que modificar d'aquesta manera un impost com l'IBI, 
constitueix al nostre judici una manera d'actuar que afecta directament a l'autonomia 
de les Corporacions Municipals i que la posa en dubte, sent per açò necessari un 

pronunciament de rebuig clar per part d'aquest Ple Municipal 
 
 

Per tot açò, es proposa al Ple de la Corporació que adopte els següents: 
 

ACORDS 

 
 

1. El Ple Municipal rebutja l'augment del tipus de l'Impost de Béns Immobles IBI 
que es produirà motivat per l'Article 8 del Reial decret-llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera 

per a la correcció del Dèficit Públic. 
 

2. Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Alaquàs elaboraran un informe interpretatiu 
de l'Article 8 del Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, que esclarissa 

l'efecte sobre el tipus de l'IBI que s'aplicarà l'any 2012 i 2013 en la ciutat i que 
es pronuncie sobre la possible invasió de competències de l'autonomia fiscal dels 
municipis regulada en la Llei d'Hisendes Locals. 
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3. Una vegada elaborat l'esmentat informe es posarà a la disposició dels Grups 
Polítics de la Corporació. 
 

4. Una vegada realitzat l'esmentat informe, s'aprovarà per aquest ple les mesures 
necessàries per a compensar l'increment de l'IBI provocat pel Reial decret-llei 

20/2011, de 30 de desembre, de Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, 
Tributària i Financera per a la correcció del Dèficit Públic. 

 

 
Alaquàs, 20 de Gener de 2012. 

 

 

Vicent Forment 

Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC ELS VERDS D’ALAQUÀS PER A LA REVOCACIÓ DE 
DETERMINADES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE 

MUNICIPAL EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 

d’Alaquàs en aplicació de l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat 
del Ple Ordinari, la següent MOCIÓ 

ANTECEDENTS  

De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.4 i 23.2, b) de la Llei 7/85 de 

Bases de Règim Local el Ple de l'Ajuntament d'Alaquàs, en sessió plenària de 30 de 
juny de 2011, va delegar l'exercici d'atribucions pròpies d'aquest òrgan en la Junta de 
Govern Local.  

Atès que la composició actual de la Junta de Govern no es correspon amb la de la 
corporació al no estar representada en la mateixa tots els grups polítics de l'ajuntament 
es formula la següent  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  

"El Ple de la Corporació Municipal acorda revocar les delegacions anteriorment 
referenciades assumint el Ple de la corporació les següents competències que legalment 
li corresponen: 

  

- L'establiment o modificació dels preus públics. 

- L'emplenament dels requisits de sol·licitud per a l'obtenció de beneficis, subvencions o 
inclusió en Programes o Convenis de col·laboració interadministrativa, en els quals la 

disposició reguladora de tals beneficis, preveja que l'adopció de l'acord de sol·licitud o 
compromís el siga pel Ple. 

- L'aprovació de Convenis de col·laboració, amb entitats públiques i amb Entitats 

privades. 

- L'aprovació d'expedients d'atorgament de distincions i condecoracions a Personal. 

 
Alaquàs, 20 de Febrer de 2012. 

 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS SOBRE EL COMPLIMENT 

DELS ACORDS DE PLE 
 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs en aplicació de 

l’article 97 del ROF presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, la següent MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 

El Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs d'acord amb les activitats pròpies del funcionament de les 

institucions democràtiques en el seu rol de grup d'oposició i d'acord amb la legislació vigent en matèria de 

règim local ha anat presentant mocions en les Sessions de Ple ordinàries a l'Ajuntament d’Alaquàs. 

Algunes d'aquestes propostes han estat aprovades o bé en la seva integritat o bé mitjançant modificacions 

proposades per la resta de grups municipals , com per exemple va ser el cas de la  retransmissió en directe els 

Plens de la Corporació a través de la web municipal, la presentació del pressupost de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2011, la posada en marxa dels pressupostos participatius per al 2012, o la realització d’un estudi 

tècnic per a començar a reduir l’ús del paper en l’administració local.  

El fet és que desprès s'incompleixen allò que és un mandat exprés del Ple i per tant d'obligat compliment, 

produint-se circumstàncies, greus com la no aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2011. 

Com que no hi ha prevista normativa de compliment dels acords, contràriament al que succeeix en d'altres 

institucions, i a l'espera que un futur Reglament Orgànic Municipal puga determinar l'executivitat per un 

millor reforçament democràtic de la primera institució municipal, el Grup Municipal del Bloc-Els Verds 

d’Alaquàs presenta a l'Ajuntament Ple els següents 

ACORDS 

1. L'equip de govern municipal en aquells acords o resolucions conseqüència de mocions aprovades al 

Ple de l'Ajuntament que no contemplen en ells mateixos el termini de compliment corresponent, 

donarà compte en el termini màxim de tres mesos de les gestions i actuacions de compliment 

corresponents. 

2. Transcorreguts els tres mesos des de l’acord del ple municipal, sense que l’equip de govern done 

compte de les gestions i actuacions realitzades, s’inclourà al plenari ordinari immediatament posterior 

un punt de l’ordre del dia en el que s’informarà de les gestions i actuacions realitzades en compliment 

dels acords plenaris. 

3. Traslladar aquests acords al conjunt de la població a través dels mitjans de comunicació municipals, 

així com  a les associacions del municipi. 

 

Alaquàs, 20 de febrer de 2012. 

 

Vicent Forment 

Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ PER A LA INSTAL•LACIÓ DE CONTENIDORS DE RECICLATGE 
D’OLI DOMÈSTIC EN EL NUCLI URBÀ D’ALAQUÀS 
 
Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc – Els Verds 

d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de 

la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent: 
 
MOCIÓ 
 

Actualment, a Alaquàs, hi ha una àmplia consciència sobre la pràctica del 

reciclatge, però des de les institucions públiques hem de posar a l’abast de La 
ciutadania tots els mitjans possibles i necessaris per a afavorir esta pràctica. 

 
Des de l’Ajuntament s’ha d’afavorir i impulsar totes les pràctiques de reciclatge. 

Una acció més amb aquest objectiu és la instal·lació de contenidors per a 
l’arreplegada i reciclatge d’olis d’ús domèstic. 

 
Un recent estudi assenyala que hi ha un consum anual per persona i any de 10 

litres d’oli dels que 6 litres són susceptibles de ser reciclats, és a dir, a Alaquàs amb 
una població aproximada de 30.235 persones censades s’estarien abocant a les 

clavegueres i/o contenidors de fem més de 300.000 litres per any. 
 

Hauríem de començar a pensar en els perills que ens causa el no reciclar un 
element altament contaminant: l’oli usat de cuina. 1 litre d’oli pot contaminar 1.000 
litres d’aigua. Per tant, podem parlar que la els 300.000 litres per any consumits a 

Alaquàs poden contaminar més de 300 milions de litres d’aigua. 
De tot aquest oli es calcula que es podria reciclar al voltant del 60%, en el nostre 

cas, uns 180.000 litres d’oli usat. Amb la seua recollida i posterior tractament, 
aquest oli usat es convertirà en biodièsel amb la qual cosa estem afavorint l’ús d’un 

combustible alternatiu que emet menys CO2 a l’atmosfera que el dièsel 
convencional derivat del petroli, reduint d’aquesta manera les emissions a 

l’atmosfera de gasos efecte hivernacle, que són els causants de l’escalfament global 
i canvi climàtic. Es calcula, que de 1 litre d’oli usat, un 98% es transforma en 

biodièsel. 
 

Atès, que 1 litre de biodièsel evita llançar 1.32 kg de CO2 a l’atmosfera i que com 
s’ha dit anteriorment, que amb 1 litre d’oli usat obtenim aproximadament 1lt de 

biodièsel, podem estimar que a Alaquàs, amb els potencials 180.000 litres que es 
podrien reciclar en un any, es podria evitat l’emissió de 237.00 kg de CO2 a 

l’atmosfera. 
 
A més d’aquests càlculs de contaminació atmosfèrica estan les despeses de 

depuració i d’eliminació de residus. Treball que no és visible però molt costós per la 
seua complexitat. 

 
Actualment a Alaquàs tan sols existeixen de forma testimonial un reduït número de 

contenidors per a la recollida d’oli domèstic, ubicats en alguns edificis públics. 



34 

 
És per tot açò que proposem al Plenari de l’Ajuntament d’Alaquàs l’adopció dels 

següents ACORDS 
 

PRIMER.- Iniciar des de l’Ajuntament d’Alaquàs, les gestions necessàries per a 
procedir a la implantació en el nucli urbà, contenidors destinats a l’arreplegada 
selectiva i reciclatge d’olis domèstics. 

 
SEGON.- Portar a terme una campanya de conscienciació ciutadana, amb l’objectiu 

de sensibilitzar i informar la població sobre els avantatges i beneficis de l’ús dels 
dits contenidors de reciclatge. 

 
TERCER.- Traslladar del resultat del present acord al conjunt de la població a través 

dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i 
col·lectius de la nostra localitat. 

 
 

Alaquàs, 20 d’abril de 2012 
 

 
Vicent Forment 

Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ SOBRE COMUNICACIÓ DEMOCRÀTICA I PUBLICITAT 
INSTITUCIONAL 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 
d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local 

de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

L'Ajuntament d’Alaquàs, com a institució, es comunica amb la ciutadania de moltes 
maneres. Les insercions publicitàries en els mitjans de comunicació privats, els mitjans de 
comunicació públics, els mitjans de comunicació pagats amb diners públics, la pàgina web i 
els perfils en xarxes socials, les declaracions públiques de l'equip de govern o dels grups 
municipals, el Butlletí d'Informació Municipal, les campanyes publicitàries en cartelleria, 
tanques o d'altres suports, etc. Moltes maneres diferents que haurien de tindre com a 
objectiu últim posar a disposició de la ciutadania una informació plural i veraç, una 
informació que servira per estimular la participació d'associacions i particulars en la vida 
pública.  

En definitiva, la institució i els fons públics han de servir a tota la ciutadania, i no 
només a l'equip de govern. Cal, des del nostre punt de vista, diferenciar clarament entre 
publicitat institucional, que serveix per tal que la ciutadania estiga ben informada de 
l'activitat política i la gestió municipal, i la propaganda, que serveix per enaltir, a posteriori, 
determinades accions de govern. Aquest ús partidista dels recursos públics esdevé 
especialment preocupant quan té lloc durant els mesos previs a les convocatòries 
electorals. 

La redacció d'un Reglament de Comunicació Democràtica i Publicitat Institucional 
seria l'eina per regular totes aquestes qüestions. En el moment en què ens trobem, on cada 
vegada és més evident que el funcionament de la democràcia representativa depèn de la 
capacitat que les institucions tinguen de fer partícip al conjunt de la ciutadania de les seues 
decisions, aquest Reglament donaria forma al que ara depèn exclusivament de la bona 
voluntat o dels criteris polítics de l'equip de govern.  

Per al BLOC-ELS VERDS, de la mateixa manera que altres aspectes vinculats amb 
els recursos públics estan regulats per ordenances o reglaments, també la comunicació i la 
publicitat institucional han d'estar-ho, com a part essencial de la funció i de la credibilitat de 
l'Ajuntament com a institució. 

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-ELS 
VERDS, el Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda: 

- Impulsar la redacció d'un Reglament de Comunicació Democràtica i Publicitat 
Institucional el qual, entre d'altres aspectes: 

a. Regule la inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, tot 
evitant l'ús de diners públics per a accions de propaganda d'actuacions de 
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govern ja realitzades, i que circumscriga l'ús d'aquests fons a informar a la 
ciutadania de serveis, terminis o activitats. 
 

b. Regule les campanyes de publicitat institucional en qualsevol format, tot evitant, 
també ací, la propaganda. 
 

c. Regule, sota criteris de professionalitat, els mitjans de comunicació de titularitat 
pública en qualsevol format (paper, digital, audiovisual), entre ells el Butlletí 
d'Informació Municipal (BIM). Marcant les directrius de pluralitat i objectivitat 
informativa per als mitjans de comunicació pagats amb diners públics. 
  

d. Regule el web municipal i els perfils institucionals en les xarxes socials, per tal 
que es potencien aquells aspectes que fomenten el coneixement de la pluralitat i 
el debat crític al si de l'Ajuntament, amb accions com ara: una major visibilitat de 
les retransmissions dels plenaris, l'oferta d'espai a les associacions i al conjunt 
dels Grups Municipals o la creació de fòrums oberts de debat i de discussió. 

 
e. Cree i marque la regulació d'un Registre Ciutadà, que incloga totes aquelles 

persones que volen estar informades de reunions, debats i actuacions sobre 
aspectes de l'activitat municipal. 

 
f. Situe el valencià com a llengua preferent de la comunicació i la publicitat 

institucional, en consonància amb el Reglament de Normalització Lingüística que 
la considera llengua pròpia de la ciutat. 

 

Alaquàs, 20 d’abril de  2012 

 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ PER RECUPERAR I RESITUAR AMB DIGNITAT LA 
LÀPIDA DEDICADA A RECORDAR LA MEMÒRIA DEL DOCTOR 
FAUSTÍ BARBERÀ. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 

d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de 

la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

El doctor Faustí Barberà Martí (Alaquàs1850-València 1924), es sense dubte un 

dels fills mes il·lustres del nostre poble, encara que per a molts dels nostres veïns i 

Veïnes continua sent, el que correctament qualifiquem com un perfecte desconegut, 

malgrat els treballs realitzats pel professor Rafael Roca Ricart (Quaderns 

d’Investigació d’Alaquàs, 2002, p. 43-61 i 2003, p.43-49). 

Costa entendre, que un personatge històric que ha estat assenyalat com el 

responsable de denunciar, “per primera vegada, el procés de substitució lingüística que 

pateixen els valencians”, i que el seu discurs més emblemàtic, De Regionalisme i 

Valentinacultura (1910), pronunciat inicialment el 7 de desembre de 1902 durant 

l’obertura del discurs de Lo Rat Penat, haja esta qualificat com l’obra que “encetava 

públicament el lent i treballós camí de la reivindicació política nacionalista i la 

necessària encarnació social mitjançant unes influents organitzacions polítiques”  haja 

passat tan inadvertit per a la societat valenciana en general i per a la d’Alaquàs en 

particular. 

Malgrat aquest oblit històric dues son les manifestacions de record i d’estima que 

el nostre poble, el seu bressol de naixement i d’infància, ha tingut amb ell batejar en 

199 l’ Institut d’Educació Secundària d’Alaquàs amb el seu nom i l’homenatge que en 

1926, dos anys després de la seua mort, l’Ajuntament  li dedicà, en rotular-li un carrer 

de la població.  

Gràcies al treball de recerca del professor Rafael Roca, sabem que “Con 

verdadera solemnidad oficial se procedió el domingo 25 del actual, a las doce horas 

en punto, al descubrimiento de la lápida que el pueblo de Alacuás ha dedicado 

rotulando una calle con el nombre del ilustre patricio el doctor don Faustino Barberá 

Martí, natural de dicho pueblo. (...) Es una obra de arte en la que figura el busto del 

homenajeado, debido al cincel portentoso del artista don Eleuterio Estellés Granell”. 
(La Correspondencia de Valencia, 27-IV-1926). 
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86 anys desprès la làpida que fou dedicada pels nostres avantpassats a recordar la 

memòria del “Doctor Faustí Barberà” es troba en un estat d’abandonament lamentable 

tal i com podem comprovar a la imatge que fa perillar la seua supervivència. 

 

Aspecte actual de la làpida  inaugurada en 1926 en honor del Doctor Barberà 

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-

ELS VERDS, el Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda: 

1. Iniciar els treballs per recuperar i netejar la làpida ubicada al Carrer Doctor 

Barberà. 

2. Resituar la làpida al Claustre del Castell d’Alaquàs amb la dignitat que es 

mereix el personatge homenatjat, per  que puga ser coneguda i contemplada 

per tota la població. 

3. Traslladar del resultat del present acord al conjunt de la població a través 

dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i 

col·lectius de la nostra localitat 

 

Alaquàs, 19 de maig de  2012 

 

 

Vicent Forment 

Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ PER RECONFIGURAR LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE 
L’AJUNTAMENT DE’ALAQUÀS. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs a l’empar 
del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana així com el 
RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent: 

PROPOSTA: 

 

Conforme a l'acord plenari adoptat el 30 de juny de 2.011 al punt 6-C Creació i composició dels 

òrgans  complementaris: Comissió Informativa Permanent  d'Urbanisme i Serveis municipals, 

Govern  Interior, i Desenvolupament Sociocultural i  Econòmic Local, en el qual textualment es diu:  

Donada compte de l’art. 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  

Corporacions Locals, que estableix la necessitat de la creació i composició de les Comissions  

Informatives Permanents, a través del cridat acord plenari organitzatiu.   Així mateix l’art. 20 de la 

Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, preveu l’existència  obligatòria d’òrgans que 

tenen com a objecte l’estudi, informe o consulta d’assumptes que han de ser  sotmesos al Ple, així 

com el seguiment de la gestió de l’Alcaldessa, Junta de Govern Local i Regidors/es  que ostenten 

delegacions.   A la vista de l’anteriorment exposat aquesta Alcaldia realitza al Ple de l’Ajuntament la 

següent  proposta de resolució:  

PRIMER. Constituir les següents Comissions Municipals Informatives Permanents: 

1.1.  COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  

S’ocuparà d’assumptes com ara Comptes Generals de l’Ajuntament,  

1.2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA  

- S’ocuparà d’assumptes com ara aprovació i modificació del Pressupost i d’Ordenances Fiscals i  

modificació de les mateixes, operacions de crèdit, Inventari i Rectificació de Béns i assumptes 

anàlegs.               

1.3. ÀREA D’URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS  

S’ocuparà de matèries com ara aprovació de projectes d’obra de competència del Ple, instruments 

de  planejament urbanístic, expedients de gestió urbanística i de disciplina, estudis d’impacte 

ambiental,  alienació i adquisició de patrimoni municipal, alteració de qualificació de béns de domini 

públic i assumptes  anàlegs en matèria d’urbanisme.  
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1.4. ÀREA SOCIOCULTURAL  

S’ocuparà d’assumptes relatius a protecció social, benestar comunitari, consum, foment i ocupació, 

i  assumptes anàlegs.  De la mateixa manera, s’ocuparà d’assumptes relatius a relacions 

institucionals i agermanaments,  festes, esports, educació i assumptes anàlegs en matèria de cultura 

i benestar social.  

1.5. ÀREA DE GOVERN INTERIOR I PERSONAL  

S’ocuparà de temes com ara aprovació de plantilles, catàleg de llocs, convenis i acords reguladors 

de  condicions de treball del personal i participació en organitzacions supramunicipals, exercici 

d’accions  judicials i administratius en matèria de competència plenària, creació d’òrgans 

complementaris o  desconcentrats i altres assumptes anàlegs en matèria de règim interior i 

governació.  

SEGON. Les Comissions Municipals Informatives es reuniran en sessió ordinària una vegada al mes  

el dilluns corresponent a la celebració ordinària del Ple.  

TERCER. Les Comissions Municipals Informatives estaran compostes per tretze Regidors, sis del  

Grup Socialista, sis del Grup Popular i un del Bloc-Els Verds.  

QUART. Sol·licitar als Grups Polítics la designació dels seus components una vegada aprovada la  

composició, i havent efectuat la corresponent designació nominativa, queda constituïda de la 

manera  següent: 

Amb posterioritat a aquest acord, per acord plenari adoptat el 10 de Novembre  de 2.011 al punt 5 

de MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  PERMANENTS AL RESPECTE 

D’ALLÒ QUE S’HA APROVAT EN EL PLE DE DATA 30 DE  JUNY DE 2011 en el qual textualment es diu: 

Vist l’escrit formulat pel Sr. Honorat Cases Calvo comunicant l’abandó del Grup Popular i com  a 

conseqüència del mateix el seu pas a “no adscrit”, amb efecte immediat de la seua renúncia del  

mencionat Grup Popular haurà d’alterar-se la composició inicial de les Comissions Informatives  

Permanents en què figurava com a representant el Sr. Cases, atès que la composició de les  

mateixes estava configurada de conformitat amb la composició originària dels Grups Municipals.  

Vistos els articles 73.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i 134 de la  Llei de 

Règim Local de la Comunitat Valenciana, i atès que aquest Ajuntament no té Reglament  Orgànic, es 

proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:   

Modificar la composició de les Comissions Informatives al respecte d’allò que s’ha aprovat en  el Ple 

de data 30 de juny de 2011, amb el detall següent:  
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TERCER. Les següents Comissions Informatives Municipals: Comissió Especial de Comptes,  Comissió 

d’Economia i Hisenda i Comissió de Govern Interior i Personal estaran compostes per  quinze 

Regidors, set del Grup Socialista, sis del Grup Popular, un del BLOC-ELS VERDS i un del  regidor no 

adscrit. 

En les altres àrees restants es continuarà amb idèntica representació a l’acordada en el Ple  de data 

30 de juny de 2011. 

Posteriorment a aquest acord,  el passat 14 de maig de 2012, es dona compte al ple municipal dels 

escrits presentats per la regidora del PP Francisca Sanchis Casanova, per mitjà de la que deixa 

constància de l’abandó del Grup Popular i el seu pas a “no adscrita”, i adscripció a comissions 

informatives, sense que s’haja pres cap acord sobre la configuració de les Comissions Informatives, 

malgrat la nova representativitat dels grups que configuren aquest plenari municipal. 

El Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 

funcionament i règim jurídic de les Entitats locals.  Disposa en el seu article 123.1 que les comissions 

informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions 

resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser 

sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actue amb competències 

delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents. 

L’article 125 a l’apartat b estableix que Cada Comissió estarà integrada de manera que la seua 

composició s'acomode a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats 

en la Corporació. 

En l'actualitat les comissions informatives de l'Ajuntament d'Alaquàs no representa una 

proporcionalitat amb els membres del ple 8 PP, 10 PSOE, 1 BLOC-ELS VERDS i 2 REGIGORS NO 

ADSCRITS, el que contradiu allò que estableix  la doctrina del Tribunal Supremo en la que es 

manifesta “que una consolidada doctrina jurisprudencial ha declarado que es constitucionalmente 

inaceptable una composición no proporcional de las Comisiones Informativas, porque son divisiones 

internas del Pleno, y deben reproducir, en la medida de lo posible, la estructura política de éste, 

recogiendo parcialmente el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1985 “(...) pues 

de otro modo, en efecto, no solo se eliminaría toda participación de los Concejales de la minoría en 

un estadio importante del proceso de decisión (y solo un formalismo que prescinda absolutamente 

de la realidad puede ignorar la trascendencia que en este proceso tiene la fase de estudio y 

elaboración de propuestas) sino que se hurtaría a la minoría incluso la posibilidad de participar con 

plena eficacia en el estudio final de la decisión, privándole del tiempo necesario para el estudio en 

detalle de los asuntos o de la documentación que ello requiere, o de ambas cosas(...)”;  

“(...) La vinculación de todos los poderes públicos obliga en consecuencia a los Ayuntamientos al 

respecto de esta proporcionalidad que, naturalmente, no implica la necesidad de que cada una de 

las Comisiones sea reproducción exacta, a escala menor, del Pleno municipal, sino sólo la de que, en 
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cuanto la diferencia cuantitativa y otras consideraciones objetivas lo hagan posible, al fijar la 

composición de las Comisiones se procure dotar de presencia en ellas a las fuerzas políticas presente 

en el Pleno(...) 

Al mateix temps l’acord adoptat el passat 10 de novembre de 2011, va suposar  l’ampliació dels 

membres de les comissions Informatives, El nostre grup municipal, davant la situació de crisi en la 

qual ens trobem i entenent la figura del representant polític com una més que ha d'exercir 

solidaritat cap a la resta de treballadors de l'Ajuntament, així com donar exemple d'austeritat i 

responsabilitat, ja que no és possible per les característiques de la composició d'aquesta corporació 

proporcionalitat pura en les comissions, considera que pot i deu adoptar-se la decisió de modificar i 

disminuir la representació dels grups municipals  en les comissions informatives municipals amb el 

consegüent estalvi pressupostari. 

Per tot açò, proposem al Ple de l'Ajuntament d'Alaquàs l'adopció dels següents acords: 

1.- Modificar la composició de les les Comissions Municipals Informatives i la Comissió Especial de 

Comptes que estaran compostes per onze Regidors, sis del  Grup Socialista, quatre del Grup Popular 

i un del Bloc-Els Verds. 

2. Els dos regidors no adscrits d’aquest Ajuntament mantindran exclusivament la seua pertinença en 

les comissions a les que pertanyien amb anterioritat a l’abandonament del seu grup polític. 

 

Alaquàs, 25 de maig de  2012 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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ANEX1  

CONFIGURACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES AMB LA PROPOSTA PRESENTADA 

Situació desprès de les eleccions municipals de 2011 

PLENARI 21 REGIDORS/ES 

PP 10 REGIDORS/ES 47,6% 

PSOE 10 REGIDORS/ES 47,6% 

BLOC-VERDS 1 REGIDOR 4,7% 

 

COMISSIONS INFORMATIVES AMB 13 MEMBRES 

PP 6 REPRESENTANTS 46% 

PSOE 6 REPRESENTANTS 46% 

BLOC-ELS VERDS 1 REPRESENTANT 7,6% 

 

Situació a maig de 2012 

PLENARI 21 REGIDORS/ES 

PP 8 REGIDORS/ES 38% 

PSOE 10 REGIDORS/ES 47,6% 

BLOC-VERDS 1 REGIDOR 4,7% 

NO ADSCRITS 2 REGIDORS 9,5% 

 

COMISSIONS INFORMATIVES AMB 11 MEMBRES 

PP 4 REPRESENTANTS 36% 

PSOE 6 REPRESENTANTS 46% 

BLOC-ELS VERDS 1 REPRESENTANT 9% 

Mantenint als dos regidors no adscrits a les comissions que formaven 
part amb anterioritat. 

 

ÒRGANS COMPLEMENATARI JUNY 2011 NOVEMBRE 2011 MAIG DE 2012 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

PSOE 6 PSOE 7 PSOE 6 

PP 6 PP 6 PP 4 

BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 

  NO ADSCRITS 1 NO ADSCRITS 1+1 

TOTAL 13 TOTAL 15 TOTAL 13 

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA 

PSOE 6 PSOE 7 PSOE 6 

PP 6 PP 6 PP 4 

BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 

  NO ADSCRITS 1 NO ADSCRITS 1 

TOTAL 13 TOTAL 15 TOTAL 12 

ÀREA URBANISME I SERVEIS 
MUNICIPALS 

PSOE 6 PSOE 6 PSOE 6 

PP 6 PP 6 PP 4 

BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 

TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL 11 
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ÀREA SOCIOCULTURAL 

PSOE 6 PSOE 6 PSOE 6 

PP 6 PP 6 PP 4 

BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 

    NO ADSCRITS 1 

TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL 12 

ÀREA GOVERN INTERIOR I 
PERSONAL 

PSOE 6 PSOE 7 PSOE 6 

PP 6 PP 6 PP 4 

BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 BLOC-VERDS 1 

  NO ADSCRITS 1 NO ADSCRITS 1+1 

TOTAL 13 TOTAL 15 TOTAL 13 

TOTAL MEMBRES 65 71 61 
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MOCIÓ SOBRE EL RÈGIM D'INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A 
LES SESSIONS DE PLENS EXTRAORDINARIS. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs a 
l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat 
i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

En virtut dels acords adoptats en la sessió extraordinària d'organització celebrada per 
l'Ajuntament Ple el dia 30 de juny de 2011, en l'actualitat els regidors i regidors perceben 
sense dedicació exclusiva o parcial, perceben una quantitat en concepte d'indemnització per 
assistència a les reunions plenàries i comissions informatives preparatòries, no existint 
distinció alguna entre reunions de caràcter ordinari (que se celebren l'últim dijous de cada 
mes) o extraordinari.  

Considerem que l'actual situació econòmica aconsella l'adopció de mesures d'austeritat i 
estalvi econòmic, i entre elles una molt raonable i adequada, i que ja s'estava duent a terme la 
passada legislatura, és el que no es retribuïsca l'assistència als plens i comissions informatives 
de caràcter extraordinari que es puguen convocar en la present legislatura, evitant així la 
duplicació, en un mateix mes, del pagament de l'import previst per indemnitzacions per 
assistència als òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament. 

Aquest acord, es fa si cap mes urgent, després dels acords adoptats per l'Ajuntament en Ple el 
dia 10 de novembre de 2011, en el qual es van augmentar el nombre de membres de les 
Comissions Informatives.  

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-ELS VERDS, 
el Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda: 

1. Que l'assistència als plens i comissions informatives de caràcter extraordinari no comporte 
percepció econòmica alguna en concepte d'indemnització als regidors i regidores 
assistents. 

2. Donar trasllat del contingut de la present Moció al conjunt de la  
població mitjançant els canals municipals habituals. 

Alaquàs, 22 de juny de  2012 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ A FAVOR DELS DRETS DELS ANIMALS I EN CONTRA 
DEL SEU MALTRACTAMENT. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu 
debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

Atès que el poble valencià, és tradicionalment sensible i respectuós amb els drets dels 
animals, disposa de la següent llei de protecció animal (llei 4/1994, de 8 de Juliol, de la 
Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia) però es permet la 
celebració de lamentables espectacles taurins, cruels i violents on s'estressen, s'esgoten, 
es fereixen i maten a animals com a forma d'entreteniment. 

Atès que Alaquàs és una ciutat sensible cap als animals i sobre el tracte que han 
de rebre i que aquest tipus d'espectacle ens omple de vergonya i indignació, ja que són 
contraris a la tendència evolutiva que estan demostrant la resta de països civilitzats. 

Atès que malgrat el sentir majoritari de la ciutadania d’Alaquàs, un grup minoritari de 
veïns i veïnes del nostre poble, estan mobilitzant-se per exigir la celebració d'espectacles 
taurins, els quals no tenen cap arrelament ni tradició en la nostra població. 

Atès que poblacions veïnes a la nostra, enguany han  iniciat la realització 
d’espectacles taurins dins de les seues festes majors. 

Atès que és una voluntat manifesta d'aquest Consistori fomentar els valors de 
respecte cap a la naturalesa i els éssers vius, la cura del medi ambient en tots els seus 
vessants, l'educació basada en el respecte, la convivència i la representativitat en la 
societat i que aquests espectacles no estan en concordança amb els valors abans 
esmentats i contribueixen a fomentar una educació contrària al respecte a la vida en totes 
les seues formes i expressions, fomentant la reificació dels animals. 

Atès que més de 80 municipis de l'Estat ja s'han declarat favorables als drets dels 
animals. 

Atès que la gran majoria de la ciutadania valenciana es mostra contraria a les 
corregudes de bous, sent partidaris que es prohibisca aquest tipus d'espectacles. 

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-ELS 
VERDS, el Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda: 

PRIMER: Declarar Alaquàs ciutat amiga dels animals i respectuosa amb els seus drets. 

SEGON: Que la ciutat d'Alaquàs es convertisca en localitat antitaurina, contraria a la 
pràctica de les corregudes de bous i a l'exercici de qualsevol tipus de violència contra els 
animals que els puga ocasionar estats d'ansietat, por, maltractament, sofriment o qualsevol 
dany físic o psicològic. 
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TERCER: Modificar l’actual ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de 
companyia perquè es prohibisca la tauromàquia en totes les seues formes, així com 
qualsevol espectacle que cause sofriment als animals. 

QUART: Manifestar la nostra voluntat de no celebrar corregudes de bous ni altres 
espectacles on es produïsca la mort o es cause estrès psicofísic a un animal en cap plaça 
de bous de la Comunitat Valenciana així com que aquests espais es convertisquen en 
equipaments públics o tinguen altres finalitats, d'acord als acords d'aquesta moció. 

CINQUÉ: Sol·licitar als Corts Valencianes la modificació de l'actual llei de protecció dels 
animals perquè es prohibisca la tauromàquia en totes les seues formes, així com qualsevol 
espectacle que cause sofriment als animals. 

SISÈ: Fer arribar aquesta moció als Corts Valencianes, al govern de la Generalitat a la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la població d'Alaquàs en general. 

 

Alaquàs, 20 de juliol de  2012 

 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESSURES PER COBRIR LES 
NECESSITATS BÀSIQUES DE  LES FAMILIES DE LA POBLACIÓ 
QUE HO SOLICITEN. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Ens trobem a una greu i preocupant situació, dins d’una crisi econòmica que afecta de 
forma especialment intensa a la Comunitat Valenciana, on la xifra de persones a l’atur es la 
mes elevada de la historia recent.  

Les mesures de retall preses pel Govern Central i Autonòmic, han suposat un increment de 
persones en situació d’atur i una disminució significativa de prestacions que afecten 
directament a les famílies, que han comprovat com els seus recursos econòmics es veien 
disminuïts i amb allò l’estat del benestar, fins al punt de poder fer front a la cobertura de 
necessitats bàsiques.  

Les ultimes dades de paro a la nostra població, del mes d’agost indiquen que 4393 veïns es 
troben a esta situació, dels que 3995 estan a la franja d’edat entre els 25 y 45 anys, pel que 
la situació afecta directament a famílies, majoritàriament amb fills menors al seu càrrec que 
troben series dificultats per fer front a les necessitats bàsiques.  

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament d’Alaquàs ha vist incrementat el nombre de 
persones que han fet us dels Serveis Socials per fer front a la cobertura de les seues 
necessitats bàsiques d’alimentació i vivenda, triplicant el numero d’atencions per ajudes 
econòmiques en els dos darrers anys.  

Així doncs s’ha produït un increment important de famílies que requereixen l’atenció no a 
soles per part del Serveis Socials Municipals sinó d’altres entitats i col·lectius com ONG’s, 
Caritas Interparroquial, Caritas a cada parròquia, Soadi, que col·laboren per fer front a les 
necessitats d’estes famílies a aspectes com vivenda, alimentació i educació.  

Actualment, i segons informa UNICEF, el nombre d’infants afectats per aquesta situació de 
pobresa, puja a 2,2 milions, dels qual un 13,7%, viuen en famílies que s’aproximen a uns 
nivell de pobresa crònica. Aquesta xifra ha elevat en pocs anys fins al 26% de la població 
infantil total, front als Països nòrdics y els Països Baixos que tenen les taxes més baixes de 
pobresa infantil relativa, al voltant del 7%. Austràlia, Canadà, Nova Zelanda i el Regne Unit 
tenen taxes d’entre un 10% i un 15%, mentre que poc més del 20% de los xiquets de 
Romania y els Estats Units viuen en situació de pobresa relativa.  

Segons estadístiques publicades per la Unió Europea, l’Estat Espanyol és el territori 
europeu on més ha augmentat la pobresa, representant el 10,7% del total de la UE.  

PROPOSTA D’ACORDS  

Per tot allò, el Grup del Bloc-Els Verds i el Grup Socialista a l’Ajuntament d’Alaquàs 
presenta per a la seua aprovació al Ple Municipal els següents acords: 

 
1. Sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana, l’aprovació amb caràcter urgent, d’una 
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normativa que prohibisca la desfeta sistemàtica d’aliments en bon estat per part del comerç 
d’aliments, parant especial atenció a les grans superfícies i cadenes comercials.  

2. Instar a la Generalitat a incrementar la quantitat assignada a Ajudes Econòmiques 
d’emergència Social, al Conveni de Serveis Socials Generals, doncs des de fa 14 anys ens 
trobem amb la mateixa consignació econòmica.  

3. Instar a la Generalitat a abonar el pagament endeutat, corresponent al Conveni de 
Serveis Socials Generals dels anys 2010 i 2011, així com emetre resolució de les quantitats 
consignades pel 2012.  

4. Instar a la Generalitat a resoldre els expedients de sol·licituds de Renda Garantida de 
Ciutadania, i procedir al seu abonament de forma regular, per donar cobertura a les 
famílies.  

5. El Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs sol·licita a l’Alcaldia l’establiment d’un conveni amb les 
superfícies comercials dedicades al sector de l’alimentació, on s’establisquen els 
mecanismes necessaris per tal que els aliments, encara aptes per al consum, sobrants dels 
mercats, supermercats i hipermercats, puguen ser recollits i distribuïts a  les famílies que ho 
sol·liciten, coordinadament amb col·lectius com Caritas, l’Economat i d’altres que puguen 
estar interessats a col·laborar.  

6.Mantindre i aprofundir en les mesures preses per part de l’equip de govern per pal·liar els 
efectes d’aquesta situació econòmica a les famílies que així ho necessiten. 

 

Alaquàs 27 de setembre de 2012 

 

 

Vicent Forment                                                                                     Juan Antonio Oñate 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs                  Portaveu del Grup Municipal Socialista 
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC ELS 
VERDS AL PLE DE L'AJUNTAMENT, RELATIVA AL FOMENT DE 
L'ÚS COMPARTIT DEL VEHICLE PRIVAT A ALAQUÀS 

 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu 
debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

Atès que són necessàries mesures de caràcter permanent a favor de la mobilitat sostenible, 
fomentant entre la població un ús més racional del cotxe, i facilitant una nova alternativa en 
els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat. 

Atès que la incidència del consum de combustibles fòssils és una de les principals causes 
de contaminació atmosfèrica i d'escalfament planetari global. 

Atès que el consum de combustible per a l'ús del transport privat representa unes despeses 
econòmiques importants per a les famílies. 

Atès que la reducció de vehicles d'ús privat en circulació representa millorar la utilització de 
l’espai públic, ajudant a descongestionar les carreteres i aparcaments, i una millora de la 
qualitat de vida, tant pel que fa a la minva d'accidents de trànsit, així com a la reducció de 
la contaminació acústica. 

Atès que són molts els ciutadans del nostre municipi que coincideixen en itineraris i horaris 
laborals similars. 

 Atès que el coneixement i comunicació entre persones d'un mateix poble és un element 
enriquidor de la cultura i la convivència. 

Atès que ja hi ha una xarxa (www.compartir.org) de municipis, empreses i organismes que 
fomenten el servei de compartir cotxe.  

Per tota aquesta sèrie de motius, el grup municipal del Bloc- Els Verds d'Alaquàs proposa 
la següent: 

PROPOSTA D'ACORD 

1. Adquirir el compromís, des de l'Ajuntament d'Alaquàs, de la subscripció a la xarxa 
digital www.compartir.org  a fi de possibilitar el màxim de contactes possibles entre 
persones del nostre municipi que, realitzant itineraris semblants, desitgen compartir 
un mateix cotxe. 
 

http://www.compartir.org/
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2. Implantar la dita subscripció en la pàgina web municipal donant a conéixer 
públicament tal compromís, així com en la resta de mitjans de comunicació 
municipals. 
 
 

3. Iniciar una campanya municipal de sensibilització per a un ús racional del cotxe. 
 
 

4. Traslladar del resultat del present acord a tots els col·lectius i associacions del nostre 
municipi, així com al conjunt de la població 

 

Alaquàs, 18 d’octubre de  2012 

 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ APLICACIÓ DE CRITERIS DE TRANSPARÈNCIA 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu 
debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

La democràcia no es limita a l'elecció de representants cada quatre anys, sinó que 
comporta la participació activa de la ciutadania en la vida social, econòmica i política. El 
bon govern de les institucions públiques requereix la generació d'unes relacions de 
confiança entre la societat i els seus representants, basades en la transparència i el 
respecte. 

La informació és imprescindible perquè les persones ens formem una opinió fonamentada 
sobre quines són les millors opcions a l'hora d'assignar els recursos, sempre limitats, dels 
quals disposem per a millorar el benestar del conjunt de la població i es puga dur a terme 
un debat racional i fructífer. 

A més, la transparència en les actuacions de l'administració pública és el millor antídot 
contra la corrupció, perquè permet detectar si les persones que controlen els mecanismes 
del govern els utilitzen efectivament per al bé de la majoria o, aprofitant la seua situació, 
actuen en benefici de particulars o d'organitzacions polítiques i econòmiques, que obtenen 
així avantatges i privilegis inadmissibles en una democràcia avançada. Quanta més 
corrupció pateix una societat, més endarrerida i injusta és. Cal, per tant, posar tots els 
mitjans i tota l'energia per desterrar-la. Algunes organitzacions han encapçalat en tot el 
món la denúncia i la lluita contra la corrupció i a favor de la transparència. La més 
destacada és Transparency International, però estan sorgint diferents iniciatives en molts 
àmbits diferents en la mateixa direcció. 

A més, cada vegada són més les entitats, tant administracions com empreses, que 
apliquen criteris de transparència perquè han arribat al convenciment que milloren 
l'eficiència de l'organització en sotmetre-la a la crítica informada de ciutadans i clients. 

En el cas dels municipis, la necessitat de transparència és encara més evident, perquè es 
tracta de l'administració més pròxima i més accessible a la ciutadania. Grans i xicotets 
ajuntaments incorporen cada any mesures en la seua gestió que faciliten el control per part 
de la societat de la seua activitat. 

L'Ajuntament d'Alaquàs ha millorat la informació als ciutadans al llarg dels darrers anys, 
però encara queden moltes àrees de la seua activitat on aquesta informació és incompleta 
o no existeix en absolut. 

Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL DEL BLOC ELS VERDS D’ALAQUÀS 
propose els següents punts d’acord: 

1) L'Ajuntament d'Alaquàs es compromet a aplicar criteris de transparència en tota la seua 
gestió. 
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2) L'Ajuntament proporcionarà i difondrà informació veraç i objectiva sobre la seua activitat 
en tots els àmbits: 

a. Informació sobre la corporació municipal. 
b. Relacions amb la ciutadania. 
c. Situació econòmica i financera del municipi, incloent els següents punts: 
i. Criteris d'elaboració, aprovació i compliment del pressupost municipal. 
ii. Ingressos i despeses del municipi. 
iii. Estat i evolució del deute. 
iv. Subvencions i concessions. 
v. Contractacions de personal i de serveis. 
d. Actuacions en matèria d'urbanisme i obres públiques. 
e. Informació estadística de la qual dispose la Corporació. 

3) El web de l'Ajuntament disposarà d'una pàgina especialment dedicada a facilitar tota 
aquesta informació, mitjançant enllaços actualitzats. Aquesta pàgina entraria en 
funcionament el mes aviat possible, i com a màxim en el primer trimestre de 2013, 

4) Per tal d'avaluar el compliment dels compromisos de transparència, l'Ajuntament es 
compromet a complir els criteris de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) 
establits per Transparency International – España , tal i com ja fan actualment un gran 
nombre de consistoris de tot l'Estat Espanyol. Detallem en document annex el criteris 
d’aquesta ONG per a 2012 i que serien aquells en els quals es concretarien els àmbits 
enumerats al punt 2 d’aquesta proposta d’acord i dels que es donaria comptes en la pàgina 
web esmentada al punt 3. Abans que concloga la legislatura en l’esmentada pàgina web es 
donaria informació de tots els criteris esmentats en l’annex. 

5) Durant el primer trimestre de cada any es publicarà l'avaluació de l'exercici anterior. 

6) Traslladar del resultat del present acord a tots els col·lectius i associacions del nostre 
municipi, així com al conjunt de la població 

 

Alaquàs, 18 d’octubre de  2012 

 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ PER RECLAMAR LA REVISIÓ DELS VALORS 

CADASTRALS DEL IMMOBLES D’ALAQUÀS  
 
Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 

a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 

Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu 

debat i votació en el Ple la següent:  

 

MOCIÓ  

 

L'any 2009 es va dur a terme una revisió dels valors cadastrals en el municipi d’Alaquàs. 

Aquesta revisió, que s'efectua per part de l'Oficina del Cadastre però que va ser demandada 

per l'Ajuntament ha suposat en els últims anys una revaloració del valor cadastral que 

comporta una descomunal pujada en el rebut de la contribució per als veïns i veïnes del nostre 

poble.  

 

Sent conscients que la finalitat de l'un Ajuntament és prestar els millors serveis possibles i 

que aquests deuen ser pagats en part pels impostos municipals, no és menys cert que aquests 

han de ser concordes a la situació econòmica actual. La pujada del rebut del IBI de manera 

progressiva en els últims anys és un fet que està ofegant a moltes famílies del municipi, que 

han vist com en enguany, han hagut de pagar el rebut d'IBI més car de tots els temps malgrat 

la baixada del tipus impositiu .  

 

Des del grup municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs considerem que actualment hi ha 

diferències substancials entre els valors del mercat detectats i els que van servir de base per a 

la determinació dels valors cadastrals vigents, conseqüència de l'evolució general del mercat 

immobiliari i que és obvi que els immobles no tenen el mateix valor que l'any 2009. Entenem 

que els valors actuals són desproporcionats i no concordes als valors reals de mercat pel que 

la base imposable sobre la qual es calcula l'actual impost de Béns immobles és excessivament 

onerosa per a les economies domèstiques del municipi.  

 

Ja que la llei del Cadastre en el seu article 28.2 permet la revisió col·lectiva dels valors 

cadastrals, el grup municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs considera prioritari per a 

l'interès dels ciutadans sol·licitar a la Gerència del Cadastre l'elaboració d'una nova ponència 

de valors, amb la filosofia que les valoracions siguen conscients i conseqüents amb les 

circumstàncies reals, socials i econòmiques del país, així com amb l'actual situació del mercat 

immobiliari, a la baixa, i no generant les expectatives de plusvàlues del moment en el qual es 

va gestar el procés.  

 

El Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs proposa al Ple de l’Ajuntament, els 

següents  

 

 

ACORDS:  
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I. Que l’Ajuntament promoga la realització d’un procediment de valoració col·lectiva dels 

immobles d’Alaquàs, exercint la facultat que li atorga l’article 28.2 de la Llei del Cadastre: 

  

“28.2. El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase 

podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a 

una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre 

los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores 

catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento 

urbanístico o de otras circunstancias.”  

 

II. Que, a l’hora d’aportar a la ponència de valors els criteris per establir els valors cadastrals, 

tinga en compte la davallada dels valors de mercat dels immobles i que la tendència a la baixa 

encara durarà un temps previsiblement, de forma que es deixe de produir la problemàtica 

actual d’augment de valors cadastrals mentre baixen els valors de mercat.  

 

 

Alaquàs,22 de Novembre de 2012  

 

 

 
Vicent Forment 

Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ SOBRE LA  SEGURETAT DELS CENTRES 
EDUCATIUS D’ALAQUÀS 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 

d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la 
següent: 

MOCIÓ 

El passat dijous 24 de gener i per segona vegada en un poc mes d’un any, part 

del mur provisional que envolta el CEIP Ciutat de Cremona del nostre poble va 
caure a terra a causa del vent. 

Els fets ocorregut el passat dijous dia 10 de gener al col·legi de primària La 
Hispanidad de Santa Pola, s’han de sumar als fets que en tan sols 3 mesos, han 

hagut 3 casos similars al de Santa Pola, com ara el cas del CEIP Carlos Sarthou 
de Vila-real, l’IES Lluís Vives de València i l’IES Rei Jaume I d'Alzira. 

A més, hem sabut que la Conselleria d’Educació no té tècnics propis de 

prevenció de riscos que puguen avaluar l’estat dels centres educatius.  Així les 
coses, des del 2012, els 20 tècnics del servei de prevenció de riscos de la 

conselleria d'educació, passen a ser de l’INVASSAT (Institut Valencià de 
Seguretat i Salut en el Treball). 

Abans que això passara, els inspectors van fer més de 200 documents 
acreditant deficiències en els centres educatius valencians i van instar a 

l'administració a prendre mesures.  

A hores d’ara, es desconeix quins són els centres que presenten aquestos 
problemes així com la seua magnitud. 

Per tot això, proposem al Ple els següents 

 

ACORDS 

1. El Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda sol·licitar al Consell de la 

Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de prevenció a 

la que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, actualment adscrits a 

l’INVASSAT, per tal de garantir la seguretat en els centres educatius del 

nostre municipi. 
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2. El Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda sol·licitar a la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica de tots els centres 

educatius del nostre municipi, per tal de certificar i garantir el seu bon 

estat. 

3. El Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda sol·licitar a la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esports, informació sobre si en els informes dels 

tècnics que acrediten deficiències en els centres educatius valencians, 

consta algun del nostre municipi. 

4. L’alcaldia retrà comptes d’aquestos acords en el proper plenari ordinari 

que se celebre.  

5. Traslladar els acords d’aquesta moció a les direccions  i les Associacions 

de Mares i Pares d’Alumnes de tots els centres educatius del nostre poble. 

 

Alaquàs,22 de Gener de  2013 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ DEL BLOC ELS VERDS D’ALAQUÀS CONTRA LA PUJADA 
DEL PREU DEL TRANSPORT D’AUTOBUSOS I PER RECLAMAR 
LA MILLORA DEL SERVEI 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu 
debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ  

ATÉS que la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité 
economic i social europeu i al Comité de les regions, del Pla d'Actuació de Movilitat Urbana, 
en la seua introducció, diu que les zones urbanes s'enfronten en l'actualitat al repte 
d'aconseguir un transport sostenible des dels punt de vista mediambiental  i de la 
competitivitat, i que atendrà les inquietuts socials: des de les necessitats de respondre a 
problemes sanitaris i a l'evolució demogràfica fins la consideració de les necessitats de 
persones amb movilitat reduïda, families i xiquets, pasant per l'esforç de la cohesió 
econòmica i social.  

ATÉS que el passat 1 de gener es va produir un increment del preu del bitllet senzill de 
METROBUS, passant de 1,40€ a 1,45€ i de l’abonament mensual passant de 52,50€ a 
56,60. 

ATÈS que Alaquàs, és junt a Xirivella, el únic poble de la comarca que tan sols compta 
amb l’autobús com a mitjà de transport per a desplaçar-se a la ciutat de València i la resta 
de pobles de la comarca. 

ATÈS que la connexió  mitjançant transport públic del nostre poble, és absolutament 
deficient. Les freqüències de pas dels autobusos interurbans són insuficients, especialment 
en hores puntes, mentre que alhora es produeixen coincidències absurdes en línies 
interurbanes que realitzen un mateix recorregut amb freqüències de pas idèntiques o molt 
properes.  

ATÉS que  al servei d’autobusos  interurbans  no existeixen abonaments de 10 viatges amb 
una tarifa més reduïda, ni bitllets d’anada i tornada, com sí que existeix a FGV o EMT, ni 
tampoc el bitllet senzill serveix per fer transbordament entre les diferents línies.   

ATÈS la manca de marquesines en algunes parades d’autobús que generen importants 
molèsties entre els usuaris i usuàries del servei, com son les parades “Camí Vell de 
Torrent-Piscina” i “Bisbe Cervera-Hotel Husa”. 

ATÉS que línia C-3 del tren de rodalies de RENFE, que servia als veïns i Veïnes d’Alaquàs, 
com a transport alternatiu a l’autobús,  des de la construcció de l'AVE ja no arriba al centre 
de València sinó a Vara de Quart, havent de fer transbord en el metre, allargant 
considerablement la durada del trajecte. 
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ATÈS que Alaquàs no compta amb servei de transport públic nocturn, essent necessària la 
connexió dels diferents focus  d’oci de la Ciutat de València i la resta de pobles de la 
comarca en horari nocturn.  

Per tot això, el Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs proposa que aquest Ple 
Municipal acorde: 

1. Exigir a l’Agencia Valenciana de mobilitat, la congelació de totes les tarifes de 
transport interurbà de METROBUS per a l’exercici 2013 i mentre continue l’actual 
situació de crisi econòmica. 
 

2. Exigir a l’Agencia Valenciana de la mobilitat la millora de la freqüència de pas de la 
línies 106, 160, 161 i 170 de METROBUS, fins a una freqüència mínima de 15 
minuts en les mencionades línies.   
 

3. Exigir a METROBUS, la posada en marxa de l’abonament de 10 viatges i el bitllet 
d’anada i tornada, amb un preu mes econòmic, per a totes les sues línies. 
 

4. Exigir la instal·lació de marquesines a totes les parades d’autobús del nostre poble. 
 

5. Exigir l’ampliació d’horaris de totes les línies de METROBUS que passen pel nostre 
poble, amb la posada en marxa d’autobusos nocturns els festius i cap de setmana.    
 

6. Exigir la creació d’un abonament transport per a estudiants universitaris. 
 

7. Exigir al Govern de l’Estat que la línia C-3 de RENFE torne a tindre la seua 
finalització al centre de la Ciutat de València. 
 

8. Donar trasllat d’aquesta moció a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, a l’Agencia Valenciana de Mobilitat, a l’empresa FERNANBUS, SA i a la 
resta de pobles de la comarca. 
 

9. Comunicar els acords d’aquesta moció a la totalitat d’associacions del nostre poble i 
a tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.  

 

Alaquàs, 24 de gener de 2013 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ RECLAMANT LA REAPERTURA DE LA COMISSIÓ 
D’INVESTIGACIÓ DE L’ACCIDENT DE METRO DE LA LÍNIA 1 DE 
METROVALENCIA. 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a proposta de 
l’Asociación Victimas del metro 3 de julio  presenta per al seu debat i votació en el Ple la 
següent: 

MOCIÓ 

   Cuando se acerca el 7º aniversario del accidente, volvemos a pedir que se realice una 

investigación que analice todas las causas que provocaron el trágico accidente de metro 

del 3 de julio de 2003, que costó la vida a 43 personas y produjo heridas en al menos otras 

47. Y como ustedes ya saben, entre los fallecidos había una persona de Alaquàs, habiendo 

causado mucho sufrimiento innecesario, siendo un accidente previsible y evitable. 

   A los hechos argumentados en años anteriores, se añade, las últimas noticias donde 

consta que desde FGV se ocultó un informe del Director de Explotación, Vicente Contreras, 

que ponía de manifiesto los graves problemas técnicos del modelo accidentado en Julio de 

2006, inclusive la dificultad para su mantenimiento por la obsolescencia de algunas piezas. 

Además la que era directora gerente de FGV en el momento del accidente, Marisa Gracia, 

encargó un informe a la empresa HM&SANCHIS, para que preparara las preguntas que los 

miembros del Grupo Parlamentario Popular debía hacer en la Comisión Parlamentaria, y 

las respuestas que los técnicos y directivos de FGV tenían que dar. Por lo tanto es evidente 

que no se garantizó una investigación veraz. 

  Asimismo, consideramos inadmisible que representantes del Gobierno Valenciano, 

trataran de silenciar el accidente en los medios de comunicación y mediante acciones 

inadecuadas hacia las víctimas. 

   Por otra parte, esperamos que esta moción no sea valorada como un aspecto del “color 

político”, si no que se tenga en cuenta el interés humano, social y técnico de las 

propuestas. Las comisiones de investigación deben de servir a la ciudadanía, y no al 

interés político. Es necesario que se conozca las deficiencias técnicas, económicas y de 

gestión, que pudieron ocasionar el accidente, con el fin de prevenir nuevos siniestros. 

Además, el mecanismo de depuración de responsabilidades que se llevó a cabo, fue una 

representación de lo que no debía ser una Comisión de Investigación Parlamentaria. Si no 

se pretende que aflore la verdad, corregir los errores, y que se asuman las 

responsabilidades pertinentes, no merece la pena invertir recursos económicos, humanos y 

técnicos en su realización.   

Per  respecte i dignitat a les 90 víctimes del accident en la línea 1 de Metrovalencia 

del 3 de Juliol de 2006, i davant els fets ocorreguts, abans, durant i després de 
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l’accident, el GRUP MUNICIPAL DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS, en nom de 

l’Associació de Victimes del Metro 3 de Juliol  propose els següents punts d’acord: 

1º.- Se solicita, la reapertura de la Comisión de Investigación Parlamentaria con 

garantías para que su trabajo de investigación se desarrolle: 

 Sin vetos. En la comisión de 2006 la mayoría del Partido Popular impidió la 

comparecencia de numerosos testigos y profesionales propuestos por el resto de 

grupos parlamentarios y eximió a Ferrocarrils de la Generalitat de presentar la 

documentación demandada por miembros de la comisión. Exigimos que, en esta 

ocasión no exista ningún tipo de veto y la comisión esté presidida por un partido 

ajeno al gobierno para garantizar la imparcialidad que fue imposible hace siete años.  

  

 Sin prisas. La nueva comisión debe contar con un calendario de trabajo 

consensuado y suficiente amplio para permitir una investigación en profundidad. Las 

dos semanas que duró la comisión de 2006 fueron la mejor muestra de que nunca 

se buscó una verdadera investigación sino dar carpetazo a las consecuencias 

políticas del accidente. 
 

 Sin ataduras.  Reclamamos la presencia en la comisión de técnicos y especialistas 

independientes sin vinculaciones con FGV o el Gobierno Valenciano, 

preferiblemente internacionales, para poder asesorar a la comisión en sus trabajos 

sin ataduras de ningún tipo. Así mismo, para evitar las comparecencias ensayadas 

que se dieron en 2006 exigimos un formato abierto con posibilidad, por parte de los 

diputados y diputadas de realizar repreguntas y requerir precisiones. 
 

En definitiva queremos una comisión CON GARANTIAS para que realmente se 

investigue qué pasó antes, durante y después del accidente del 3 de Julio de 2006, 

determinar responsabilidades políticas y establecer unas recomendaciones para que 

nunca más vuelva a pasar.  

 

2º.-  Se solicita, que el Gobierno Valenciano, investigue y haga pública su valoración 

sobre los siguientes hechos.  

 Informe que encargó la ex-directora gerente de FGV, Marisa Gracia, a la empresa 

HM&SANCHIS, para que preparara las preguntas que los miembros del Grupo 

Parlamentario Popular debía hacer en la Comisión Parlamentaria, y las respuestas 

que los técnicos y directivos de FGV tenían que dar. No se olviden de las dos 

comidas celebrando los resultados, claro, a costa de los contribuyentes, 

incluidas las víctimas.  

 

 FGV ocultó un informe técnico de 2005 del director de Explotación, Vicente 

Contreras, en el que se concluía que el modelo de trenes implicados en el 

accidente, estaban obsoletos y al final de si vida útil. El mismo Sr. Vicente 

Contreras, en la Comisión Parlamentaria declaró con contundencia que la línea 1 
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era segura, a pesar de ser el mismo quien redactó el citado informe, lo que 

demuestra claramente el adoctrinamiento de los comparecientes. 
 

  El comportamiento del actual Presidente de les Corts Valencianes, Juan 

Cotino, tanto con las familias afectadas como en los medios de Comunicación 

Públicos (Canal 9), con la intención de silenciar el accidente. 
 

 Informe emitido por FGV donde se indicaba que no existían descarrilamientos 

previos, hecho que está demostrado que existieron tres, en 1994, concretamente 

entre Massarrojos y Montcada, en 2003, a la entrada del apeadero de Realón. Y un 

tercero entre Alberic y Villanueva de Castellón, en 1988.  
 

 Documento de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana donde se indica que el tren 

del accidente del metro tuvo una avería de freno 13 días antes del siniestro, así 

como que la segunda unidad implicada en el suceso no registró una frenada de 

emergencia en la caja negra minutos antes del descarrilamiento. 
 

 Se constata, a través de las declaraciones de técnicos, e informes y de los 

sindicatos, del pésimo mantenimiento que realizaba FGV en las UTAS, 

medidas de seguridad, etc. Y en concreto, no tener en cuenta los puntos 

negros, así como el pésimo mantenimiento de los cristales, hecho que produjo 

un mayor número de fallecid@s. 
 

 ¿Dónde se encuentra el libro de averías de la UTA 3736? ¿Por qué desapareció? 

3º.-  Solicitamos la dimisión del President de les Corts Sr. Juan Cotino, por las 

acciones inadecuadas realizadas a las familias afectadas, así como en los medios de 

comunicación Públicos, tras el accidente de metro de la línea 1 de Valencia del 3 de julio de 

2006. 

4º.-  Solicitamos la dimisión del diputado, Sr. Francisco Camps, por el accidente de 

metro del 3 de julio de 2006, por ser el máximo responsable político de un accidente 

previsible y evitable. 

5º.-  Que se solicite información al Consell sobre la implantación del plan Horizonte 

2010: qué parte del mismo resta por ejecutar así como las acciones realizadas. 

Alaquàs, 24 de maig de  2013 

 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 
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MOCIÓ PER A  LA CREACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE LA 
JOVENTUT D’ALAQUÀS 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs  
i  Juan Antonio Oñate Arcos, portaveu del Grup Municipal del PSPV-PSOE  en aplicació  
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent: 

 

MOCIÓ 

A l'estat espanyol, la promoció del desplegament de la participació activa dels i les joves en 

la vida social i política és una responsabilitat que han d’assumir les administracions 

públiques. 

 Per la seua part, l’Estatut d’Autonomia valencià al seu article 31.25 manifesta que la 

Generalitat Valenciana té competència exclusiva en matèria de joventut. Conseqüentment 

amb això, la Generalitat va promulgar una Llei de Creació de l’Institut Valencià de la 

Joventut, l'IVAJ, (4/1989, de 26 de juny), la qual en formalitzar el funcionament d’aquest 

Institut deixava clar en el seu preàmbul que amb la creació d’aquest organisme es pretenia 

“garantir la realització d’una política juvenil de caràcter integral” i, sobretot, “assolir la 

màxima coordinació en l’actuació de les administracions valencianes en tot allò que afecte 

qualsevol aspecte de la vida quotidiana dels joves”. Un temps després de la promulgació de 

la Llei de Creació de l’IVAJ, la LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 

Joventut de la Comunitat Valenciana va regular el funcionament del Consell de la Joventut 

de la Comunitat Valenciana (CJCV) i dels diferents consells de joventut d’àmbit territorial 

(constituïts bé a nivell municipal, els consells locals de joventut, bé en àmbits territorials 

superiors al municipi), tot atorgant-los la doble qualitat de ser representants de la joventut 

valenciana associada i alhora interlocutors davant les administracions públiques en tot allò 

que afecte la joventut valenciana. 

  L’Ajuntament d’Alaquàs considera prioritària l’estratègia de dirigir els seus recursos 

(personals, espacials i materials) i la seua labor per a enfortir el teixit associatiu existent.  

Entén que ha de ser la pròpia societat civil qui cerque activament les respostes i 

alternatives als problemes de la ciutadania sent els protagonistes de la construcció d’un 

model de societat més just i participatiu. 

L’Ajuntament d’Alaquàs i, concretament, des del Departament de Joventut, recolza que els 

nostres joves tinguen un Consell Local de la Joventut on, d’una forma participativa i 

organitzada puguen tindre sinergies i treballar conjuntament en iniciatives directes per al 

nostre poble. Entén el Consell com una eina de promoció de l’associacionisme i la 

participació dels joves i, per tant, són organismes i estructures necessàries per a la 

realització d’una política local integral de joventut a la Comunitat Valenciana. 

Al nostre poble existeixen diverses associacions de caràcter juvenil com els agrupaments 

escoltes, Júniors, organitzacions juvenils com la Casa de Joventut Saquala, partits polítics  
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així com altres que encara que no estan donades d’alta com els corresponsals juvenils, 

mediadors, Comissió Solidària, i tots ells treballen dins del món juvenil.  

El Consell Local de la Joventut ha d’aconseguir que totes aquestes associacions i grups de 

joves siguen capaços de dinamitzar conjuntament accions i per tant optimitzar i crear 

recursos locals per a la joventut. 

L’Ajuntament d’Alaquàs està recolzant les iniciatives, necessitats i sol·licituds dels 

col·lectius juvenils, culturals i festers utilitzant el Passatge Jove, com a lloc de trobada de 

diferents associacions, grups polítics i població jove en general. Hem optat per fomentar la 

polivalència de l’espai facilitant la realització de les seues activitats, tasques organitzatives, 

formatives, d’oci i culturals. 

Grups com els Clavaris de Sant Miquel 2013, Clavaris de Sant Miquel 2014, Associació 

Sense Rodes, Clavariesses dels Dolors 2014, Corresponsals, Comissió Solidària, Casa de 

la Joventut SAUQALA, Amics de l’Italià, Xaranga Fer la Mà, Comissió Solidària, Grup de 

joves de Breakdance, grups de música d’Alaquàs, Amigas del Arte, Grups de Teatre 

Dinamo, Carabau Teatre, Filà Sarraïns, Xaranga Cordovesos, EUPV, Artesans d’Alaquàs, 

Bloc-Els Verds, Centre Islàmic, Centre Obert, i molts joves més que a nivell individual 

poden acudir al passatge i fer reserves puntuals dels diferents espais, per a reunir-se amb 

els seus amics, fer concerts, cursos de formació, etc. 

També des de el Departament de Joventut, amb l’objectiu de fer créixer i recolzar la 

participació associativa del municipi, disposa d’un conveni de col·laboració amb la Fundació 

Horta Sud, on posen en marxa programes formatives i accions per desenvolupar les línies 

d’actuació amb les associacions i població del municipi (Assessorament d’associacions, 

cursos de millora de la gestió associativa, animació de la xarxa, etc). 

És per tant que des de l’Ajuntament, amb l’experiència i camí recorregut en joventut i 

participació, volem apostar per treballar en la promoció de la creació en el nostre municipi 

del Consell Local de la Joventut i atorgar-li el major suport possible, com a organisme 

autònom que regule i fomente la participació dels i les joves del municipi i que servisca 

d’interlocutor amb l’Administració Municipal. 

 

Per tot això, en nom dels Grups Municipals Socialista i del Bloc-Els Verds proposem 

al Ple de la Corporació l’aprovació  dels següents acord: 

PRIMER.- La creació d’un Consell Local de Joventut format per les diferents associacions 

juvenils d’Alaquàs que així ho desitgen. Atorgant-li la doble qualitat de ser representant de 

la joventut d’Alaquàs associada i alhora interlocutor davant el nostre Ajuntament. 

SEGON.- Que l’Ajuntament d’Alaquàs una vegada constituït el Consell de la Joventut 

establirà un Conveni de Col·laboració amb el mateix tendent a dotar-lo de les 

infraestructures i materials necessàries per al seu funcionament.    
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TERCER.- Que l’Ajuntament d’Alaquàs promoga campanyes informatives dirigides a la 

població jove per tal de fomentar l’associacionisme i la participació juvenil. 

QUART.- Que es comunique aquest acord a totes les associacions juvenils d’Alaquàs. 

 

 

Alaquàs, 21 de Juny de  2013 

 

 

 

Vicent Forment                                                                                     Juan Antonio Oñate 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs                  Portaveu del Grup Municipal Socialista 
 

 

Cal destacar que abans de cada plenari, es convoca una Assemblea Oberta de militants, 
simpatitzants i votants del Bloc-Els Verds, en les que s’analitzen i estudien els diferents 
punts de l’ordre del dia del Plenari Municipal. En aquestes assemblees es decideix el vot i 
el posicionament polític del nostre regidor,per part de tots els assistents, siguen o no afiliats 
de qualsevol dels partits de la coalició.  
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III. Activitat Pública 

11 de juny de 
2011 

Sessió d’Investidura del plenari de la 
corporació 2011-2015 

 
26 de juny de 
2011 

Sopar dels Regidors i Regidores de 
Compromís de l’Horta Sud a Alaquàs 

 
04 de setembre 
de 2011 

2ª Festa Estellés 

 
6 de setembre de 
2011 

Visita del Diputat a les Corts 
Valencianes Fran Ferri, per a fer de 
jurat dels Moros i Cristians Perolers 
d’Alaquàs 

 
03 de noviembre 
de 2011 

Reunió Informativa QUINA ÉS LA 
SITUACIÓ ECONÒMICA DE 
L'AJUNTAMENT? 
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12 de desembre 
de 2011 

Constitució BLOC JOVE 

 
10 de març de 
2012 

Congrés Comarcal del Bloc Jove de 
l’Horta Sud a Alaquàs 

 
14 de març de 
2012 

Visita a l’Ajuntament de València amb 
les Falleres Majors d’Alaquàs per a la 
mascletà. 

 
29 d’abril de 2012 Porrat de Sant Francesc amb la visita 

del diputat a les Corts Valencianes 
Fran Ferri 

 
25 de maig de 
2012 

Presentació del llibre «Noves glòries a 
Espanya. Anticatalanisme i identitat 
valenciana», de Vicent Flor 
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13 de juny de 
2012 

Acte públic: Balanç del primer any de 
legislatura. 

 

 
15 de setembre 
de 2012 

 

 

 

 

III Festa Estellés 

 
19 d’octubre de 
2012 

Concert solidari de Pep Gimeno 
“Botifarra” en benefici d'AVATCOR 
(Associació Valenciana de Trasplantats 
de Cor) a Alaquàs. 

 

 
27 d’octubre de 
2012 

Jornada de treball obert a militants i 
simpatitzants sobre les Ordenances 
Fiscals 
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22 de novembre 
de 2012 

 Acte amb el diputat de Compromís-Q 
al Congrés dels Diputat Joan Baldoví, 
que ens explicà la seua tasca a Madrid. 

 
21 d’abril de 2013 Dinar del Porrat de Compromís per 

Alaquàs amb la participación de 
militants i simpatitzants. 

 

 
23 d’abril de 2013 L’Ateneu Cultural i Esportiu d’Alaquàs, 

la Xerrada que baix el títol ” El Dr. 
Faustí Barberà, un valencianista i 
alaquaser insigne”, va pronunciar el 
professor i investigador de la 
Universitat de València, Rafael Roca. 

 

A part de les activitats organitzades directament pel Bloc-Els Verds d’Alaquàs i per Compromís per 
Alaquàs, han estat molts els actes organitzats per diferents col·lectius i associacions del nostre 
poble en els que hem participat.  
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IV. Xarxes Socials i Publicacions 

Dins de l’activitat del Grup Municipal del Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, cal destacar 
tambè la nostra activa presència en internet i les xarxes socials, amb el Blog del Grup Municipal. 

Els continguts del Blog, estàn centrats en el treball del Grup Municipal de l’Ajuntament (mocions, 
preguntes, precs, informaciò dels plenaris, notes de premsa, etc.) En aquest moment estem 
realitzant un apartat de transparència on penjarem la informació de les despeses del Grup 
Municipal. Actualment ja està disponible la informació de les retribucions del nostre regidor.  

 

http://bloc-elsverdsalaquas.blogspot.com.es/ 

 

Cal destacar també  la web de Compromís per Alaquàs, posada en marxa el Març de 2012 
que ha tingut fins al moment 101 entrades, en la que destaca el apartat “treball de 
legislatura” posat en Marxa en juny de 2013, en el que es poden consultar totes les 
mocions, preguntes, esmenes etc. Presentades pel Grup Municipal.  

Tant el Blog, com la Web, constitueixen plataformes importants des de les que difondre i 
comunicar tot allò que fem en el Ajuntament i la nostra postura política sobre diferents 
temes. La Web i el Blog, s’actualitzen immediatament, després de l’enviament de cada nota 
de premsa, al entendre que no hem d’esperar a la seua publicació en algun mitjà de 
comunicació per poder difondre els nostres propis continguts a les xarxes socials. 

http://bloc-elsverdsalaquas.blogspot.com.es/
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http://alaquas.compromis.ws/ 

Els perfils de les principals xarxes socials, son fonamentals per donar major visibilitat al 
treball del Grup Municipal i “viralitat” als continguts. Tal el perfil de  facebook (amb 1.365 
seguidors) com el de twitter (amb 560 seguidors) s’actualitzen amb encara més freqüència 
que la nostra pàgina web, i no només, amb informació local, també amb informació 
provinent dels nostres diputats a les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alaquas.compromis.ws/


82 

També cal destacar, la presència a facebook del nostre regidor Vicent Forment, amb perfil propi 
actualitzat quasi a diari, i amb 2.736 “amics” (Elvira Garcia 4.837 i Pepe Pons 3.500) i 838 a twitter 
(Elvira Garcia 326 i Pepe Pons 456). També conta amb un blog personal http://vicent-
forment.blogspot.com.es/ (amb una actualització molt menys regular) on penja articles d’opinió i 
intervencions integres dels plenaris en temes d’especial interès.  

Destacar que cada vegada més ciutadans ens reclamen la nostra opinió sobre diversos temes o 
ens fan aplegar queixes o peticions mitjançant les xarxes socials, per tant es fonamental la nostra 
presència en elles per donar una resposta ràpida i adient. 

Per últim, i en relació al treball en xarxes socials, s’ha posat en marxa per part de Compromís, una 
nova eina anomeda ESPAI COMPROMÍS, que permet una gran interacció entre els militants i 
simpatitzants, i que per tant caldrà començar a utilitzar per a la nostra activitat política, per difondre 
la nostra actuació. 

Així mateix a l’any 2012, es varen realitzar diferents InfoBLOC digitals,  que es varen distribuir per 
la xarxa i per correu electrònic, amb informació de l’activitat municipal, així com informació sobre 
l’activitat de Compromís a les Corts Valencianes. A partir de 2013, amb les possibilitats que ens 
ofereix la nova web de Compromís per Alaquàs (http://alaquas.compromis.ws/), aquest format 
d’InfoBLOC, es substituït per un InfoCOMPROMÍS, en format de Newsletter, amb una periodicitat 
quinzenal enviada per correu electrònic a totes les persones subscrites mitjançant la pàgina web.  

 

 

 

http://vicent-forment.blogspot.com.es/
http://vicent-forment.blogspot.com.es/
http://alaquas.compromis.ws/
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                V. Reflexió final. 

Ens trobem a la meitat de la legislatura, un bon moment per alçar la mirada i veure el 

panorama polític local. Fer un repàs de la situació del municipi, de les mesures preses pel 

govern municipal; recordar mesures com l’augment de taxes i preus públics -i altres mesures d’un 

pla d’ajust, destinat a pagar un ristre de factures que ascendien a més de onze milions d’euros 

d’euros-. I tantes altres coses que hem anat resseguint i denunciant al llarg d’estos dos anys. Totes 

elles les podeu seguir al nostre web o al butlletí. 

Fer un repàs de les propostes, xicotetes i grans, que hem anat presentant al ple o per registre: 

reducció del nombre de regidors i regidores a les comissions informatives, uns pressupostos més 

participatius; i tantes altres -que no ens cabrien ací- que han topat amb un mur a l’Ajuntament. 

No és faena de bades, ni molt menys, a pesar que les que han reexit hagen sigut una minoria. Cal 

continuar proposant i cal continuar fiscalitzant el govern actual. Però, sobretot, cal tenir preparada 

una alternativa de govern. I en això ens voldríem centrar. Primer que res, per la importància de la 

tasca de què hem parlat, del dia a dia. 

En segon lloc, en canviar la manera de fer política al poble. Canviar les males maneres del 

govern, de què molts i moltes de vosaltres sou testimonis; i alguna gent, diana; canviar la relació del 

govern amb les associacions i la gent. I fer una política més oberta (com a exemples, els plens 

s’han de poder gravar -perquè en tenim dret- i les exposicions públiques han de deixar de ser 

processos allunyats i desconeguts per la gent). 

Però, de més a més, hem de pensar en la Alaquàs dels propers anys, en poder oferir un projecte 

global, perquè el poble ho necessita com l’aire. I ho hem de fer des de ja, des de Compromís; 

demanant la incorporació de més persones; buscant més gent i configurant un equip més ampli 

que ha de ser capaç de capgirar la situació. 

El canvi l’hem de fer des de ja. L’hem de fer totes i tots, i sense objeccions a demanar ajuda. L’hem 

de fer amb la suma de més gent i amb un pas decidit al front. Ho hem de fer perquè ho creiem 

necessari i perquè no ens podem estar mirant-nos-ho sense moure un dit. Amb el granet d’arena 

de cadascú i la responsabilitat col·lectiva de qui ho volem fer possible. Per tot això, esperem 

coincidir en este apassionant camí que ens ha de dur al canvi que volem a Alaquàs. 

 

Alaquàs 5 d’agost de 2013 


