Secretaría general
8-13.- MOCIÓ PER RECONFIGURAR LES COMISSIONS INFORMATIVES I LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES DE L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS.El Sr. Forment da lectura y defiende la moción formulada por su grupo y que dice:
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.
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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.
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:
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
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.
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

COMISSIONS INFORMATIVES AMB 11 MEMBRES

PP 8 REGIDORS/ES 38%
PSOE 10 REGIDORS/ES 47,6%
BLOC-VERDS 1 REGIDOR 4,7%
NO ADSCRITS 2 REGIDORS 9,5%

ÒRGANS COMPLEMENATARI
COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES

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.

JUNY 2011
PSOE 6
PP 6
BLOC‐VERDS 1

TOTAL 13
PSOE 6
PP 6
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA BLOC‐VERDS 1

ÀREA URBANISME I SERVEIS
MUNICIPALS

ÀREA SOCIOCULTURAL

ÀREA GOVERN INTERIOR I
PERSONAL
TOTAL MEMBRES

TOTAL 13
PSOE 6
PP 6
BLOC‐VERDS 1
TOTAL 13
PSOE 6
PP 6
BLOC‐VERDS 1
TOTAL 13
PSOE 6
PP 6
BLOC‐VERDS 1
TOTAL 13
65

NOVEMBRE 2011
PSOE 7
PP 6
BLOC‐VERDS 1
NO ADSCRITS 1
TOTAL 15
PSOE 7
PP 6
BLOC‐VERDS 1
NO ADSCRITS 1
TOTAL 15
PSOE 6
PP 6
BLOC‐VERDS 1
TOTAL 13
PSOE 6
PP 6
BLOC‐VERDS 1
TOTAL 13
PSOE 7
PP 6
BLOC‐VERDS 1
NO ADSCRITS 1
TOTAL 15
71

MAIG DE 2012
PSOE 6
PP 4
BLOC‐VERDS 1
NO ADSCRITS 1+1
TOTAL 13
PSOE 6
PP 4
BLOC‐VERDS 1
NO ADSCRITS 1
TOTAL 12
PSOE 6
PP 4
BLOC‐VERDS 1
TOTAL 11
PSOE 6
PP 4
BLOC‐VERDS 1
NO ADSCRITS 1
TOTAL 12
PSOE 6
PP 4
BLOC‐VERDS 1
NO ADSCRITS 1+1
TOTAL 13
61

Abierto debate hace uso de la palabra el Sr. Forment manifestando que no le gusta presentar esta
moción pero por el pase a un no adscrito, ello obliga a remodelar las Comisiones, y el Grupo Popular es

el causante de esta situación y debería haber presentado alguna propuesta, quizás mejor que él mismo,
por eso pone encima de la mesa esta propuesta.
No se bien si estamos hablando de competencia política o si hablamos de dinero, el acuerdo del
pasado noviembre le supuso unos 6000 euros al Ayuntamiento, y al Ayuntamiento no le debe costar
nada las disputas internas de los grupos. Si hay alternativas pide que se pongan encima de la mesa, es
una propuesta para solventar un tema, y que está abierta a aportaciones y mejoras, la solución no es
ampliar miembros de las Comisiones, sino reducir los miembros.
El Sr. Pons dice que su grupo no está de acuerdo con la moción que recorta los derechos políticos
del grupo popular, mientras mantiene todos los del grupo BLOC-ELS VERDS.
No ve coherente que ahora, el día 8 de mayo se ha presentado un escrito con una propuesta, ya
que siempre ha confiado en que la Sra. Alcaldesa iba a respetar el pacto antitransfuguismo, que dice
que no deben verse minorados los derechos, pide un informe sobre el asunto al Sr. Secretario, y en el
supuesto de que se aprobara, se reservan acciones legales.
El Sr. Oñate dice que: nuestra postura no ha variado ni un ápice, seguimos siendo coherentes y
pensando y obrando de la misma forma que lo hicimos en la anterior sesión plenaria. Esto es un
problema del partido popular, ni de Alaquàs ni de este gobierno, y será el partido popular quien habrá de
resolverlo, este gobierno en su momento cuando surgió el primer abandono trató de ayudar a la
solución de un problema que no era el suyo y al final fuimos nosotros quien paradójicamente lo
resolvimos, ya le avanzo que esta vez no va ser así, que el portavoz del partido popular sea incapaz de
gestionar y liderar grupos no es nuestro problema, así que si quieren soluciones ya se lo dijimos,
plantéenlas ustedes, nosotros ya lo intentamos una vez, y ahora pues seguimos a la espera, porque no
se le olvide este problema es única y exclusivamente suyo y de su inoperancia.
Cedida la palabra al Sr. Secretario, éste lo hace para informar de manera verbal del contenido de
los artículos 73 de la LRBRL y del coincidente de la LRLCV (artº. 134), así como de lo que prevé el ROF
( art. 125 y ss.), indicando que, a su juicio, la cuestión de la situación de los concejales no adscritos no
ha quedado resuelta claramente, existiendo lagunas que se han de interpretar conjugando con otras
fuentes jurídicas.
Cierto es que el llamado pacto antitransfuguismo carece de carácter normativo y obedece más a
un pacto de contenido declarativo de voluntades e intenciones.
Respecto del contenido de la moción del BLOC-ELS VERDS indica que la fundamentación jurídica
es correcta, y que los grupos no ignoran cuales son los medios para efectuar sus cometidos bien a
través de mociones o de propuestas de resolución o cualquiera otra iniciativa que consideren
conveniente, a lo que el Sr. Secretario es ajeno.
Desde su punto de vista, mientras no se adopte un nuevo acuerdo por el Pleno que modifique la
composición numérica de las actuales Comisiones Informativas, se ha de entender que rige el acuerdo
en vigor. (Pleno de 10 de noviembre de 2011), y finaliza su intervención exhortando a los grupos
municipales a consensuar la adopción de algún acuerdo que dé una solución pacífica a la cuestión.

La Sra. Alcaldesa dice que el escrito que presentó el PP da por hecho que aumentará el número
de miembros, esperamos propuestas de proporcionalidad.
El Sr. Forment replica al Sr. Pons que él está solo en su grupo y no puede partirse, y sino sale su
moción planteará más iniciativas.
La Sra. Alcaldesa dice que espera propuestas y convocará Junta de Portavoces.
Finalizado el debate, la Corporación, de conformidad con el dictamen favorablemente emitido por
la Comisión Informativa Permanente en su sesión de fecha 28 de mayo de 2012, por 8 votos en contra
del PP, 12 abstenciones (10 del PSOE, 1 del concejal no adscrito Sr. Cases y 1 de la concejala no
adscrita Sra. Sanchis), y un voto a favor del grupo BLOC-ELS VERDS, rechaza la moción presentada.

