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Marcos Eduardo Martínez Coloma
Interventora
Nuria Aparicio Galbis
Secretària
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:31 horas, del día 24 de mayo de 2022 se reúnen en la
Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros de Ple, a los
cuales legalmente se han convocado.
Da fe del acto la Secretaria de la Corporación, Sonia Ferrero Cots.
La sesión se retransmite por streaming a través del Canal “Ajuntament d’Alcoi Comunicació”,
en YouTube
Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i a tots. Saludem també a tots aquells que ens segueixen a través de les
xarxes socials. Iniciem la sessió extraordinària del plenari.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:
1. 14404/2022 SECRETARIA GENERAL
RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
Sr. Alcalde:
Bé, la urgència ja es va comentar en la reunió de portaveus, està motivada per a poder
accelerar al màxim la concertació de l’operació de préstec per a poder finançar projectes
que estan inclosos en el pressupost i especialment aquells que estan vinculats als fons
europeus que, per tant, tenen uns terminis d’execució que cal complir. Votem la urgència?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1),
y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta el siguiente
acuerdo.
ÚNICO: Ratificar el carácter de urgencia de la convocatoria de la sesión.
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2. 13221/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.03.2022/031.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los. Se indica que los créditos de las aplicaciones presupuestarias que
se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:




El gasto es específico y determinado.
No puede demorarse a ejercicios posteriores.
El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para
hacer frente al gasto.

El gasto se financia con:


Bajas de otras partidas no comprometidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12) y PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los
concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM
(2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo
Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2022 por suplementos nº 2.03.2022/031, que se financiará con bajas de otras partidas, con
el siguiente detalle:
Aplicación

Descripción

10432 92080 62600 ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS
Total suplementos de crédito
06433 43321 22610 ACTIV. PROMOCION ECONOMICA
Total financiación con bajas
01231 01163 91300 AMORT.B.SANTANDER REF.2014/132100
01231 01164 91300 AMORT.PTMO.B.SANTANDER INV.2015/132172

Proyecto
2022 4 U32 1

Importe
1.400,00
1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
80.754,56
585.968,17
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Aplicación

Descripción
Total suplementos de crédito

Proyecto

Importe
666.722,73

06125 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL

-21.424,56

06125 13000 12006 TRIENIOS POLICIA LOCAL

-33.830,39

06125 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL

-19.771,51

06125 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL

-19.480,66

06125 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL

-50.368,14

06125 15040 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA

-20.494,40

06125 15300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS

-35.096,45

06125 15300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS

-24.167,84

06125 15300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS

-37.252,34

06125 15300 16000 SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS

-30.109,43

06125 16400 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO

-21.220,83

06125 32000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION

-17.620,11

06125 32000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION

-14.515,86

06125 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION

-16.989,24

06125 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUACION

-21.369,03

06125 32340 13000 RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO

-44.430,23

06125 32340 16000 SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B

-13.889,09

06125 32360 12101 COMP.ESPECIFICO ESC.INF.ZN.

-23.671,49

06125 32620 16000 SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA

-19.483,73

06125 32660 12001 SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.DANZA

-14.439,09

06125 32660 16000 SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA

-14.838,73

06125 33210 16000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA

-9.929,96

06125 34000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES

-14.536,13

06125 34000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES

-20.242,05

06125 34000 12101 COMP.ESPECIFICO DEPORTES

-41.337,70

06125 34000 13000 RETRIB. DEPORTES P.FIJO

-24.048,96
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Aplicación

Descripción

06125 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES
Total financiación con bajas

Proyecto

Importe
-42.164,78
-666.722,73

Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos.
Sr. Alcalde:
D’intervencions n’hi ha? Bé, o fem..., no hi ha intervencions, només del Partit Popular?
Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia, companys, bon dia a totes les persones que estan seguint-nos
a través d’internet. Bé, ens trobem hui amb la primera situació límit a la qual s’enfronta
l’Ajuntament d’Alcoi per la nefasta gestió econòmica del Govern del Partit Socialista. Una
gestió qüestionada pels tècnics municipals i amb unes conseqüències de les quals ja anem
advertint des de fa mesos. Desgraciadament, estan acomplint-se els pitjors presagis dels
quals han estat advertint-nos els tècnics, especialment la Intervenció d’aquest Ajuntament.
El Partit Socialista ha deixat l’Ajuntament d’Alcoi davant l’abisme del col·lapse econòmic.
L’ha situat en risc de quedar-se sense una part d’ingressos per atendre les despeses, és a
dir, pesa sobre l’Ajuntament l’amenaça de la fallida. Per això hui proposa de forma urgent i
extraordinària cancel·lar uns préstecs per a millorar els números i poder concertar un nou
crèdit, és a dir, per a soltar llast perquè isquen els números i poder accedir a nou
finançament, a nous ingressos. La situació no és nova. Ja el passat abril, la Intervenció, en
el seu informe contrari al pressupost d’enguany, advertia que: «El documento que figura en
el expediente determina la existencia de ahorro neto negativo, lo que impide la formalización
de operaciones de préstamo para inversiones.». El desgovern econòmic d’aquest
Ajuntament no ha fet res per corregir aquest escenari. I hui arriba amb presses i corrent,
amb una proposta urgent i extraordinària, per intentar salvar la situació crítica a la qual han
portat a l’Ajuntament, malgrat les nostres advertències i les advertències dels tècnics. Les
nostres i les dels funcionaris, grans professionals que estan mostrant més responsabilitat i
preocupació pel nostre poble que el mateix govern. Ja alertàvem en el plenari del pressupost
que l’Ajuntament estava en risc de fer fallida, que la salut econòmica de l’Ajuntament era
molt delicada. Hui ho tornem a constatar. Ens enfrontem a una primera situació crítica. La
pregunta és clara: moltes més estan disposats a consentir abans de fer un gir en la seua
ruïnosa gestió econòmica? Els alcoians han de saber que si no s’aprova la modificació de
hui, l’Ajuntament es quedarà sense opció de contractar un nou crèdit. I les conseqüències
poden ser gravíssimes. El Govern, de fet, ja ho ha fet el Sr. Alcalde en els seus discursos
grandiloqüents, ens diu que és un crèdit per a inversions, per a fons europeus, per a fer
projectes fonamentals per al futur de la ciutat, però res més lluny de la veritat. Cada any
podem constatar que part d’aquest crèdit que signa per a inversions, acaba destinant-se a
altres despeses i les inversions queden sense fer. Per això queden projectes per fer des de
2013 per valor de més de 13 milions d’euros. Ni tenim els projectes, ni el que és més greu,
ni tenim els diners. Hem denunciat moltes vegades en aquest saló de plenaris, la seua
política basada a utilitzar el préstec d’inversions per a pagar altres tipus de despeses i hui ho
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tornem a fer. Perquè els alcoians ho entenguen: El PSOE contracta un crèdit per tal de
reformar la casa, però destina aquests diners a pagar la llum, l’aigua i el gas i la
conseqüència és que ni tenim els diners ni tenim la casa reformada. Utilitzen el crèdit no per
a fer inversions, sinó per a tapar la falta d’ingressos, una falta d’ingressos, recordem-ho, de
la que ha alertat en diversos informes la Intervenció de l’Ajuntament. De fet, amb un dels
préstecs que proposa cancel·lar hui, havien de fer-se entre altres inversions, aquests
projectes:
 Actuacions Tossal i Molins.
10.000 euros.
 Monument de la Pau.
15.000 euros.
 Centre Cívic Eixample-Santa Rosa.
241.000 euros.
On estan aquests projectes que havien de pagar-se a través del préstec de 2015?, i on
estan els diners amb els quals havia de pagar-se aquests projectes que no s’han executat?
Queda, per tant, de manifest que el Partit Socialista utilitza els diners del crèdit d’inversions
per a tapar forats, per a cobrir la falta d’ingressos d’aquest Ajuntament, és “pan para hoy y
hambre para mañana”, una política que no mereixen els alcoians. Si l’Ajuntament d’Alcoi no
contracta el nou préstec, no tindrà recursos per a pagar, i el forat econòmic que des de fa
anys està generant aquest Govern, es farà més gran i no es podrà tapar. Per això és tan
greu la situació límit i extremadament delicada a la qual hui ens porta la nefasta gestió del
Govern. Està en risc que els proveïdors de l’Ajuntament puguen cobrar. Saben el que
representaria per a centenars de famílies que l’Ajuntament es quede sense recursos per a
fer front als seus pagaments? Això és el que tenim hui damunt la taula: Si hui no aprovem
les operacions per a cancel·lar deutes anteriors, l’Ajuntament es paralitzarà perquè no podrà
tindre nous crèdits, no podrà tindre nou finançament i, per tant, no podrà tindre nous
ingressos per a pagar. El resum de la situació és molt clar: l’Ajuntament necessita nous
préstecs per a poder pagar, perquè els seus recursos ordinaris no són suficients. Si no
arriben aquests ingressos, l’Ajuntament col·lapsarà. Els números actuals, fruit de la gestió
del Govern socialista, són tan roïns que no permeten contractar nous préstecs. Per això cal
corregir aquests números de forma urgent i extraordinària, que és el que es planteja fer hui.
La seua política econòmica és una invitació directíssima al fet que hui votem en contra de
les modificacions que permetran accedir a nous préstecs. Perquè estem absolutament en
contra de la seua forma de gestionar. Per això demanàvem fa només un mes un altre
pressupost, que s’ajustara al que diuen els tècnics i que evitara el risc de fallida de
l’Ajuntament. De fet, el que plantegen hui corrobora, punt per punt, les nostres pitjors
expectatives. Bloquejar l’obtenció de nous ingressos seria enfonsar no només l’Ajuntament,
sinó als centenars d’empreses i famílies amenaçades pel risc que l’Ajuntament deixe de
pagar per falta de liquiditat. Per això votarem a favor de la modificació que proposen. El
nostre vot favorable és una demostració palpable del nostre oferiment, com vam fer ja en el
debat pressupostari, de donar-los tot el suport perquè canvien i li facen un gir a la seua
gestió i política econòmica. Tenen la nostra col·laboració per a deixar enrere aquestes
polítiques que posen en risc el funcionament d’aquesta administració i que estan
condemnant a la ruïna aquesta ciutat. En definitiva, hui es planteja una modificació del
pressupost per a rebaixar la càrrega financera de l’Ajuntament i salvar in extremis la
possibilitat d’accedir a un nou crèdit amb el qual pagar el funcionament corrent de
l’Ajuntament, per a tapar el greu forat de la seua gestió, aquesta gestió que està provocant
un greu forat en les arques municipals. I encara que ja ho diem, no ens agrada aquesta
pràctica, no ens agrada aquesta política, no volem contribuir a empitjorar la situació. Estem
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ací per ajudar el nostre poble, encara que vostés pensen el contrari de mi i dels meus
companys. Per això els demanem que prenguen mesures perquè no ens tornem a trobar en
una situació límit, d’angoixa, com l’actual. Estan jugant amb foc, li ho hem dit en diverses
ocasions, perquè la pilota econòmica que estan formant tendeix a empitjorar, i ho saben, i el
problema no és que vagen a cremar-se vostés, que ja estan prou cremats després d'11 anys
de desgovern, el problema és que acaben per abrasir i arrasar el futur d’Alcoi. Moltes
gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Ara li explicarà Vanessa la seua rèplica.
Sra. Moltó:
D’acord. Bé, moltes gràcies a tots i molt bon dia. La veritat és que a mi, Sr. Ruiz, m’hauria
agradat que en lloc de paraules, hui que venia vosté de suport a aquest ajuntament, ho
haguera demostrat amb fets. Quins fets?, doncs, per exemple, quan vam presentar el
pressupost, que vosté haguera fet algun tipus d’aportació. Quins altres fets? Doncs, per
exemple, quan aquest ajuntament pretenia dur a terme l’aprovació de comptes per a poderse acollir a les subvencions d’altres administracions i que, per tant, el cost per als ciutadans
fora menor en les inversions que van fent, vosté també ho haguera aprovat, cosa que va
impedir. O quins fets?, doncs, per exemple, vosté en l’aprovació pressupostària en què va
votar en contra també d’aprovar aquest pressupost per a l’ajuntament. Vosté ara diu que és
que resulta que aquest pressupost és un pressupost dolent per a l’Ajuntament, però resulta
que és un pressupost que inclou 10 milions d’euros, més de 10 milions d’euros de
subvencions d’altres administracions. Estem parlant de 8 milions d’euros que vindran per
part d’Europa i estem parlant que la resta vindran d’altres administracions. Estem parlant
també que als últims anys s’ha emportat aquest ajuntament més de 20 milions d’euros
provinents d’altres administracions i això no és fruit d’una mala gestió, això és fruit d’una
bona gestió de treball i de planificació. Però vosté resulta que no para de repetir que aquest
ajuntament està en fallida, que és una situació financera dolenta, que tenim un estat
d’endeutament elevat. Vosté, un endeutament d’un 45% considera que és un endeutament
elevat? i vosté com li diu a un endeutament d'un 110%? Vosté com li diu a un tancament
d’un pressupost, en aquell moment, de 4 milions i mig de romanent negatiu, d’un milió i mig
de resultat negatiu, de 4 milions en la caixa, de factures per valor de 10 milions d’euros per a
pagar als proveïdors, vosté a això com li diu? Ho dic perquè vosté quan parla que està ara
mateix en una situació de no poder pagar els nostres proveïdors, jo li recorde que en l’últim
estat trimestral de final d’any, vam acabar l’any pagant als proveïdors amb una mitjana de 10
dies, quan vostés estaven pagant a 9 mesos. Aleshores, vostés a això com li diuen? Li diu
que és un estat de fallida? Aleshores, la situació que ens vam trobar, quin estat era? Perquè
jo no sabia definir un estat pitjor a la fallida, era «bancarrota», era inexistència de
l’ajuntament en aquell moment. Però, mire, jo crec que el millor és al final remetre’s a quina
ha sigut la gestió d’aquest ajuntament: nosaltres hem multiplicat per 4 les polítiques socials
en aquest ajuntament, hem fet un pressupost d’uns 6 milions d’euros, quan estava parlantse en aquell moment d’1 milió i mig d’euros. Hem multiplicat les polítiques d’ocupació amb
programes d’inserció laboral propis, amb programes de la Conselleria, com AVALEM,
EMPACE, ECOVID, tallers d’ocupació, hem apostat per les polítiques econòmiques en un
moment de crisi, amb inversions de més de 7 milions als nostres polígons industrials, als
que cal sumar els 7 milions que hem aconseguit per a poder dur a terme el projecte de
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 14157566062447733676 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Ajuntament d’Alcoi

Rodes com a Districte Digital per a la creació d’empreses de base tecnològica. Quan vostés
parlen de manteniment, perquè, per exemple, enguany jo crec que un tema reiteratiu ha
sigut el manteniment, que hauria d’haver muntat més. Jo crec que només cal pegar una
mirada enrere i veure que, per exemple, en els últims anys, en el 2020 va augmentar un
17% el manteniment i en el 2021 un 30%, és difícil superar en el 2022 amb un 47% que ja
havíem augmentat el manteniment en aquesta ciutat, els anys precedents. Però açò perquè
es produeix? Perquè, mire, es produeix perque tenim un govern a Espanya, que per cert,
ahir ho anunciava, que la regla de la despesa torna a no poder-se aplicar per a l’any 2023, la
qual cosa permetrà als ajuntaments o la cosa que ens ha permés, de fet, des que s’ha
suspés, és poder fer pressupostos expansius per a poder assolir totes les necessitats que té
la ciutadania, i mire, li diré una cosa, és cert, l’ajuntament està fent un esforç sense
precedents, i està fent un esforç sense precedents perquè davant d’una situació de crisi, la
nostra manera de pensar és que l’administració ha d'estar per davant posant tots els mitjans
que té a l’abast de la ciutadania. I, de vostés, quina va ser la seua gestió en la passada
crisi? Què van fer davant una situació de crisi? Van posar tots els mitjans de l’ajuntament a
l’abast de la ciutadania?, no podien posar cap mitja a l’abast de la ciutadania. Li acabe de
descriure la situació que ens vam trobar, i quina va ser la conseqüència? pujada d’impostos,
retalls, aquestes va ser les polítiques que va dur a terme el Partit Popular per a eixir d’una
situació de crisi. I quina és la gestió d’aquest govern? Tractar d’aconseguir d’altres
administracions les majors inversions possibles i subvencions per a la seua ciutat, per a la
reactivació econòmica, per al foment de l’ocupació. Aquesta és la diferència entre una forma
de gestionar i una altra. I a mi m’hauria agradat que haguera tingut aquesta actitud que hui
defensa, col·laborativa, de no posar impediments. Jo li dic una cosa, és que jo crec que
resultaria difícil posar impediments que vinguen a aquest ajuntament 8 milions d’euros de
subvencions de fons d’Europa. I per què es produeix aquesta situació?, per què es
produeix? Perquè, evidentment, ja li estic dient que sí, clar que hi ha un esforç per part
d’aquesta administració en una situació de crisi, i no podríem fer el préstec necessari per a
assolir la gran quantitat de subvencions que hem aconseguit d’altres administracions. Per
això volem ampliar aquest marge per a poder dur a terme totes aquelles subvencions i
inversions que vindran d’altres administracions, i aquesta és la causa d’aquesta modificació.
No té res a veure amb el tema de l’endeutament de què vosté està parlant, perquè estem
parlant d’un estat d’endeutament baix per a aquest ajuntament. De fet, jo crec que només
superat en els dos anys precedents, per què sempre ha sigut superior. Vull dir, l’estat més
baix d’endeutament l’ha aconseguit aquest govern, no l’ha aconseguit el Partit Popular.
Però, mire, jo crec que quan es parla de gestió, al final el millor és remetre’s als fets, i els
fets, a mi m’agradaria que realment, si vosté vol col·laborar, que aquesta actitud
col·laborativa que vosté defén, la demostrara, estiguera al costat del govern, sobretot ja no
del govern, sinó de la ciutadania, en moments de dificultat, perquè no venim d’una situació
extraordinària. Jo no sé si vosté està oblidant que al final, doncs, la crisi de la COVID,
evidentment, ens ha passat factura a totes les administracions, una crisi que, evidentment,
ara ha vingut agreujada pel tema, bé..., al seu moment vam tindre la falta de desproveïment
de les empreses com a conseqüència també de la COVID i paralització d’obres a
conseqüència d’això. També vam..., estem tenint ara una important crisi energètica
provocada com a conseqüència de la guerra, provocada per Rússia a Ucraïna, i no és una
situació fàcil. Ahir mateix, jo sentia parlar al conseller i, de fet, jo crec que és una cosa que
estem patint totes les administracions. Però que estiguem patint, jo crec que precisament el
que ha d’obtindre de nosaltres és el millor de nosaltres. I el millor de nosaltres és poder
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donar-li a la ciutadania la major o els majors recursos per a assolir la gran quantitat
d’’inversions que vindran a aquesta ciutat, perquè precisament abans s’han fet els deures
que haurien d’haver-se fet, i en aquest camí m’agradaria trobar-lo a vosté.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Ha passat el temps, perquè abans pensava que anàveu a ser els dos
més breus i no he posat temps, culpa meua, ara sí que...
Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Hem de lamentar que aquest govern que fa 11 anys que gestiona la
ciutat o dient que la gestiona, continue mirant al passat. De tant mirar al passat està deixantnos sense futur. En primer lloc, mira cap al passat i atribueix al Partit Popular, a la crisi, a
Ucraïna, a Rússia, a Putin, a la COVID, li falta Ayuso i Franco, això és el que li falta, perquè
al final estem davant d’un fet palmari, malgrat el seu discurs grandiloqüent de gran gestió. Si
no aprovem una modificació que reduïsca la càrrega financera, l’ajuntament no pot acudir a
nous préstecs i això és fruit de la seua ineficaç gestió, quan damunt la taula tenim proves
manifestes de crèdits demanats que no s’han aplicat a les inversions previstes. Tenim una
ciutat paralitzada i en un forat que serà molt difícil de recuperar i que vosté vulga assimilar
una aprovació d’una modificació pressupostària que no té retorn, a una aprovació del
pressupost que pot ser perfectament prorrogat i que pot ser presentat en temps i forma per a
poder determinar altres polítiques, crec que la desacredita com a regidora d’Hisenda. Li ho
he dit moltes vegades, la situació és greu per molta grandiloqüència, per molta bona gestió
que vulga exhibir i si tan bona és aquesta gestió, el que podria haver fet és haver presentat
en temps i forma la liquidació del pressupost per a analitzar quina és la situació real de
l’ajuntament. Però això hauria d'haver-ho fet en març i estem quasi al juny i continuem,
continuem sense tindre les dades de la liquidació del pressupost. A què esperen? Aquesta
és la prova més palmària de quina és la situació econòmica real, una situació que vol ocultar
a tota costa, per què, si no, hui ja tindríem...., en primer lloc, quan vam debatre sobre el
pressupost, aquestes dades i, hui, coneixent les dades econòmiques per a poder rebatre
moltes de les argumentacions que vosté ha fet per tal d’exhibir aquest muscle de bona
gestió, que xoca, no contra el Partit Popular, ja xoca contra la gent, que ni veu manteniment
ni veu progrés per a la ciutat. Moltes gràcies.
Sra. Moltó:
Bé, jo sí que en primer lloc vull agrair l’esforç que està fent el departament per dur a terme la
liquidació i agrair-li perquè gràcies a vosté, doncs també hem tingut un treball afegit, no?
Quan vosté va al·legar contra l’aprovació del pressupost i com vosté deia en aquest plenari,
amb les seues al·legacions, en allò que podria qualificar-se com un «frau de lllei», atés que
un partit no pot presentar al·legacions contra qüestions que ja s’han decidit en aquest plenari
del qual vostés formen part. Per tant, jo crec que agrair el treball que està fent-se des del
departament, a pesar de tots els entrebancs que vostés, com a partit, que no estan al costat
de la ciutadania, han intentat posar a l’abast de la gent, i li agraïsc que em parle de
grandiloqüència. No ho sé..., jo per a mi és la meua manera d’expressar-me. Si vosté
considera que és grandiloqüent, doncs mire, ho agraïsc. Després, jo crec que no és una
qüestió de traure muscle, és una qüestió que vosté m’està dient ara mateix que les actuals
conjuntures econòmiques que està vivint la ciutadania és parlar del passat. Vosté em
comentava que estic ací parlant de Putin, de la guerra a Ucraïna, de les diferents dificultats
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energètiques que està tenint la gent, com si foren qüestions del passat. Doncs, mire, no, no
sé si jo estic allunyada de la gent o està vosté, però jo crec que són les situacions que
actualment, en aquests moments, estan vivint les persones i les empreses. I, per això,
precisament per això, considere que l’ajuntament és el primer que ha d'estar al seu costat,
fent tots els esforços que siguen necessaris. Perquè, per exemple, en el tema d’ingressos,
doncs a diferència del que faria el Sr. Rajoy, no sé si el Partit Popular si estiguera governant
ací, doncs, nosaltres no hem muntat els impostos, i no vull tampoc demonitzar els impostos,
perquè els impostos al final serveixen per a poder portar serveis públics a les persones, però
en un moment en el qual estan muntant l’IPC, en un moment d'inflació, que segurament els
interessos, l’any que ve, seran elevats. Per tant, jo crec que amortitzar préstecs serà una
bona operació per a l’ajuntament, perquè quan tenim préstecs amb interés variable, això es
traduirà en el fet que, evidentment, l’any d’amortització, els pròxims anys, serà superior, si
es compleixen aquestes previsions d’inflació que tenim damunt la taula. Doncs jo crec que
l’ajuntament està intentant fer la millor operació perquè aquests fons vinguen al seu
ajuntament. I, després, quan vosté parle de gestió, i li ho dic perquè..., Fixe’s vosté
l'incongruent que és, fa uns dies estava parlant de la sentència de Fomento, dels interessos
que ha de pagar aquest ajuntament, i també eixia parlant d’un fons al qual si ens haguérem
acollit, doncs resulta que no hauríem d'haver pagat cap classe d’interés, i jo li pregunte: quin
fons és aquest? Jo no conec cap fons en el qual no hàgem pagat cap classe d’interés. És
cert que aquest ajuntament es va acollir a un fons ICO en un moment en el qual els
interessos eren negatius i com que era variable, va arribar a ser 0. Aquesta no és la situació
que tenim ara. Per descomptat que haver-se adherit a aquest fons haguera suposat el
pagament d’interessos, a més d’incrementar el nombre de préstecs que té aquest
ajuntament. Per tant, també hauria empitjorat la situació d’endeutament. Per tant, vostés
fixe’s en la incongruència de les qüestions que vosté m’està dient. Vosté, per un costat, li
pareix malament que amortitzem en préstec futur i per un altre costat m’està demanant que
fem més préstec futur. Però només això, si no que, a més, en aquesta qüestió vosté està
parlant d’una sentència que oblida deliberadament, però jo li ho recordaré cada vegada que
isca, que precisament és conseqüència d’una revisió de preus que va practicar el Partit
Popular l’any 2007, abans que finalitzara el contracte i que suposava que aquest ajuntament
no poguera anar contra els seus propis actes, i a eixos 3 milions i escaig sume-li vosté el
milió que vam haver de pagar també de la revisió de preus durant els anys 2008-2011 en els
quals estava el Partit Popular i no la va practicar. I, per cert, fins al 2016, aquest ajuntament,
d’acord amb els tribunals, estava obrant correctament, no sé si vosté haguera considerat
que, contràriament al que deien els tribunals, hauríem d’haver pagat aquesta revisió de
preus, però bé. Independentment d’això, jo crec que cal centrar-se en l’expedient que tenim
damunt la taula que al final el que pretén és poder dur a terme doncs totes aquestes
subvencions que hem aconseguit de fons europeus i poder-lo portar a cap amb un marge
més ampli per a poder fer el préstec que necessitem. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies, per tant la resta de grups mantenen el vot d’abstenció manifestat en la comissió i el
Partit Popular vota a favor de la proposta juntament amb el Partit Socialista. Doncs, no
havent-hi més punts, s’alça la sessió.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 09:57 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
Vº Bº

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 08/09/2022

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 08/09/2022
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