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En la Sala de la Casa de la Vila d’Albalat 
de la Ribera, a les vint hores, trenta minuts 
del dia setze de febrer de dos mil dihuit. 
 

Degudament convocats i notificats en 
forma de l’ordre del dia comprensiu dels 
assumptes a tractar, es reuniren baix la 
presidència del senyor alcalde-president en 
Felip Hernandis Sancho, en primera 
convocatòria, els senyors expressats al 
marge, que integren la totalitat de la 
Corporació, per a celebrar sessió ordinària i 
pública. La regidora na Bibiana Marco ha 
excussat la no assistència 

 
Sent les vint hores, trenta minuts, la 

presidència declarà oberta la sessió, i es 
passà al següent: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1 - ACTA ANTERIOR 
 
 En veure l'acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 19 de gener de 2018, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar l'acta en els seus propis termes. 
 
 
2 - RENÚNCIA DEL REGIDOR EN CHRISTIAN LAUSUCH 
 
 Es dóna compte al Ple de la renúncia del regidor en Christian Lausuch Bono i 
de l'inici del procés per al següent de la llista del grup municipal Socialista a la Junta 
Electoral Central. Així mateix s'acorda remetre la certificació del present punt, fent 
constar que el candidat a ocupar l'esmentada baixa és Salvador Martínez Marín, per la 
qual cosa la Junta Electoral Central haurà d'enviar la seua credencial a aquest 
Ajuntament. 
 
 
3 - MOCIÓ PSOE SOBRE EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS 
 
 En veure la proposta del grup municipal Socialista (núm. 160/2018 i núm. 
310/2018) amb el següent text [sic]: 

  
 “El Sistema Públic de Pensions constituïx la política pública amb major 
capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%). 
 Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema 
públic de pensions. Amb les seues polítiques d’ocupació El govern de Rajoy ha 
posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un 



període de dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de 
revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de 
sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l’esperança de vida, 
es condemna als pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han 
fet per mitjà de la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el 
consens del Pacte de Toledo. Amb estes polítiques el PP està preparant el camí 
per als fons de pensions privats, en detriment del sistema públic de Seguretat 
Social.  
 Els resultats d'esta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder 
adquisitiu de les pensions, sensació d’incertesa en els actuals jubilats sobre si 
l'Estat serà capaç de pagar les seues pensions en els pròxims anys, sentiment 
d’injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten, que este els 
puga proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i 
desesperança quasi absoluta per part de la joventut en què algun dia puguen 
contribuir i ser protegits pel sistema. 
 El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un 
espoli permanent al Fons de Reserva de la Seguretat Social. 
 El dèficit ha sigut compensat per retirades massives del Fons de 
Reserva que, de comptar amb 66.815 milions d’euros a finals del 2011, se 
situa, actualment, en 8.095 milions d’euros, i que si no s’ha esgotat totalment 
ha sigut com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d’euros de l'Estat a 
la Seguretat Social, contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 
2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import 
de 8.621 milions d’euros en estos anys. En definitiva, s’han necessitat fons, per 
import de 93.251 milions d’euros addicionals a les cotitzacions per a poder fer 
front al pagament de les pensions en el període 2012 - 2017. L’any 2018 ha 
començat en la mateixa línia i el PP, en compte de plantejar mesures serioses 
en el marc del Pacte de Toledo i el diàleg social, ha decidit continuar endeutant 
a la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d’euros. 
 El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l’estructura financera de la 
Seguretat Social duta a terme pels governs socialistes en 1989 i arreplegat 
posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a 
ser usat quan sorgiren les majors tensions generacionals sobre el sistema, 
entorn de l’any 2023. De no haver sigut utilitzat, el fons tindria hui més de 
90.000 milions, inclús sense noves aportacions, només basant-se en la seua 
pròpia rendibilitat. En canvi, en el cas de seguir amb este ritme de despesa, la 
nostra vidriola de les pensions quedarà totalment buida l’any 2018. És a dir, es 
va a esgotar 10 anys abans del que preveu. 
 Este escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i 
en conseqüència, la garantia no sols de les pensions actuals sinó també, i 
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar 
mesures que donen estabilitat al sistema.  
 En el PSOE considerem que el dret a les pensions i l’accés al Sistema 
de Seguretat Social ha de considerar-se un dret constitucional i ser incorporat 
com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem. Per a això, 
plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de 
Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou 
Estatut dels Treballadors que promoga drets laborals i ocupació de qualitat; i 
establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels 
PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn. 
 Per estes raons el PSOE defén un nou model per a reequilibrar el 
sistema de pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i 
incrementant els ingressos del sistema.  
 
 Per tot això, el grup municipal Socialista presenta per a la seua 



consideració i aprovació pel Ple els següents acords: 
 
 1 - Tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts 
al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del 
RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de 
Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la 
Seguretat Social. 
 2 - Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant 
l’actualització de les mateixes conforme a l’IPC. 
 3 - Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, 
que reduirà les pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida de la 
cohort corresponent a partir de l'1 de gener del 2019.  
 4 - Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos 
Generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les 
següents despeses entre altres: 

a) Les mesures de foment de l’ocupació (reduccions de quotes, tarifes 
planes, etc). Si es considera necessari mantindre alguna hauria de ser 
per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE. 

b) Les despeses de gestió de les entitats Administratives de la Seguretat 
Social, igual que es fa amb la resta d’organismes públics. 

 5 - Incrementar els ingressos del sistema: 
a ) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres 

mesures, amb ingressos procedents d’impostos destinats anualment a 
completar els ingressos per cotitzacions fins que estos es tornen a 
equilibrar dins del sistema, com per exemple nous impostos 
extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si 
tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats 
financeres, este impost ha de servir per a contribuir al rescat del sistema 
públic de pensions. 

b) Intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat 
Social. 

 6 - Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament 
la bretxa pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i 
de les dones (dèficit de gènere): 

a) Aprovació d’una Llei d'Igualtat Laboral a fi d’eliminar la bretxa salarial, i 
per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes. 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 
d’incrementar la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no 
reben una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base 
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dones. 

 7 - Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de “reequilibri 
pressupostari”, un concepte que implica una busca constant de racionalització 
de despeses i d’ajust d’ingressos cada any. 
 8 - Donar trasllat d'aquests acords al govern de la Nació, als grups 
polítics del Congrés, del Senat i de les Corts Valencianes. 
 9 - Instar al govern de la Nació a adoptar les mesures plantejades en 
estos acords i que garantisca un sistema públic de pensions amb unes 
pensions dignes.” 

  
 En José A. Roig ha exposat la proposta, i tot seguit en Marc Alacreu inicia el 
debat indicant que la proposta li sembla correcta, però que poc es podrà fer aprovant-
la ací en el Ple d'Albalat, i planteja com a solució la moció de censura del partit 
Socialista a Mariano Rajoy, la qual recolzarien. 
 
 Ara s'incorpora a la sessió la regidora n'Ana Badia Talens. 



 
 En Vicent Mulet indica que tenen raó en algunes coses com en l'increment de 
l'IPC, la revaloració de les pensions, …, però no a dir que les polítiques del PP 
representen un perill per al sistema públic de pensions. En aquests dos últims anys 
s'ha creat ocupació, i amb Zapatero es va destruir, conduint-nos al dèficit de les 
pensions públiques. És clar que s'han de revalorar les pensions com a mínim amb 
l'IPC, però en circumstàncies especials s'adopten mesures especials. Va ser el partit 
socialista de Zapatero en 2010 qui amb la seua política va reduir els ingressos de les 
aportacions a la Seguretat Social, la suspensió de la revaloració de les pensions, la 
suspensió de la deducció per naixement o adopció en l'IRPF, la suspensió de la 
prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció, etc. Per tant, totes 
aquestes polítiques regressives van en contra dels pensionistes i del fons de reserva. I 
no podem parlar d'espoli del fons de reserva, ja que avui dia hi ha 2 treballadors per 
cada pensionista, i es gasta el fons per a pagar pensions. 
 
 En José A. Roig contesta a en Marc Alacreu que la solució no és plantejar una 
moció de censura a Rajoy, i li recorda que si està governant, no és per culpa de Pedro 
Sánchez, sinó de no haver arribat a bon terme amb Ciutadans i Podemos. 
 
 I li contesta a en Vicent Mulet indicant que els salaris afecten molt a les 
pensions i a les cotitzacions. Amb Zapatero el salari mínim interprofessional (SMI) va 
augmentar de 460,50 € a 641,40 € (de 2004 a 2011) i va deixar un fons de més de 
66.000 milions d'euros, i amb el govern del PP el SMI va passar de 641,40 € a 736 € 
(de 2012 a 2018) i del fons no queda ni un euro i només préstecs. I referent a les 
pensions, el PP ha estat augmentat les pensions a raó de 2 € per any, i millor evitar 
comentaris com dir que hi ha més pensionistes que porten més temps cobrant que la 
pensió treballant. I damunt Rajoy s'atreveix a dir que els espanyols han d'estalviar per 
a poder complementar les futures pensions, la sanitat i l'educació, tractant-les com una 
mercaderia, i no com a drets que són. 
 
 En Marc Alacreu contesta que si el PSOE planteja una moció de censura, des 
de Podemos la recolzaran; que el PSOE quan va governar va fer moltes retallades i 
que el PP no ho ha millorat; la guardiola de les pensions no s'ha buidat només pagant 
pensions; i els salaris cal millorar-los. 
 
 N'Esther Chordà assenyala que el seu partit defensa el sistema de pensions, la 
sanitat i l'educació com a drets fonamentals, però cal recordar que el fons s'ha buidat 
perquè no hi havia ocupació, i que amb les ocupacions que hi ha hui en dia, malgrat 
ser precaris, estan cotitzant per a poder anar pagant pensions.  
 
 El senyor alcalde manifesta que des del seu partit recolzaran la proposta 
exactament igual que en 2010-2011 recolzaven totes les propostes que presentaven 
els ajuntaments per part d'Esquerra Unida contra la congelació que va fer el Partit 
Socialista. És clar que és un espoli, i que ve acompanyat de l'aportació a la banca i 
que pagàrem entre tots. Tot açò ens ve des de la modificació de l'article 135 en un cap 
de setmana per part del Partit Popular i del Partit Socialista imposant els interessos 
privats enfront dels interessos dels ciutadans. La reforma laboral, tal com està 
plantejada no ofereix ocupacions de qualitat ni cotitzacions a la Seguretat Social. I 
l'existència de frau -que no es fa per cercar- i de paradisos fiscals. 
 
 En posar el tema a la votació es va acordar, per set vots a favor (PSOE, EUPV i 
Compromís) i dues abstencions (PP), aprovar la proposta en els seus propis termes. 
 
 
4. MOCIÓ PP DONACIÓ D'ÒRGANS 



 
 En veure la proposta del grup municipal Popular (núm. 233/2018 del registre 
d'entrades) amb el següent text [sic]: 

 
 “Espanya lidera les donacions i trasplantaments d'òrgans en el món des 
de fa més de dos dècades havent-se convertit en un referent internacional. El 
passat any 2017 el nostre país va aconseguir el 46,9% de donants per un milió 
d'habitants, la qual cosa suposa una nova xifra rècord. 
 La innovació i la recerca de l’excelꞏlència en benefici dels pacients són 
els senyals d'identitat del nostre model, basat en un sistema públic que gràcies 
als excelꞏlents professionals, ha aconseguit obtindré cada any noves dades 
històriques. L'èxit del nostre model s'explica també gràcies a la generositat i 
solidaritat dels espanyols. 
 En els últims anys, també els transplantaments a partir de donant viu 
han experimentat un notable creixement gràcies, entre altres coses, a un 
sistema sanitari que s'adapta de manera constant per a continuar millorant dia 
a dia. 
 Si bé l'actual regulació de la incapacitat temporal ja inclou com a causa 
especifica de la baixa la donació d'un òrgan, d'acord amb l'opinió dels experts, 
hem de procurar una millor preparació mèdica del donant, gràcies a la 
concreció de les proves diagnòstiques que siguen necessàries i gràcies també 
a les recomanacions mèdiques específiques que en cada cas han de donar-se 
amb caràcter previ a l'hospitalització i intervenció quirúrgica. 
 Tot això amb la finalitat d'assegurar, d'acord amb els criteris de 
facultatiu, la major protecció dels que decideixen de manera altruista donar un 
òrgan a un altra persona. 
 
 Per tot allò exposat, el grup municipal Popular proposa al ple l’adopció 
dels següents acords: 
 1 - Que l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera inste al Govern d'Espanya i a 
la Generalitat a adoptar les mesures necessàries perquè la donació d'un òrgan 
per part d'un donant viu es continue considerant causa d'incapacitat temporal, 
amb els efectes i les pretensions de la Seguretat Social corresponents. Incloent 
tot el procés de donació fins que es produïsca el trasplantament i posterior 
convalescència fins a recuperar la seua plena capacitat laboral. 
 2 - Que l'Ajuntament d’ Albalat inste al Govern d´Espanya i a la 
Generalitat Valenciana a prendre les mesures necessàries perquè les despeses 
directes i acreditables en què incórrega el donant per causa de la donació 
siguen reemborsades i la seua assistència sanitària queda garantida. 
 3 - Que l'Ajuntament inste al Govern de la Nació i a la Generalitat 
Valenciana a què promoguen les mesures necessàries per a garantir les 
circumstàncies de salut que puga patir una persona degut a la seua condició de 
donant en vida no puga portar a partir repercussions que perjudiquen la seua 
vida laboral o en la renovació d´assegurances o préstecs. 
 4 - Que l'Ajuntament d'Albalat i la regidoria realitzen una campanya 
informativa, a través de la regidoria corresponent, en favor de les donacions 
d’òrgans entre els veïns i veïnes del poble, com a acció solidària encaminada a 
salvar vides humanes. 
 5 - Que es remeta esta moció al Govern de la Nació i a la Generalitat 
Valenciana.” 

 
 En haver exposada la proposta n'Esther Chordà, i en posar el tema a la 
votació, la Corporació, per unanimitat dels membres presents, va acordar aprovar la 
proposta en els seus propis termes. 
 



5 - MOCIÓ PP PRESÓ PERMANENT REVISABLE 
 
 En veure la proposta del grup municipal Popular (núm. 234/2018 del registre 
d'entrades) amb el següent text [sic]: 
 

 “La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que va entrar en vigor 
l'1 de juliol de 2015, va introduir en la nostra legislació la presó permanent 
revisable. 
 Es tracta d'un instrument que existeix en molts països del nostre entorn, 
en governs de tot tipus de tall polític; és una institució coherent, que s'incorpora 
bé al nostre model de garanties i té perfecte encaix penal. 
 La presó permanent revisable, ho assenyala clarament l'exposició de 
motius d'aquesta Llei, no renuncia a la reinserció del penat, doncs una vegada 
complida una part mínima de la condemna, "un tribunal haurà de valorar 
novament les circumstàncies del penat i del delicte comès i podrà revisar la 
seua situació personal". 
 La previsió d'aquesta revisió judicial periòdica de la situació personal del 
penat, idònia per a poder verificar en cada cas el necessari pronòstic favorable 
de reinserció social, diu l'exposició de motius, "allunya tot dubte d'inhumanidad 
d'aquesta pena, en garantir un horitzó de llibertat per al condemnat". Una 
vegada complit el temps mínim de la pena, "si el tribunal considera que no 
concorren els requisits necessaris perquè el penat puga recuperar la llibertat, 
es fixarà un termini per a dur a terme una nova revisió de la seua situació; i si, 
per contra, el tribunal valora que compleix els requisits necessaris per a quedar 
en llibertat, s'establirà un termini de llibertat condicional en el qual s'imposaran 
condicions i mesures de control orientades tant a garantir la seguretat de la 
societat, com assistir al penat en aquesta fase final de la seua reinserció 
social". 
 Afig l'exposició de motius que "la pena de presó permanent revisable no 
constitueix, per açò, una sort de «pena definitiva» en la qual l'estat es desentén 
del penat. Al contrari, es tracta d'una institució que compatibilitza l'existència 
d'una resposta penal ajustada a la gravetat de la culpabilitat, amb la finalitat de 
reeducació a la qual ha de ser orientada l'execució de les penes de presó". 
 Igualment assenyala que "es tracta, en realitat, d'un model estès en el 
dret comparat europeu que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat 
ajustat a la Convenció Europea de Drets Humans, doncs ha declarat que quan 
la llei nacional ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de durada 
indeterminada amb vista a la seua commutació, remissió, terminació o llibertat 
condicional del penat, açò és suficient per a  donar satisfacció a l'article 3 del 
Conveni (cf. SSTEDH 12-2-2008, cas Kafkaris vs. Xipre; 3-11-2009, cas 
Meixner vs. Alemanya; 13-11- 2014, cas Affaire Bodein vs. França; 3-2-2015, 
cas Hutchinson vs. Regne Unit)". 
 Malgrat tot açò, diversos grups parlamentaris van presentar recurs 
d'inconstitucionalitat, recurs que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit 
al juliol de 2015. L'admissió a tràmit no suposa pronunciament algun sobre el 
fons de l'assumpte, si bé alguns pretenen la derogació d'aquesta mesura sense 
esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional. 
 Així, el 4 d'octubre de 2016 el Ple del Congrés dels Diputats va debatre i 
va aprovar per majoria dels grups parlamentaris Basc (EAJ-PNB), Socialista, 
Esquerra Republicana, Confederal d'Units Podem- En Comú Podem- En 
Marea, Mixt i l'abstenció de Ciutadans, i solament amb el vot en contra del grup 
parlamentari Popular, la proposició no de llei per a la derogació de la pena de 
presó permanent revisable. 



 I més recentment, el passat 10 de novembre, ha sigut admesa a tràmit 
una proposició de llei de modificació de la EL 10/1995 del Codi Penal 
(Orgànica), que pretén derogar la presó permanent revisable i que va comptar 
amb l'únic vot en contra del grup Popular. 
 Després d'aquests fets i actuacions, són multitud els ciutadans que han 
manifestat el seu suport a la pena de presó permanent revisable com a mitjà 
per a garantir la seguretat, els drets i llibertats de tots els espanyols. 
 I més encara després de la mort de Diana Quer, la gent s'ha mobilitzat 
per frenar la derogació de la presó permanent revisable amb una iniciativa en 
change.org en la qual en poc menys d'una setmana han signat més d'un milió i 
mig d'espanyols de tots els signes polítics. 
 
 Per tot l'exposat, el grup municipal Popular proposa al ple l'adopció dels 
següents acords: 
 1. Manifestar el suport a la figura de la presó permanent revisable 
incorporada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei Orgànica 1/2015, 
de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, del Codi Penal, per part de la Corporació Municipal. 
 2. Instar als diferents grups parlamentaris amb representació en el 
Congrés dels Diputats al fet que reconsideren la seua postura sobre la 
derogació de la presó permanent revisable. 
 3. Donar trasllat d'aquests acords al ministre de Justícia, als grups 
polítics del Congrés, del Senat i de les Corts Valencianes.” 
 

 N'Esther Chordà exposa la proposta, i després de nomenar a una sèrie de 
persones, entre altres: Desirée Máñez, Míriam García, Antonia Gómez, Susana Ruíz, 
Anabel Segura, Sonia Rubio, Beatriz Agredo, Eva Blanco, Mª Ángeles Pomares, Rocío 
Wanninkhof, Sandra Palo, Marta del Castillo, Diana Quer, indica que estan ací per a 
reivindicar la igualtat i la seguretat per als ciutadans i sobretot per a les dones, i de 
voler una condemna ajustada a la gravetat d'aquests assassinats. 
 
 El senyor alcalde inicia el debat indicant que en la moció quan es diu “4 
d'octubre de 2016”, pensa que és 2017. 
 
 En Marc Alacreu llig el text que es trasllada a continuació, i solꞏlicita la seua 
incorporació a l'acta: 
 

 “L'article 25.2 de la Constitució estableix que: 
 “Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat 
estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social i no podran 
consistir en treballs forçats.  
 El condemnat a pena de presó que estigués complint la mateixa 
gaudirà dels drets fonamentals d'aquest Capítol, a excepció d’aquells 
que es vegen expressament limitats pel contingut de la fallada 
condemnatòria, el sentit de la pena i la llei penitenciària.  
 En tot cas, tindrà dret a un treball remunerat i als beneficis 
corresponents de la Seguretat Social, així com a l'accés a la cultura i al 
desenvolupament integral de la seua personalitat”.  
 La doctrina no és poc clara en determinar que la reeducació i la 
reinserció social constituïsquen un dret fonamental; una part opina que 
és una mera indicació al legislador, un principi que ha de respectar-se, 
encara que sí un mandat orientador, i una altra part,  donada la seua 
situació en la secció 1ª del capítol II del títol I, opina que és un dret 
fonamental del reu.  
El propi Tribunal Constitucional no ha desenvolupat una jurisprudència 



homogènia en aquest sentit, per la qual cosa açò recolzaria l'argument 
que la reinserció és un dret fonamental, i per tant la pena de presó 
permanent revisable seria contrària a la norma suprema1. 

 
 En relació amb aquest mandat o principi orientador, cal dir que gran part 
de la doctrina, tant nacional com a internacional, és de l'opinió que les penes 
excessivament llargues no poden abocar en absolut a una resocialització del 
pres. Així Cervelló Donderis expressa que l'objectiu de la reinserció social no ha 
de ser obstaculitzat i que “el futur s'ha d'orientar a la recuperació de l'esperit 
resocialitzador de la presó que té com a pilars infrangibles el foment 
d'alternatives, la humanitat del compliment, els contactes amb l'exterior i una 
durada respectuosa amb la dignitat humana”2. En el mateix sentit s'expressa 
Gimbernat en afirmar que “l'execució de les penes ha d'evitar tot sofriment 
inútil, és a dir, que no servisca a la resocialització del delinqüent”. 
 
 D'altra banda, i quant a l'argument que el Tribunal Europeu de drets 
Humans manté que la presó permanent revisable és conforme amb l'article 3 
del Conveni Europeu de Drets Humans3, és cert que complint una sèrie de 
requisits la presó permanent revisable no vulnera aquest precepte.  

 Ara bé, aquests requisits han de ser estrictament complits: la 
pena ha de ser reexaminada i el reu ha de saber des del dia de la 
imposició de la pena, a partir de quan pot solꞏlicitar aquesta revisió i 
què pot fer perquè el seu alliberament siga possible. Malgrat que són 
moltes les sentències que estableixen que no hi ha hagut violació de 
l'article 3, també existeixen moltes altres que si que dedueixen que 
s'ha conculcat dit precepte; per exemple en el cas Laszlo Magyar 
contra Hongria4 l'Alt Tribunal va concloure que la legislació hongaresa 
no preveia la presa en consideració dels progressos del reu quant a la 
seua reeducació ni els canvis en la seua vida que pogueren portar a 
concloure que estava reinserint-se, per la qual cosa es podia deduir 
que la pena en absolut podia qualificar-se de revisable. 

 D'igual forma, la pena de presó permanent revisable no provocaria més 
que una presonització, “fenomen que empitjora més que corregeix a l'intern, 
inculcant-li  el pitjor de la presó, empitjorant-lo, aguditzant el seu 
perfeccionament delictiu”5; la presonització la defineix Mapelli com aquella 
“simptomatologia de l'aïllament fàcil de reconèixer. 

 Qui la pateix té des de problemes sensorials, com a pèrdua de 
visió (ceguesa de presó) a causa dels problemes d'ilꞏluminació i a la 
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 �  Corda Riezu, A. “Inconstitucionalitat de la presó permanent revisable i de les penes molt llargues de 
presó”, Altressí nº 12. 
2 
 �  Cervelló Donderis, V. “El sentit actual del principi constitucional i reeducació i reinserció  social” en 
Present i futur de la constitució espanyola de 1978, València 2005. 
3 
 �  Ningú podrà ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. 
4 
 �  Sentència de 20 de maig de 2014. 
5 
 �  Fernández Bermejo, D. “La fi constitucional de la reeducació i reinserció social un dret fonamental o 
una orientació política cap al legislador espanyol?” Anuari de Dret Penal  i Ciències penals, ADPCP, Vol. LXVII, 
2014. 



falta d'horitzó i de perspectives obertes, engarrotament muscular, fins 
als característics problemes psicosocials com labilitat afectiva amb 
canvis bruscs injustificats, autoafirmació agressiva o submissió, estats 
d'ansietat, pèrdua de vinculació amb l'exterior i de l'interès, etcètera”6.  
 Entenem que la presó permanent revisable no portaria sinó a 
agreujar eixa situació i a convertir al reu, presumptament reeducable 
(doncs no cal oblidar que, malgrat el delicte que haja comès, per més 
horrible que siga, són persones i posseeixen dignitat, alguna cosa que 
és inviolable sens dubte. Si neguem la dignitat als reus, neguem la 
condició d'Estat de dret i cauríem en una situació que ratllaria la 
dictadura).  
 La pròpia Comissió per a la Prevenció de la Tortura, del Consell i 
Europa, adverteix que les penes per sobre de 15 anys, amb el seu 
compliment, poden provocar efectes nefasts en el reu, que 
s'institucionalitza i tendeix a desenganxar-se de la societat. 

 
 Quant a l'argument que la presó permanent revisable està en molts 
països, açò no pot suposar un argument de pes que incline la balança al seu 
favor  
 La doctrina és clara en afirmar que les penes privatives de llibertat han 
de ser aplicades de forma acurada, sempre respectant els drets fonamentals 
del reu (sí, té drets fonamentals encara que hagen comès un crim horrorós) i 
com última solució a la reparació del delicte, estudiant totes les alternatives a la 
privació de llibertat.  
 De fet el Manual de Bona Pràctica Penitenciària d'Implementació de les 
Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos afirma 
que “exacerbar les privacions de l'empresonament no solament és injustificable, 
sinó que també redueix les oportunitats de reinserció en eixir en llibertat i, per 
tant, augmenta el risc a la societat si l'ex-pres reincideix com a mitjà de 
subsistència”7. La presó permanent revisable seria doncs contrària a l'anterior i 
a més acabaria amb qualsevol possibilitat de resocialitzar al reu. 
 
 Com a últim argument, l'econòmic. Tal com apunta Cuerda Riezu8, 
després de l'aprovació de la pena de presó permanent revisable, no s'ha 
establit quin cost suposarà l'aplicació d'aquesta pena doncs les presons ja 
estan saturades i haurien de construir-se més centres, a més de formar als 
empleats públics. 
 
 Finalment, cal reconèixer que aquesta tampoc pot ser una mesura que 
atemorisca i impedisca el delicte ni que siga dissuasòria: A Estats Units la pena 
de  mort segueix vigent en molts estats i açò no dissuadeix ni ha reduït l'índex 
de criminalitat, per no dir que els arguments a favor no són sinó oportunistes 
políticament; la presó permanent revisable es va pensar sobretot per als 
delictes de terrorisme (jihadista) i a Espanya, malgrat haver tingut alguns 
successos d'aquesta índole, no hi ha un nivell elevat d'actes terroristes que 
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avalen la imposició d'aquest tipus de penes.” 
 
 En José A. Roig diu que està pràcticament d'acord en quasi tot el que ha 
comentat en Marc Alacreu. En veritat, el govern justifica l'enduriment de les penes 
dient que respon a una suposada demanda social, però el que una part de la societat 
ho demane, no és causa justificada si amb açò s'incompleixen drets i principis 
constitucionals. I n'Ana Badia afig  que cal invertir en temes judicials, a reinserir presos 
que realment ho necessiten, i a educar per a evitar tots aquests casos. 
 
 Na Teresa Meléndez manifesta la seua votació en contra de la proposta, i als 
motius exposats pels seus companys, afig que aquesta cadena perpètua ens retrau a 
quasi un segle en la qual al pres el deixa sense eixida, sense cap motivació per a la 
seua conducta. 
 
 En Vicent Mulet els respon que no són juristes, i que donen per fet una 
inconstitucionalitat sense el pronunciament del Tribunal Constitucional. I les persones 
que han perdut la dignitat són les que estan enterrades a causa de persones que, ja 
havent matat, han eixit de la presó. 
 
 El senyor alcalde llig el text que es trasllada a continuació, i solꞏlicita la seua 
incorporació a l'acta: 
 “En la legislatura passada es va aprovar aquesta modificació pel govern del PP, 
amb els vots del grup parlamentari del Popular. La resta de l'arc parlamentari -de 
l'oposició- recorre al Tribunal Constitucional. Hui estem a l'espera que el TC resolga. 

 En el mes d'octubre de 2017, el PNB presenta una proposició de llei per 
a donar inici a la derogació, en la votació de la qual s'obtingueren 162 vots a 
favor de la derogació, PNB, PSOE, Units Podemos, Compromís i Bildu, i 129 
vots del grup Popular en contra, amb l'abstenció de 31 vots de Ciutadans”. 

 
 Manifesta també que el seu grup votarà en contra, i lamenta no portar la llista 
de dones assassinades per violència masclista per falta de recursos del PP, ni tampoc 
de les persones suïcidades en llevar-los l'habitatge per falta de mesures socials. 
 
 En posar el tema a la votació es va acordar, per dos vots a favor (PP) i set vots 
en contra (PSOE, EU i Compromís), no aprovar la proposta. 
 
 
6 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
 
 En veure la proposta del grup municipal Popular (núm. 235/2018 de registre 
d'entrades) amb el text següent [sic]: 
 

 “El passat 2 d'octubre de 2016 entraren en vigor la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre del Règim Jurídic del Sector Públic (a 
partir d'ara LPAC i LRJSP). 
 Amb la introducció d'ambdues lleis, s'introdueix la dita “administració 
electrònica”, la finalitat que té aquesta llei és el disseny i la implantació de 
mitjans electrònics que permeten la relació entre les mateixes administracions 
públiques, i la d'aquesta amb els administrats en tots i cadascun dels 
procediments administratius. Es generalitza l'ús dels mitjans electrònics en 
totes les fases dels procediments administratius de les administracions 
públiques (tan estatal, autonòmica i local) i, com ja s'ha indicat, en tots els 
procediments administratius, inclosos els procediments sectorials, com per 
exemple els procediments de contractació que obligarà a les diferents 



administracions a disposar d'una plataforma de licitació electrònica perquè els 
licitadors puguen presentar les ofertes, impulsant-se cadascuna de les fases 
del procediment de forma electrònica. 
 A més, resulta l'obligatorietat de relacionar-se a través dels mitjans 
electrònics a les persones jurídiques, a determinats colꞏlectius i a les persones 
físiques que així decidisquen relacionar-se amb l'administració. 
 Així mateix, cada administració pública haurà de crear i posar en marxa 
el seu registre electrònic que permeta la presentació de documents durant les 
24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Registre que deu permetre la 
digitalització de tots els documents que s'incorporen a l'expedient administratiu 
en qüestió. 
 Com estableix la DF 7 de LPAC, les previsions relatives en el registre 
electrònic d'apoderaments, registres electrònics, registre d'empleats públics 
habilitats, punt d'accés general electrònic de l'administració i arxiu únic 
electrònic, produiran efectes als cap de dos anys de l'entrada en vigor de la llei. 
Per tant, s'estableix la data de 2 d'octubre de 2018 com a data màxima perquè 
les diferents administracions públiques duguen a terme l'engegada d'aquesta 
“administració electrònica”. 
 Per tant, tenim una mica menys de 9 mesos per a implementar en tota 
la seua extensió l'administració electrònica en la nostra administració local. 
Aquesta implementació que resulta absolutament obligatòria i de vital 
importància, doncs el seu incompliment o el seu funcionament deficient donarà 
lloc a les conseqüències processals d'anulꞏlabilitat o, si escau, nulꞏlitat de les 
actuacions administratives en els processos administratius que no complisquen 
amb l'impuls sota la forma electrònica, amb una més que previsible ralentització 
o paralització de la nostra administració local i amb conseqüències adverses 
tant per a la pròpia administració, com per a tercers. 
 Conseqüència de tot i de la summa importància de l'assumpte que hem 
exposat, entenem que és necessari dur a terme la transició del paper a 
l'electrònica, la implantació de l'administració electrònica en el nostre 
Ajuntament, i ha de ser ja, encara que l'alcalde manque de competències 
digitals per a dur a terme aquest repte. 
 Són molts i diferents treballs els que s'han de dur a terme. Des d'un 
catàleg de procediments administratius, passant per la necessària actualització 
d'un programari que suporte tots els procediments en format electrònic, la 
formació del personal municipal, el maquinari adequat, el compliment amb els 
esquemes nacionals de seguretat i interoperabilitat i, entre altres, finalitzant per 
una correcta i suficient divulgació del canvi que allò va a suposar. 
 Serà crucial per a portar a bon port el canvi a l'administració electrònica, 
crear un full de ruta, i relacionar totes les actuacions previstes i els problemes o 
necessitats que es plantegen per a fer una consecució d'èxit. 
 Per l'exposat, solꞏlicitem a tots els grups polítics que integren 
l'Ajuntament d'Albalat  de la Ribera que aproven aquesta moció, perquè l'equip 
de govern municipal inicie els treballs per a l'engegada de l'administració 
electrònica. 
 
 El grup municipal Popular proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
 1. Instar a l'alcalde al fet que sense demora inicie tots els procediments i 
tràmits per a engegar l'administració electrònica en el nostre Ajuntament. 
 2. Que es procedisca a demanar pressupost a les empreses que 
actualment tenen més acceptació  entres les diferents administracions 
públiques, per a l'adquisició d'algun paquet d'administració electrònica i gestió 
documental per a guanyar temps i arribar a temps al 2 d'octubre de 2018. 



 3. Que l'equip de govern creu un calendari sobre la implantació de 
l'administració electrònica per a arribar als temps marcats en les diferents lleis 
39/2015 i 40/2015. 
 4. Que informe gradualment dels avanços als portaveus dels diferents 
grups polítics amb representació municipal.” 
 

 En Vicent Mulet ha exposat la proposta i en Marc Alacreu inicia el debat 
indicant que des de Compromís aposten per la gestió directa i no indirectament per 
mitjà d'una empresa externa. 
 
 El senyor alcalde indica que la contractació d'una empresa externa suposa un 
cost de 573 €/mes de manteniment del sistema, que la informació estaria en un núvol i 
que difícilment es podria recuperar el dia de demà. Tot el personal disposa ja de 
certificats electrònics des de la legislatura passada. En juny de 2015 ens adherim a la 
colꞏlaboració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Federació de 
Municipis, i en març de 2016 a la plataforma nacional de transparència de 
l'Administració General de l'Estat. Ja estem treballant en la xarxa Sara de 
transparència. En juliol de 2017 es va autoritzar l'administració electrònica amb 
Diputació, però aquesta ha tardat 6 mesos a enviar-nos el conveni. I ara ens hem 
adherit a la plataforma de la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública. Dit la qual cosa, si Diputació arriba a bon terme a l'octubre, 
el nostre ajuntament també. Però també cal dir que el nostre Consell continua 
modificant decrets de l'administració electrònica. 
 
 En Vicent Mulet contesta que la Diputació, en el Decret 182/2017, de 20 de 
setembre, va adjudicar l'administració electrònica a l'empresa privada Guadaltel. Que 
tot açò comporta un estalvi de paper, un estalvi de tràmits, un estalvi de temps, etc., i 
suposa modernitat, eficàcia, comunicació i transparència, que en el nostre Ajuntament 
no tenim, i el senyor alcalde li contesta que l'empresa que ha contractat Diputació ve a 
entrenar, que anirem al seu ritme i damunt tindrem un estalvi per a tota la vida. Cal 
aprofitar-se dels recursos de la Diputació i la Generalitat. 
 
 En posar el tema a la votació es va acordar per quatre vots a favor (PP i PSOE) 
i cinc vots en contra (EU i Compromís) no aprovar la proposta. 
 
 
7 - MOCIÓ EUPV DIMISSIÓ CAMPS. 
 
 En veure la proposta presentada per la portaveu del grup municipal EUPV 
(núm.  248/2018 del registre d'entrades), amb el següent text [sic]: 

 
 “El Consell Jurídic Consultiu (CJC), institució de la Generalitat recollida 
en l’article 43 de l’Estatut d’Autonomia, és el suprem òrgan consultiu de les 
administracions públiques i està regulat per la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre, de la Generalitat, de creació del Consell Jurídic Consultiu. 
 Aquesta institució assessora tant sobre avantprojectes de lleis, de la 
reforma de l’Estatut així com de recursos d’inconstitucionalitat o de convenis 
amb altres comunitats autònomes.  
 Els membres del CJC poden ser electius, designats una part per les 
Corts Valencianes i l’altra per decret del Consell, o nats, que l’ostenten els ex 
presidents de la Generalitat.  
 L’elecció dels membres electius del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es realitza entre professionals i científics que s’hagen 
distingit en el camp del Dret amb més de deu anys d’exercici professional, o 
siguen juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d’estat o 



autonòmics.  
 Fins a la data l’únic dels expresidents que han solꞏlicitat formar part 
d’aquesta institució ha estat Francisco Camps. 
 En aquests moments, Camps ha estat acusat per Ricardo Costa de ser 
l'ideòleg del sistema de finançament ilꞏlegal del PP. Després d'aquestes 
declaracions, no és raonable que Camps continue en aquesta institució 
estatutària, en un òrgan assessor del Govern Valencià en matèria judicial. 
  
 Per tot això, solꞏlicitem als membres del ple l’aprovació dels següents 
acords: 
 
 1 - Demanar la dimissió de Francisco Camps com a membre del CJC. 
 2 - Instar a les Corts Valencianes perquè es modifique la Llei 6/2002, de 
2 d’agost, de la Generalitat Valenciana, d’Estatut dels Expresidents de la 
Generalitat Valenciana, i la  Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, 
de Creació del Consell Jurídic Consultiu perquè s’elimine la condició de 
membre nat. 
 3- Remetre còpia als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes.” 

 
 En exposar la proposta per na Teresa Meléndez, s'inicia el debat, n'Ana Badia 
pregunta què és el que es vol modificar de la Llei 6/2002, al que li respon “canviar la 
condició de membre nat”.  
 
 En posar el el tema a la votació, es va acordar, per set vots a favor (EU, 
Compromís i PSOE) i dos abstencions (PP), aprovar la proposta en els seus propis 
termes. 
 
 
8.- MOCIÓ EUPV RECOLZAMENT VAGA FEMINISTA 8 DE MARÇ 
 
 En veure la proposta presentada pel grup municipal EUPV (núm. 260/2018 del 
registre d'entrades), amb el següent text [sic]: 
 

 “El proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el moviment 
feminista amb el suport d'organitzacions i colꞏlectius polítics, socials i sindicals 
convoca una vaga general de dones per tota la nostra geografia. 
 Una convocatòria de denúncia davant les desigualtats, les 
discriminacions i les violències estructurals que pateixen més de la meitat de la 
població mundial de les dones, però també de reivindicació d'un nou model 
social, just, democràtic i igualitari. 
 Una vaga feminista contra un sistema capitalista i patriarcal que permet 
que les desigualtats estructurals que pateixen les dones estiguen arribant a uns 
nivells de  gravetat i de tal dimensió, que fa ineludible eixir als carrers, implicar 
les institucions i els centres de treball per a demostrar que sense elles el món 
es para. 
 Un món, el funcionament del qual, les dades i pràctiques les engloba i 
les dibuixa en aquests escenaris: 

 En tot el món, les dones guanyen només entre el 60 i el 75 per cent del 
salari dels homes en treballs del mateix valor. 

 En l'Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i 
a la reproducció abasta el 53% del PIB, la qual cosa significa que l'Estat 
fa recaure en les dones gran part del que hauria d'estar atés per mitjà 
dels serveis públics.  

 La pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs no està garantida 



per a totes les dones. La legislació existent permet que la classe mèdica 
més reaccionària puga negar-se a realitzar l'IVE en els centres sanitaris 
públics i que el codi penal continue contemplant l'avortament com un 
delicte. 

 La misogínia recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits. En l' 
art, en la literatura, en el cinema, en les matemàtiques, en la biologia, en 
l'enginyeria o arquitectura, …, les dones no existeixen. Aquesta 
invisibilització comporta que les dones no apareguen en la narració de 
la història i que totes les seues aportacions continuen totalment 
ignorades. 

 Les agressions sexuals i les violacions, en alguns casos, han passat de 
ser actes criminals individuals a formes grupals cada vegada més 
presents.  

 El seguit d'assassinats de dones s'ha de traduir en un rebuig front a 
aquesta inacceptable realitat, que consolida la construcció d'una cultura 
antipatriarcal per a  erradicar aquesta violència de la vida de les dones. 

 La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda dels 
ventres/úters de lloguer, no ho oblidem de dones pobres, que són les 
que es veuen obligades a esta forma d'explotació capitalista i patriarcal. 

 Els milers i milers de dones i les xiquetes per al tràfic de consum sexual 
tenen una irrefutable connexió amb la “indústria del sexe” i la prostitució. 

 
 Per aquestes i moltes més raons demanem al Ple de l'Ajuntament 
d'Albalat de la Ribera, per al seu debat i aprovació els següents acords: 
 

 Recolzar la vaga general de les dones per al 8 de març i facilitar el seu 
desenvolupament. 

 Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les 
manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquen les 
associacions de dones el 8 de març. 

 Penjar la pancarta “Treballant per la igualtat” en l'Ajuntament com a 
símbol de recolzament a la lluita de les dones. 

 
 En exposar la proposta, n'Àngela Aleixandre,comenta que han acordat amb el 
grup de la igualtat, dels 14 pobles, el colꞏlocar la pancarta de l'1 a l'11 de març, i en 
iniciar el debat n'Esther Chordà manifesta que el seu grup no va a votar en contra, que 
no van a recolzar la vaga però que sí que estan d'acord en què es faciliten tots els 
mitjans i es penge la pancarta. 
 
 En posar el tema a la votació es va acordar, per set vots a favor (EU, 
Compromís i PSOE) i dues abstencions (PP) aprovar la proposta en els seus propis 
termes. 
 
 
9 -. DACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 
 
 En veure les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària, 
i que comprenen de la número 12/2018 a la número 47/2018, que s'han repartit 
juntament amb la convocatòria, i en posar el tema a la votació, la Corporació, per 
unanimitat dels membres, va acordar donar-se per assabentada d'aquestes i, per 
unanimitat dels membres presents les va ratificar totes, exceptuant la número 24 i la 
número 25, que s'aproven per majoria de 7 vots a favor (EUPV, PSOE i Compromís), 
ja que no les ratifiquen els dos membres del Partit Popular. 
 
 



10. CONTROL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL. PRECS I  PREGUNTES 
 
 N'Ana Badia pregunta: 
 

- Referent al plantejament per a ampliar els horaris dels tècnics de l'Ajuntament. 
Li contesta el senyor alcalde que encara estan estudiant-ho. 

- Si la Casa de la Cultura ja té llicència d'activitat. El senyor alcalde li contesta 
que s'està treballant, ja que ens hem trobat que la llicència s'ha hagut de 
modificar molt del principi, s'ha canviat tot el cablejat dels armaris 
elèctrics i s'ha descobert que el sistema de climatització no està 
legalitzat. Però sí que s'ha pogut veure que els sistemes d'evacuació són 
els correctes, encara que no estem obligats. 

- Si la Llar del Jubilat té pla d'evacuació. El senyor alcalde li contesta que no és 
necessari, segons l'informe tècnic, però que es colꞏlocarà. 

- Sobre el que s'ha colꞏlocat en els escocells dels arbres del carrer del Crist. El 
senyor alcalde li contesta que és per a impedir que caiga brutícia dins i 
que no apareguen rebrots en les voreres 

 
 El senyor alcalde aprofita per a indicar que no es va colꞏlocar un banc dins del 
parc infantil perquè no està autoritzat a tenir bancs, ja que cada element infantil té el 
seu espai de seguretat i no es pot interposar cap element dins que ataque a l'espai de 
seguretat de l'element. 
 
 Prec de n'Esther Chordà. En la sessió plenària del 19 de febrer de 2016, el 
nostre grup va presentar una moció per a la compra d'un desfibrilꞏlador elèctric portàtil i 
ens agradaria que es tornara a plantejar si és convenient o no. El senyor alcalde li 
contesta que no té problema en la compra, però si es compra i no hi ha voluntaris que 
vulguen fer el curs per a utilitzar-ho, no va a obligar a ningú, però m'agradaria que els 
voluntaris de Protecció Civil i els agents de Policia feren el curs. O bé cap la possibilitat 
de posar-ho en vistes a l'empresa del socorrisme. N'Ana Badia es presenta com a 
voluntària per a fer el curs. 
 
 N'Àngela Aleixandre informa que s'estan donant els passos oportuns en el pla 
d'igualtat intern dels treballadors i treballadores, que la setmana que ve assistirà un 
membre de seguretat de treballadors per a revisar-ho, i una vegada revisat es passarà 
als treballadors, i amb tot es portarà al Ple per a la seua aprovació. I a més estem fent 
un concurs entre tots els instituts dels 14 pobles i creant un grup al facebook. 
 
 El senyor alcalde avisa als portaveus que possiblement la primera setmana de 
març es farà una reunió per a fer aportacions per al programa SOM 2018-2019 (antic 
pla provincial d'obres i serveis). 
 
 I com que no hi havia més assumptes que tractar, el senyor alcalde va aixecar 
la sessió a les vint-i-dues hores, el que jo, el secretària, certifique. 


