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                                                                                           SESSIÓ Nº UN  DE  2.015. 
 
SESSIÓ EXTRA-ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT D´ALCALALÍ, CELEBRADA EL DIA 
CINC DE FEBRER DE DOS MIL QUINZE. 
 
A la Casa Consistorial d’ Alcalalí, a les vint-i-dos  
hores del día 5 de febrer de dos mil quinze, es 
reuneixen en primera convocatòria les senyores i 
senyors indicades al marge, sota la presidència de 
l'alcalde Sr. José Vicente Marcó Mestre, a fi de 
celebrar sessió ordinària, convocada a aquest efecte.  
 
Sent l'hora expressada, la Presidència va iniciar la 
sessió, passant-se a tractar els assumptes compresos 
en l'ordre del dia. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
I.- PART RESOLUTIVA.  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI PROCEDEIX DE L'ACTA DE L A SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Havent donat compte de l'Acta de la sessió anterior nº 6/2014, de data 10 de desembre de 2014, pren la 
paraula Sra. Rosa Esperanza Montserrat Ferrer, la qual mostra la seva disconformitat amb el contingut 
de l'acta perquè no està d'acord amb les manifestacions que va realitzar el Sr. Alcalde. El Sr. Alcalde 
respon que no és el moment de debatre novament les manifestacions realitzades en la sessió anterior, 
sinó d'aprovar o no l'acta. Sotmesa l'acta a votació, voten a favor En José Vicente Marcó Mestre, Na 
Hazel Elizabeth Simmonds, En José Antonio Serer Andrés, Na Maria Isabel Molina Vicens, En Leopoldo 
Ferrer Ribes i En Francisco Miguel Costa LLàcer. Voten en contra Na Beatriz Vicens Vives i Na Rosa 
Esperanza Monserrat Ferrer. Per tant l'acta és aprovada per Majoria Absoluta. 
 
 
2.- PROPOSTA ADHESIÓ AL "FONS VALENCIA PER LA SOLID ARITAT" 
 
El Fons Valecià per la Solidaritat vol orientar els seus esforços a contribuir des de l'àmbit valencià al 
desenvolupament dels països del Tercer Món, mitjançant la creació d'un fons econòmic que finance 
projectes de cooperació als països empobrits i campanyes de sensibilització a la Comunitat Valenciana 
sobre la cooperació i la solidaritat internacional, contribuint d'aquesta manera a l'enfortiment de la 
cooperació descentralitzada i del moviment municipalista també en aquests camps, conscients de la 
seva transcendència en la construcció d'una societat més justa i democràtica. 
  
El Fons Valencià per la Solidaritat ho constitueixen en l'actualitat casi 90 Ajuntaments i 9 Mancomunitats 
de la Comunitat Valenciana de totes les formacions polítiques i és l'associació dels ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana per a la cooperació al desenvolupament, una associació sense ànim de lucre. 
L'entitat realitza i finança projectes de cooperació i sensibilització amb les aportacions econòmiques que 
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cada any fan els ajuntaments socis, aportacions que constitueixen un fons econòmic que servirà per 
executar els projectes aprovats. 
 
Considerant la conveniència de participar en un projecte solidari que promou el municipalisme, el Ple de 
la Corporació per vuit vots a favor –cinc del grup municipal del PP, dos del grup del PSOE i un del grup 
del Bloc- i una abstenció del grup municipal del GALL, la qual cosa suposa la majoria absoluta legal 
ACORDA:  
 
PRIMER: Sol·licitar l'ingrés de l'Ajuntament d´Alcalali com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat i 
acceptar els seus estatuts. 
 
SEGON: Assumir el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de 
cooperació i conscienciació a realitzar mitjançant el Fons Valencià per la Solidaritat, així com per 
assegurar el seu funcionament. 
 
TERCER: Expressar la voluntat d'incrementar les responsabilitats econòmiques de cara al Tercer Món 
apropant-nos almenys al 0’7% dels recursos pressupostaris propis recomanat per Nacions Unides. 
 
QUART: Designar com a representant de l'Ajuntament d'Alcanalí davant el Fons Valencià per la 
Solidaritat a En José Vicente Marcó Mestre, i com a suplent a Na Cristina Giner Ferrer. 
 
CINQUÈ: Notificar el present acord a la Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat. 
 
3.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITS NÚMERO 1 /2015. 
 
Sobre la taula la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2015, per 
import de 986,10 euros, que comprèn les obligacions relacionades en l'annex. (Expt.14/2015 Gestiona). 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
estableixen que l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i a ell s'imputaran les obligacions 
reconegudes durant el mateix. 
 
A més, en virtut de l'establert en els articles 173.5 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals i 25.1 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, no poden adquirir-se compromisos de despeses per 
quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, viciant de nul·litat de ple 
dret les resolucions i actes administratius que infringeixen l'expressa norma, sense perjudici de la 
responsabilitat al fet que pertoque. 
 
No obstant l'anterior, per regularitzar tals despeses que no han estat aplicades en cap partida de l'any 
pressupostari en el qual haguessen de ser descomptats, ha de procedir-se al reconeixement extrajudicial 
de crèdits, reconeixent obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho 
haguessen estat en aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement, 
sempre que no hi hagues dotació pressupostària. 
 
ATÈS l'article 176 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 26.2 del Reial decret 500/1990, de 28 d'abril, que 
aprova el Reglament Pressupostari, en relació amb l'article 60.2 d'aquest Reglament; així com l'article 
23.1.i) del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals vigents en matèria del Règim Local. 
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Sotmès seguidament l'assumpte a votació per la Presidència, constant informe de Secretaria-Intervenció, 
el Ple de la Corporació per sis vots a favor –cinc del grup municipal del PP,i un del grup municipal del 
GALL- i tres abstencions -dues del grup del PSOE i un del grup del Bloc-, la qual cosa suposa la majoria 
absoluta legal ACORDA:  
 
Únic: L'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2015, autoritzant, disposant i 
reconeixent aquests crèdits, per al seu pagament amb càrrec als crèdits del vigent Pressupost General. 
ANNEX. 
 
-Obligacions pendents de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2014, a aquesta data: 
 
-Gasoil C. Gasorba, S.L. Factura número 1766 per import de 816,10 euros. 
 
-Sessió de conta contes “Els Rodamons” per factura M-052 per actuació el 30/12/2014, Import: 170,00 
euros. 
 
4.- APROVACIÓ DELS MÉRITS ESPECÍFICS QUE HAURAN DE PUNTUAR EL CONCURS ORDINARI 
PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE FUNCIONARI  AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER 
ESTATAL CORRESPONENT A LA PLAÇA DE SECRETÀRIA–INTER VENCIÓ D'AQUEST 
AJUNTAMENT. 
 
Havent donat compte de la necessitat, en trobar-se vacant, de cobrir la plaça de secretaria – intervenció 
de l'Ajuntament d'Alcanalí, mitjançant el concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball reservat a 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Vista la proposta dels mérits específics que regiran el concurs i que es transcriuen a continuació: 
 
1. Aptituds per al lloc de treball: 
 
Es valorarà el treball desenvolupat en llocs de treball relacionats amb Administració Local o que guarden 
similitud amb el contingut tècnic del lloc convocat fins a un màxim de 1,5 punts. 
 
1.1 Serveis prestats com a funcionari d'habilitació de caràcter estatal en propietat, interí, provisional, en 
comissió de servei o acumulat, en entitats locals amb població compresa entre 1.000 i 2.000 habitants a 
0,025 punts /mes, fins a un màxim de 0,4 punts. 
 
1.2 Serveis prestats com a funcionari d'habilitació de caràcter estatal en propietat, interí, provisional, en 
comissió de servei o acumulat, en entitats locals amb Entitat Local Menor (I.A.T.I.M.) a 0,025 punts/mes, 
fins a un màxim de 0,4 punts. 
 
1.3 Serveis prestats com a funcionari d'habilitació de caràcter estatal en propietat, interí, provisional, en 
comissió de servei o acumulat, en entitats locals declarades municipis turístics per la Generalitat 
Valenciana a 0,025 punts/ mes, fins a un màxim de 0,4 punts. 
 
1.4 Serveis prestats com a funcionari d'habilitació de caràcter estatal en propietat, interí, provisional, en 
comissió de servei o acumulat, en entitats amb Ecoparc en el seu terme municipal a 0,020 punts/ mes 
fins a un màxim de 0,3 punts. 
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2. Entrevista 
 
El Tribunal de valoració podrà acordar, si ho estima necessari, la celebració d'una entrevista per a la 
concreció dels mèrits específics. 
 
A aquests efectes, es notificarà als concursants afectats de la data, hora i lloc de celebració. 
 
Després de l'oportú debat, el Ple de la Corporació per vuit vots a favor –cinc del grup municipal del PP, 
dos del grup del PSOE i un del grup municipal del GALL - i una abstenció del grup del Bloc, la qual cosa 
suposa la majoria absoluta legal ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar els mérits específics que hauran de puntuar el concurs ordinari per a la provisió del 
lloc de treball de funcionari amb habilitació de caràcter estatal corresponent a la plaça de secretària – 
intervenció d'aquest ajuntament. 
 
SEGON.- Que certificació del present acord es trasllade a la Direcció general de Cohesió Territorial als 
efectes procedents. 
 
 
5.- PRÒRROGA DE L’ACORD PLENARI D’AQUESTA CORPORACI Ó DE DATA 21/03/2013. 
 
Havent donat compte que el ple de la corporació en sessió de data 21/03/2013 va acordar sotmetre a 
informació pública diversos aspectes del Pla General en tramitació, així com suspendre l'atorgament de 
llicències d'activitat i urbanístiques de parcel·lació, edificació i demolició a les zones del terme municipal 
les noves determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent, durant el termini 
màxim de dos anys, conforme a l'article 101 de la Llei Urbanística Valenciana. 
 
Vist que en sessió de data 26/09/2013 el ple de la corporació va acordar aprovar la proposta de Memòria 
Ambiental, i les determinacions finals que van ser incorporades a la versió preliminar del Pla General 
amb caràcter previ a la seva aprovació provisional. Igualment es va acordar aprovar provisionalment el 
Pla General d'Alcanalí de data setembre de 2013 i el seu Estudi de Paisatge, i restant documentació 
complementària del document i sol·licitar de la Consellería de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge l'aprovació de la Memòria Ambiental, remetent per a això la documentació necessària. 
 
Havent donat compte que el termini previst per a l'aprovació definitiva del nou PGOU ha estat major de 
l'esperat i que el proper dia 15 d'abril de 2015 finalitza el termini de suspensió de l'atorgament de 
llicències d'activitat i urbanístiques de parcel·lació, edificació i demolició a les zones del terme municipal 
les noves determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent, durant el termini 
màxim de dos anys, conforme a l'article 101 de la Llei Urbanística Valenciana, i que això pot provocar 
situacions que van en contra del pla general proposat. 
 
Després de l'oportú debat, el Ple de la Corporació per vuit vots a favor –cinc del grup municipal del PP, 
dos del grup del PSOE i un del grup municipal del BLOC - i un en contra del grup del GALL, la qual cosa 
suposa la majoria absoluta legal ACORDA:  
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Consellería de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge l'aprovació de la 
Memòria Ambiental i que articule els mitjans necessaris per evitar l'atorgament de llicències d'activitat i 
urbanístiques de parcel·lació, edificació i demolició a les zones del terme municipal les noves 
determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent, durant el termini necessari per a 
l'aprovació definitiva del nou PGOU. 
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SEGON.- Manifestar davant l'esmentada Consellería les nostres queixes per la demora en l'emissió de la 
Memòria Ambiental. 
 
TERCER.- Remitir certificació del present acord a la Consellería de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge als efectes procedents. 
 
II.- PART INFORMATIVA.  

 
6.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER  L’ALCALDIA DES DE LA 
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Per l'Alcaldia es va adonar dels Decrets del nº 293 al 304 de 2.014 i del 001 al 026 de 2.015 emesos per 
l'Alcaldia, així com de les Juntes de Govern de dates 30/12/2014, 14/01/2015 i 04/02/2015 quedant 
assabentada la Corporació. 
 
7.- INFORMES D’ALCALDIA . 
 
a) S'adona que en els propers dies  s’obrirà el termini per a la convocatòria del pla d'obres de 2016, i que 
hem de decidir una obra per efectuar la sol·licitud i preparar la memòria. 
b) S'informa que PROAGUAS ha licitat les obres de reparació del col·lector de sanejament que va a la 
EDAR de Lliber i també ha adjudicat les de la construcció de la planta de filtrat d'aigua potable que es 
construirà a Parcent per donar servei a Alcanalí, Xaló i Lliber 
c) S'adona de l'inici de l'expedient de contractació de les obres del Baden sobre el riu Gorgos a l'altura 
del Ecoparc. 
d) S'informa de l'adjudicació de les obres de substitució de lluminàries a LED a les Forques, Solana 
Gardens, Subida al Monte, Romeros Alta y Baja, Benestar y Calle Naranjos. 
 
 
8.- INFORME DE SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ REFERENT Al C OMPLIMENT DE LA COMUNICACIÓ 
DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE 2014, CO RRESPONENT A  31/12/2014. 
 
A requeriment d'Alcaldia per Secretaria-Intervenció s'adona de l'informe referent a l'execució 
pressupostària corresponent a la data de 31/12/2014, conforme a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Aquest informe té el següent resultat: 
a) Execució pressupostària del quart trimestre de 2014, a nivell d'estabilitat pressupostària: 
-Ingressos no Financers: 1.025.768,11 euros. 
-Despeses no Financeres: 956.433,57 euros. 
-Previsió d'ajust a aplicar al saldo pressupostari previst a final de 2014:0. 
-Capacitat/Necessitat de financiació de l’Ajuntament: 69.334,54 euros. La Corporació Local compleix  
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
b) Així mateix la informació per a l'objectiu de la regla de la despesa és la següent: 
-Despesa computable liquidació pressupostària 2013: 669.677,15 euros. 
-Taxa de referència: 679.722,31 euros. 
-Augments/disminucions: 0. 
-Límit de la regla de la despesa: 679.722,31 euros. 
 
-Despesa computable previsió liquidació 2014: 653.193,86 euros. 
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-Diferencia “Regla de la despesa” i “Despesa Computable Pressupost 2014”: 26.528,45 euros.  
 
La Corporació Local compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. 
 
c) La restant informació subministrada respon al calendari de tresoreria (Recaptació/Pagaments reals i 
estimacions); Romanent de Tresoreria; i dades de plantilla i retribucions del personal. 
 
III.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL PLE (ART.  46.2 E) DE LA LLEY 7/1985, DE 2 
D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.  
 
9.- MOCIONS NO RESOLUTIVES. 

 
a) MOCIÓ NETEJA DE BARRANCS 

 
M O C I Ó  

 
Que presenta D. José Vicente Marcó Mestre, Alcalde de l'Ajuntament d'Alcanalí, en nom i 

representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix i a 
l'empara de l'establert per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de 
conformitat amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la 
Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ:  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La Comunitat Valenciana compta amb nombrosos episodis d'inundacions, posant com a exemple 

des de la riuada del Turia de 1957, les inundacions de la ribera del Xúquer i el trencament de la presa de 
Tous en 1982, les diferents riuades patides en el Baix Segura, o més recentment les inundacions 
provocades pel riu Girona als Poblets i les inundacions d'altres poblacions per les pluges intenses 
produïdes en la Marina Alta a l'octubre de 2007. Es tracta d'un fenomen molt present al nostre territori, en 
el qual dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana 299 presenten un risc apreciable d'inundació. 

 
Les Administracions Locals són les més properes als ciutadans i constitueixen el pilar bàsic on s'integra i 
organitza la societat civil. Per això, tenen un compromís amb el desenvolupament sostenible que implica 
necessàriament augmentar la prioritat concedida a les polítiques mediambientals. Així doncs, les 
actuacions de caràcter preventiu i de protecció, exigeixen un nivell de resposta organitzatiu adequat, i fa 
necessari comptar amb el suficient personal qualificat que puga intervenir al moment adequat i necessari 
davant situacions d'emergències, d'acord amb la legislació vigent de Règim Local, que estableix 
competències tant per als Municipis com para els seus Alcaldes en matèries relacionades amb la 
protecció civil. 

 
La Generalitat Valenciana recorda anualment els procediments d'actuació que han d'aplicar les 
Administracions Públiques amb responsabilitat en la matèria, davant situacions de pluges intenses i 
crescudes de cabals en rius i barrancs. 

 
En aquest sentit, els Ajuntaments participen en la neteja dels barrancs que acumulen mala herba i 
brutícia amb la finalitat d'evitar inundacions i estancaments d'aigua. Per realitzar aquestes tasques de 
condicionament en barrancs de muntanya i de riu, han sol·licitat realitzar intervencions immediates a la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) en la demarcació del qual es trobe situat el terme municipal. 

 
Per tot això, presentem per a la seva aprovació la següent proposta d'acord: 

  
 1. Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i a la Confederació Hidrogràfica del 

Segura (CHS) que en el seu àmbit territorial d'actuació a la Comunitat, de forma urgent, realitze les 
tasques de condicionament necessàries que, a més, li correspon a les citades Confederacions, amb la 
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finalitat d'evitar parapets de canya, inundacions i estancaments que poden portar-se per davant camins i 
altres infraestructures. 

 2. En aquells casos en què els Ajuntaments hagin realitzat neteja  i actuacions no complexes en 
els àmbits de competència de la CHJ i CHS se serveixen agilitar els permisos i autoritzacions, així com la 
normalització dels citats expedients i deixar sense efecte les possibles sancions, ja que moltes d'elles es 
deriven de la inacció de la pròpia Confederació. 
 3. Remetre còpia de la present Moció al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, 
al Molt Excel•lent President dels Corts Valencianes, i a la Presidenta de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies. 

 
Després d'un breu diàleg, el Ple de la Corporació per quatre vots a favor –quatre del grup municipal del 
PP- i quatre abstencions -dues del grup del PSOE i un del grup del Bloc i una del grup municipal del 
GALL-, la qual cosa suposa la majoria ACORDA:  
 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i a la Confederació Hidrogràfica del 
Segura (CHS) que en el seu àmbit territorial d'actuació a la Comunitat, de forma urgent, realitze les 
tasques de condicionament necessàries que, a més, li correspon a les citades Confederacions, amb la 
finalitat d'evitar parapets de canya, inundacions i estancaments que poden portar-se per davant camins i 
altres infraestructures. 
 
SEGON.- En aquells casos en què els Ajuntaments han realitzat neteja i actuacions no complexes en els 
àmbits de competència de la CHJ i CHS se serveixin agilitar els permisos i autoritzacions, així com la 
normalització dels citats expedients i deixar sense efecte les possibles sancions, ja que moltes d'elles es 
deriven de la inacció de la pròpia Confederació. 
 
TERCER.- Remetre còpia de la present Moció al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, 
al Molt Excel•lent President dels Corts Valencianes, i a la Presidenta de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies. 
 
 
b) MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT 
 

M O C I Ó  
 

Que presenta D. José Vicente Marcó Mestre, Alcalde de l'Ajuntament d'Alcanalí, en nom i 
representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix i a 
l'empara de l'establert per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de 
conformitat amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la 
Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ:  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La nostra Carta Magna reconeix el dret a l'educació en el Títol I quan regula els drets i deures 
fonamentals, així, l'article 27.1 textualment estableix; “Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la 
llibertat d'ensenyament”, i al seu apartat 9, expressament diu que; “Els poders públics ajudaran als 
centres docents que reuneixen els requisits que la llei estableix”.  
Posteriorment, aquest precepte de la Constitució Espanyola ho desenvolupa la Llei Orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació que, suposa l'acceptació d'una doble xarxa de centres 
docents, públics i privats, i la creació d'una nova figura, el centre concertat. Tot això, seguint el que ja 
s'havia fet en altres països del nostre entorn i membres de la Unió Europea, com França i Bèlgica. 
Aquest text legislatiu, establia la possibilitat que els centres privats poden negociar concerts amb 
l'Administració educativa i que, alhora, rebessen finançament públic a canvi d'obligacions concretes, 
la principal, l'ensenyament gratuït de l'educació bàsica. 



      AYUNTAMIENTO                                                                       Sessió  Extra - Ordinària  celebrada el    5 de febrer de 2015. 
               DE 

     
          ALCALALI 

 8 
 

Actualment, amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE) el seu article 109 assenyala:  
“1. A la programació de l'oferta de places, les Administracions educatives harmonitzaran les 
exigències derivades de l'obligació que tenen els poders públics de garantir el dret de tots a l'educació 
i els drets individuals d'alumnes, pares, mares i tutors legals. 
 
2. Les Administracions educatives programaran l'oferta educativa dels ensenyaments que en aquesta 
Llei es declaren gratuïtes, tenint en compte la programació general de l'ensenyament, les 
consignacions pressupostàries existents i el principi d'economia i eficiència en l'ús dels recursos 
públics i, com a garantia de la qualitat de l'ensenyament, una adequada i equilibrada escolarització 
dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, prenent en consideració l'oferta existent 
de centres públics i privats concertats i la demanda social. Així mateix, les Administracions educatives 
garantiran l'existència de places suficients.”  
 
A La Comunitat existeixen en l'actualitat 427 centres docents acollits a concerts educatius, que 
compten amb més de 228.000 alumnes i donen treball de manera directa a 14.355 docents, així com 
a uns altres com a personal de neteja, transport, servei de menjador, entre uns altres. 
 
A La Comunitat el 25,2% dels alumnes cursa els seus estudis en centres d'educació concertada, la 
resta, el 67,4% ho fa en centres públics, i el 7,34% en privats. No obstant això, les dades d'admissió, 
destaquen la gran demanda de les famílies a la Comunitat Valenciana de places en centres 
concertats. Del total d'oferta de places concertades, tan sols queden vacants al voltant del 2%, tenint 
com a dada significativa que, per exemple, a la ciutat de València, al voltant d'un 10% de la demanda 
d'alumnat en l'ensenyament concertat no pot ser atesa. 
A l'inici del present curs escolar, la matriculació del curs 2014/2015, dels 20 centres més sol·licitats a 
la Comunitat Valenciana, 16 són concertats i 4 són públics, dades que evidencien també, el dret de 
lliure elecció dels pares a l'hora d'escollir el centre educatiu en el qual volen matricular al seu fills, dret 
que igualment ha de garantir-se des de l'Administració Educativa. 
 
3. El PPCV defensa la llibertat dels pares en l'elecció de l'ensenyament que volen per als seus fills i 
aposta per la convivència del model educatiu implantat a la Comunitat Valenciana que combina 
l'educació pública amb la concertada. Des que governa el PPCV s'han posat en funcionament un total 
de 662 centres educatius amb una inversió de més de 2.400 milions d'euros. El PPCV treballa per 
consolidar un model educatiu que aposte per la qualitat, la competitivitat i la igualtat d'oportunitats. 
 
Proposta d'acord: 
 
PRIMER.- Manifestar públicament el nostre suport a la prestació del servei públic d'educació a través 
del règim de concerts educatius, per la seva importància, transcendència i necessitat en l'actual 
sistema educatiu de La Comunitat. 
 
SEGON.- Instar al Consell a seguir mantenint amb fons públics el model educatiu de La Comunitat, 
tant pel que es refereix a l'oferta de centres escolars públics, com al manteniment i promoció dels 
concerts educatius, ampliant la vigència dels actualment existents a 6 anys. 
 
TERCER.- Instar al Consell al fet que continuï garantint la llibertat d'elecció de centre educatiu per les 
famílies. 
 
 
Posat l'assumpte a votació per la Presidència, voten a favor En José Vicente Marcó Mestre, Na Hazel 
Elizabeth Simmonds i Na Beatriz Vicens, ho fan en contra En José Antonio Serer, Na Maria Isabel 
Molina, Francisco Miguel Costa i Na Rosa Esperanza Monserrat, s'absté D. Leopoldo Ferrer, per la qual 
cosa la moció no prospera. 
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10.- PRECS Y PREGUNTES. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les vint-i-dos hores i 
cinquanta cinc minuts, de la qual cosa com a secretari estenc la present Acta. Done fe. 
 
 

             
 
 

    VIST I PLAU 
                             L’ALCALDE          EL SECRETARI 

 
 
 
 
 
 
                EN. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                   EN. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ 

 
 


