Secretaría general

9.8. MOCIÓ SOBRE EL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS SESSIONS DE PLENS
EXTRAORDINARIS
El Sr. Forment dóna lectura i defén la moció formulada pel seu grup i que diu:
“Vicent Forment Llegua, 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 dels 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 regidores perceben sense dedicació exclusiva o parcial,
perceben una quantitat en concepte d’indemnització per assistència als reunions plenàries i comissions
informatives preparatòries, no existint cap distinció 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 és
retribuïsca l’assistència als Plens i Comissions Informatives de caràcter extraordinari que és 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, és fa si cap mes urgent, després dels acords adoptats per l'Ajuntament en Ple el dia 10 de
novembre de 2011, en el qual és van augmentar el nom de membres dels Comissions Informatives.
En atenció a estigues 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 cap
percepció econòmica en concepte d’indemnització als regidors i regidores assistents.”
Obert el debat, el Sr. Pons indica que serà la Sra. Palomino qui defenga la postura del grup que diu:
“No té vosté molt clar que el tremend problema econòmic de l’Ajuntament d’Alaquàs no s’arregla retallant
en els pagaments fets als assistents en convocatòries de caràcter extraordinari. Totes les persones que
componen aquest Ple tenen clar des del principi de la legislatura el calendari habitual de les convocatòries a
Comissions i Plens. Almenys les persones que componen el Grup Municipal del Partit Popular. Nosaltres sí que
ho tenim clar.
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Alguna de les convocatòries extraordinàries podrien celebrar-se en les seues corresponents convocatòries
ordinàries com el nostre portaveu ha manifestat en el passat recent en aquest mateix lloc. Senyor Forment,
quants Plens extraordinaris es deurien d’haver realitzat enguany? Quants s’han realitzat?
El problema no és que es cobre un Ple extraordinari. El problema és que se celebren Plens extraordinaris a
menys d’una setmana de l’ordinari i inclús un dia abans del mateix ple Ordinari i sense que tinguen, realment,
sentit realitzar-los. Aqueix és el problema. Que el govern socialista, que patim els alaquasers i alaquaseres,
gràcies al seu suport inicial, Sr. Forment, utilitzant la llei de la mordassa, col·loca plens extraordinaris quan no li
convé que el públic puga parlar i preguntar.
Per cert, Sr. Forment, encara estem esperant que ja que fa d’adalil de la llibertat d’expressió, tinga a bé
recolzar al Partit Popular perquè en els Plens extraordinaris les persones del públic puguen realitzar precs i
preguntes. De fet, a pesar de la demagògia de la seua proposta, si afig aquest punt, en el Partit Popular estem
disposats a recolzar-la.
Que en els Plens extraordinaris es permeta un torn de precs i preguntes, tant dels propis regidors, com del
públic assistent. Sap vosté, Sr. Forment, que no és la primera vegada que ho sol·licitem. Ara bé, Sr. Forment,
que ho recolzem si posa aqueix punt, que realment ens pareix molt més important del que suposa el mínim
estalvi econòmic, no l’eximeix de la seua responsabilitat en açò.
I vosté és responsable ara i ho va ser abans. Ara perquè per guanyar 30.000 euros a l’any com a regidor
alliberat va permetre que els alaquasers i alaquaseres patim un govern municipal que no governa, imposa i que
no busca solucions per als veïns, busca solucions per als seus amics. Es va donar compte del seu error, sí, però
massa tard. I és pel seu culpa que ara patim tots… o quasi tots.
Exceptuant als alliberats; la Sra. García, el Sr. Oñate i el Sr. Saura, algunes, repetisc, algunes de les
persones que componen aquest plenari, incloc algunes del propi grup Socialista, tenen altres menesters que
atendre. Assistir a una convocatòria extraordinària no és un premi, Sr. Forment. Nosaltres no ho considerem un
premi sinó un deure.
En el Ple ordinari del mes passat vosté presente una moció que no va obtindre l’aprovació d’aquest plenari.
Ara presenta aquesta moció que en cas d’aprovar-se suposa un estalvi d’una ínfima part del que vosté pretenia
amb l’anterior moció. Ens fa la sensació que algú l’insta a presentar aquesta moció per a estalviar aquesta
menudesa, i així vosté queda ben davant del seu electorat i antics companys.
Sr. Forment, vosté porta molts anys en açò i vosté també ha sigut col·laborador necessari en molts dels
balafiaments comesos per l’anterior i actual equip de Govern. No s’entén a aquestes altures, aquest afany seu
per reduir costos en conceptes de tan poca índole. Sr. Forment, el problema és que vosté ha recolzat la
continuada política i política econòmica del partit Socialista en aquest Ajuntament quan va ser el Partit Popular
d’Alaquàs el partit que va guanyar les passades eleccions municipals. Per què no va voler vosté recolzar el partit

guanyador? Si vosté haguera estat a favor d’una política econòmica realment austera no hauria recolzat al partit
Socialista, el qual amb el seu balafiament ha portat a Alaquàs a la ruïna. A més d’assegurar-se un sou per a
vosté!
Sr. Forment no estava vosté per ací quan:
-La compra del Castell Palau i la remodelació del mateix.
-Quan se celebren dues inauguracions del castell. Dos Sr. Forment.
(Amb l’import del que costaria la simple lona que cobria el castell mentre es remodelava hui podrien menjar
prou famílies d’Alaquàs. La lona: molt necessària).
-I els concerts realitzats en el castell on el que s’ingressava dels assistents, no arribava ni per a pagar el
rebut de la llum. Va dir vosté quelcom llavors?
-L’Exposició pictòrica, on tampoc es van reparar en despeses ni tan sols en la vigilància privada i municipal
les 24 hores del dia.
-Les despeses de tindre ací 4 violins Stradivarius, els concerts, la custòdia, viatge des d’Itàlia, el segur de
tan valuós instrument, la despesa del personal que l’acompanya. Va dir vosté quelcom llavors?
-Monument del Sr. Alarte a la quarta torre a preu de cúpula d’or construïda en part en terrenys aliens a la
nostra població.
-Inauguració nivell olimpíada del Terç.
-Remodelació de l’av. Blasco Ibáñez, amb el seu mobiliari elitista, modern i com tots sabem excessivament
car. Les colles senceres de treballadors omplint hores abans de la macro inauguració. Va dir vosté quelcom
llavors?
-L’escoleta, va dir vosté quelcom respecte a aquestes despeses?
Sr. Forment si sumàrem totes les despeses innecessàries, insistisc INNECESSÀRIES fets a Alaquàs en els
últims anys davall el govern del partit Socialista i amb el seu consentiment, crega’m que no tindríem hui el
problema que tenim.
Esperem que després de la intervenció d’un servidor, el Sr. Oñate com sempre, tirara balons fora i farà la
sempre repetitiva referència a la Fórmula U i la resta d’assumptes de València i Madrid a la qual cosa vosté se
sol sumar moltes vegades i ho utilitzen com a ferramenta política i demagògica.
Estem ací per a servir als alaquasers i alaquaseres. Aquest acte se celebra precisament per a això.
Gestionar assumptes d’Alaquàs principalment. Si volen vostés utilitzar el plenari per a polititzar en assumptes
aliens a Alaquàs, millor es queden a casa. Els veïns li ho agrairan!”

A continuació, pren la paraula el Sr. Oñate, manifestant que hi ha un pensament molt estés i acceptat per
la majoria de les persones que ve a dir que quan algú vol modificar quelcom que al seu parer li pareix que no és
adequat, el millor que pot fer sempre és començar per un mateix i donar exemple.
Quan se sol·licita la retirada o la supressió de quelcom, com en aquest cas són les indemnitzacions que
perceben els regidors per les assistències als plens extraordinaris, està indicant, o manifestant que entén que és
inadequat, incorrecte, reprovable.
“Nosaltres, els 21 regidors que estem ací, representem als veïns i veïnes del nostre poble, una labor
important, que per al seu desenvolupament li correspon una remuneració adequada i correcta, perquè sap vosté
una cosa, ací alguns venim a treballar, i amb major responsabilitat si és possible atés que percebem un sou
públic retribució que com tots vostés saben va ser reduïda a principi de la present legislatura en un 45%, fa
menys d’un any per a ajustar-nos a la complexa situació de crisi econòmica per la que estem travessant. De la
mateixa manera que l’Alcaldessa, des que està en el càrrec s’ha reduït en la mateixa proporció, un 45% el seu
salari, amb l’afegit de que Alaquàs som l’únic poble de la comarca que no té partida d’alcaldia.
Però és que a més hem constituït una empresa pública municipal per a estalviar en els costos de la gestió
de determinats serveis, en la que qui els parla és el conseller delegat, i on ningú cobra per això, no hi ha dietes,
ni indemnitzacions, ni res, perquè enteníem que era una labor que s’incloïa dins de la responsabilitat de cada
regidoria, així que tal vegada el que hauria de fer és posar-nos com a exemple de compromís, estalvi i
responsabilitat.
En la seua moció diu vosté que en la legislatura passada ja es feia així, la qual cosa no és cert, ja que el
criteri que regia llavors i continua en l’actualitat és que els Plens extraordinaris que es convoquen per temes de
contingut més polític, no es remuneren, excepció feta de l’últim que vam fer de suport a les iniciatives de la
comunitat escolar del Ciutat de Cremona per a la construcció del col·legi que van passar (a excepció feta de la
dels regidors del Partit Popular) al col·legi per a reposar el material danyat per la pluja, tal com va proposar el
regidor Honorat Cases. Mentre que els que són derivats de la gestió municipal i realitzats per l’obligació de
terminis o d’extraordinària urgència d’algun tema sí.
Senyor Forment, es troba a faltar, queda coixa, diríem, seguint la mateixa línia argumental que s’esgrimeix
en la seua moció i recuperant la reflexió amb què vaig iniciar aquesta intervenció, de començar per un mateix per
a donar exemple, que si un regidor està en totes les comissions, com és el seu cas, l’estrany és que quan
aquestes es desenvolupen en el mateix espai i a la mateixa hora, no renuncie a cobrar totes elles excepte en
una, per exemple, perquè això sí que és duplicar, triplicar o quadruplicar costos.
Perquè pareix que per a algunes persones sempre es pot estalviar o és menys legítim els diners que
guanyen els altres que el que gana un mateix, perquè quan el sr. Forment va comunicar públicament, al seu dia,
que havia renunciat a l’alliberament, molta gent es va dirigir a nosaltres per a lloar el seu gest, alabança que
durava més o menys el temps que tardaves a explicar a la gent que renunciava a l’alliberament, però que

passava a cobrar per assistència als òrgans de govern municipals, la qual cosa significava a fi de mes una
quantitat semblant, curiosament quelcom que en la comunicació pública del representant del Bloc no apareixia
mai.
Com a dada per a coneixement general únicament diré que vosté cobra de mitja al mes com dos regidors i
mig de govern, sense cap responsabilitat ni àrea de gestió que desenvolupar. Simplement per que de la moció o
de les seues paraules es trasllada la sensació que dels 21 regidors hi ha 1, curiosament vosté, que està ací pel
seu compromís amb Alaquàs i altres 20 que som la resta que pareix que estiguem ací pels diners, i aqueixa és
una afirmació perillosa de fer.
Siga vosté honest, que pareix vosté que és com aqueix vella dita castellana compte allò de:
Consells venc que per a mi no tinc”.
El Sr. Forment replica al Sr. Oñate, que ell, no ha dit que només ell està ací per compromís i els altres no
ho estiguen.
Renúncia en aquest moment a les assistències dels Plens extraordinaris que li corresponguen i demana
que prenguen nota d’això el Secretari i l’Interventor que, i si no és possible, ja dirà que compte s’ha d’ingressar.
Tot seguit replica a la Sra. Palomino i li diu que ell no era regidor en determinats moments dels fets en la
seua intervenció anterior, el va ser regidor dels anys 1999 a 2003 i no té res a veure el torn d’explicacions de
precs i preguntes del públic que ha proposat ella, amb la moció del seu grup.
És una bona iniciativa per a donar exemple, demana que l’Alcaldessa pose en la pàgina web les
percepcions de tots els regidors, com ella havia indicat i finalitza, dient que ell va proposar al PP, una proposta
per escrit de compromís de finançament d’inversions com el Cremona i altres, i això mai es va arribar a concretar
per part del PP.
El Sr. Pons defén l’esmena plantejada de permetre que en els Plens extraordinaris la gent puga intervindre
i per a evitar que es convoquen les sessions extraordinàries sense que el públic intervinga.
El Sr. Forment diu que no té res a veure i que no accepta l’esmena.
Finalitzat el debat i sotmesa a votació la moció proposada, la Corporació, de conformitat amb el dictamen
favorablement emés per la Comissió Informativa Permanent en la sessió de data 25 de juny de 2012, per un vot
a favor del BLOC, 8 abstencions (7 del PP i 1 de la regidora no adscrita Sra. Sanchis) i 10 vots en contra (9 del
PSOE i 1 del regidor no adscrit Sr. Cases), és rebutjada la Moció.

