Ajuntament de la Nucia
Ayuntamiento de la Nucía
Secretaría General.
Acta número 4/2017
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente
D. Bernabé Cano García
Concejales.
D. Pedro V. Lloret Ortuño
Dª. Beatriz Pérez-Hickman Muñoz
D. Manuel V. Alcalá Minagorre
D. Hubertus Henricus Evelyn Gommans
Dª. Mª Jesús Jumilla Manzaneda
D. Sergio Villalba Clemente
D. Cristóbal Llorens Cano
D. Miguel Ángel Ivorra Devesa
D. Serafín López Gómez
D. Pepe Cano Gallego
Dª Eva Mª Naranjo Fernández
Dª. Josefa Rosa Ivorra Miñana
D. José Gregori Grau
D. José María Rojo Vera
Dª. Francisca Isabel Berenguer Santamaría
D. Rafael Jesús Congost Vallés
D. Ángel Martín Ferrer Flores
D. Josep Pastor Muñoz
Secretario.
D. Vicent Ferrer Mas

En la villa de La Nucía (Alicante), siendo
las 10,45 horas del día 6 de abril de dos
mil diecisiete, se reúne el Pleno, en
primera convocatoria, a fin de celebrar
sesión extraordinaria para deliberar sobre
los diferentes puntos del orden del día que
constan en la convocatoria de la sesión que
fue debidamente notificada, siendo
asistidos por mí, el secretario. Excusa
asistencia Dª Mª Esperanza Puerta Cano.
No asiste D. Juan Carlos Arjona Cenizo.

Declaro abierto el acto público por la
Presidencia, se pasa al examen de los
asuntos relacionados en el orden del día y
se adoptaron los siguientes acuerdos:
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ORDEN DEL DÍA
II. PARTE RESOLUTIVA.
PROPUESTAS:

1º.- Concertación de Operación de Crédito a largo plazo de conformidad con el
Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre.
Se concede la palabra a Manuel Vte. Alcalá Minagorre, concejal delegado de hacienda
que dice lo siguiente:
“La urgencia del asunto está motivada por causas ajenas a este Ayuntamiento, en
concreto por el Calendario establecido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que
establece como fechas para la formalización de las operaciones de préstamo con el Fondo de
Impulso Económico que establece el RD1/2014, de 26 de diciembre, entre los días 4 y 7 de
abril, ambos inclusive, y a pesar de que a día de hoy todavía no se conoce la Entidad
Financiera con la cual se formalizará la correspondiente operación de préstamo.”
Por el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo del Condejal delegado de
haciente y que se transcribe a continuación:
“Visto el Calendario del Procedimiento, comunicado por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para la concertación de la operación de préstamo a largo plazo, a través del
Fondo de Impulso Económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, según lo
dispuesto en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, es necesario proceder a la
aprobación, de dicha concertación, por el Ayuntamiento Pleno.
Visto el informe de Intervención 082/2017 de fecha 3 de abril de 2017.
Propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO Y ÚNICO. Aprobar la siguiente operación de préstamo con la entidad
financiera que determine el Instituto de Crédito Local, por importe de 5.032.457,18 euros y
con las condiciones financieras siguientes: (Las establecidas por la Comisión delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos en reunión celebrada el pasado 2 de marzo de 2017)

IMPORTE: 5.032.457,18 €
PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Hasta el 31 de enero de 2027.
AMORTIZACIÓN: Se establece un periodo de carencia de 2 años.
La amortización será lineal del principal comenzando en enero de 2020.
Cuotas anuales fijas de capital.
TIPO DE INTERÉS: El tipo de interés fijo equivalente al rendimiento medio
de la Deuda Pública del Estado a plazo equivalente.
REVISIÓN Y PAGO INT: Anual.
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COMISIONES: Sin comisiones.
FORMALIZACIÓN: Ante la Secretaría del Ayuntamiento. En caso de que la
Entidad opte por formalizar la operación ante notario, correrá con los gastos que ello
comporte.
FINALIDAD: Financiación de la ejecución de sentencias firmes.
Banco Agente: El que determine el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A Día de hoy
sin conocimiento del mismo.
Es cuanto tengo que proponer al Ayuntamiento Pleno.”
Se concede la palabra a Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, que dice literalmente:
“Ja vam parlar sobre aquesta qüestió i cal dir que a l’informe posa 11 d’agost de 2017, crec
que és 2016.
La gestió és nefasta, no ens cansarem de dir-ho.
Està clar que denúncies en tindrem, però no es poden fer les coses tant remalament!
Ara anem a adherir-nos a un fons de finançament per pagar sentències firmes i no ens
expliquen quines són eixes sentències ni a les comissions informatives ni als plenaris.
El deute que teníem era d’un 75% sobre lo pressupostat, ara amb el que volen demanar
arribem al 100%.
Sempre hem criticat les formes de fer d’aquest equip de govern i que han permutat, ocupat
i canviat quasi tot a fons perdut i sense necessitat i amb cap utilitat pública.
Tot un desbarat i una irresponsabilitat.
Quan ja no siga alcalde, en uns anys, recalquem que sols ens deixarà deutes i ruïna.
Els que entren, ja faran be en demanar una bona auditoria abans de posar un peu dins
d’aquestes dependències!
Votem en contra.”
Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal de Compromís, en su turno de palabra,
dice:
“Una consulta, senyor secretari. L’esmena no la debatem abans del debat pròpiament del
punt? Pregunte.
El Sr. Secretario y el Sr. Alcalde le contestan que en su intervención debe exponer la
enmienda.
Transcripción literal de la Enmienda presentada por el portavoz del Grupo Municipal de
Compromís:
“En Josep Pastor Muñoz, com a regidor i portaveu del Grup Municipal de COMPROMÍS,
a l'empara de l'article 97 del ROF, apartat 5, així com l’article 37 del ROM, presenta per a la
seua inclusió i debat en el Ple Extraordinari de l'Ajuntament de la Nucia de data 6 d’abril de
2017, la següent esmena a la proposta d'acord de la Concertació d’Operació de Crèdit a llarg
termini de conformitat amb el Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre.
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ESMENA D’ADDICIÓ
Afegir quatre punts a la proposta de la regidoria d’Hisenda:
Les sentències:
Recurs d’Apel·lació Sentència P.O. núm. 335/2012, del TSJCV, en què reclamen la
quantia de 627.129,07€ de principal i es preveu que la sentència en 2a instància condemnarà a
l’Ajuntament de la Nucia al pagament de 627.129,07€ de principal.
Procediment Ordinari núm. 38/2016, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2
d’Alacant, en què reclamen la quantia de 255.067,09€ de principal i es preveu que es
condemnarà a l’Ajuntament de la Nucia al pagament de 255.067,09€ de principal.
Execució de Títols Judicials núm. 644/2008, Incident d’Inexecució de Sentència del Jutjat
del Contenciós Administratiu núm. 1 d’Alacant, en què reclamen la quantia de 5.142.416,54€
+ IVA de principal i es preveu que la resolució de l’incident condemnarà l’Ajuntament de la
Nucia al pagament de 3.820.757,01€ (IVA inclòs) de principal.
Recurs d’Apel·lació núm. 5/410/2013 (P.O. 470/2012), del TSJCV, en què reclamen la
quantia de 818.182,98€ de principal i es preveu que la sentència en 2a instància condemnarà a
l’Ajuntament de la Nucia al pagament de 329.504,01€ de principal.
Ens trobem davant de la concertació d’un préstec per 4 procediments judicials, un d’ells
d’inexecució de sentència, en què sense tindre el veredicte final del jutjat en els 4 es fa la
previsió del que l’ajuntament haurà de pagar, uns 5 milions d’euros, amb la qual cosa des
d’alcaldia es disposa que Serveis Jurídics emeten informe sobre les sentències per donar
compliment a les obligacions, a més de l’informe preceptiu d’Intervenció per poder adherir-se
al Fons d’Impuls Econòmic 2017 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
No sembla raonable ni raonat que les conseqüències de les quatre resolucions judicial
abans esmentades, siguen a càrrec a fons públics que a tots pertanyen i que a finalitats
d'utilitat pública i social s'han de destinar, que no a cobrir les responsabilitats personals dels
qui, amb els seus informes, omissions i complicitat, per dol, o si més no, culpa i negligència
greus, van determinar el dany causat a la col·lectivitat.
En directa connexió amb l'Art. 22 del R.O.F., el núm. 2 de l'Art. 145 de la Llei 30/92,
literalment diu. "2.- L'Administració corresponent, quan haja indemnitzat els lesionats exigirà
d'ofici de les seues autoritats i personal al seu servei, la responsabilitat en què hagueren
incorregut per dol, culpa o negligència greus, amb la instrucció prèvia del procediment que
s'establisca per reglament, assenyalant a continuació els criteris a ponderar.”
El procediment reglamentari ve constituït per l'Art. 21 del Reial Decret 429/93, de 26 de
març, les determinacions resulten de directa aplicació al cas, i la tramitació del qual és
inexorable atesos els termes del transcrit Art. 145.2 de la Llei, - La Administració .... exigirà
d'ofici .. (sic.) -

4

Ajuntament de la Nucia
Ayuntamiento de la Nucía
Això exigeix l'adopció de les següents mesures, que s’hauran d’adherir a la dita proposta
del regidor d’Hisenda:
Segon.- Incoar expedient per a, amb audiència a tots els interessats, així com als tècnics i
regidors que van informar i votar favorablement als 4 procediments judicials abans esmentats,
determinar l’import dels danys i perjudicis que hagen sigut rescabalats a la ciutadania.
Tercer.- Una vegada establit l’import de tals perjudicis, incoar expedient per a l’exigència
de responsabilitat als tècnics i regidors que van informar i votar favorablement als 4
procediments judicials abans esmentats, a fi que en el seu dia responguen personalment dels
perjudicis causats a la Corporació per la seua negligència.
Quart.- Seguir, en definitiva, l’expedient pels seus tràmits, fins que en estar acabada es
dicte Resolució, que exigisca les responsabilitats corresponents, a qui amb la seua conducta
negligent originaren el dany per als cabdals públics, per l’import que resulte de l’expedient
anteriorment referit.
Cinqué.- Donar compte al següent plenari una vegada acabat l’expedient.”
Josep Pastor Muñoz: “D’acord. Primer parlaré de l’esmena. Doncs bé, com que se’ns porta
esta concertació de crèdit i pensem que fan falta més explicacions de les mínimes que s’han
donat, presentem esta esmena d’addició perquè es determine qui són els culpables d’estos 5
milions d’euros que perd la ciutadania de la Nucia, cal dir-ho així, que són 5 milions d’euros
que perdem, i perquè hi haja una responsabilitat perquè açò no pot quedar així com si no
passara res. Pensem que és molt greu que hagem de demanar 5 milions d’euros perquè hem de
fer front a sentències i és fruit d’una mala gestió, i per això presentem esta esmena.
Passant al punt, ens trobem en un plenari de tràmit que es fa per pagar les pèrdues
econòmiques, com ja he dit adés, de la nefasta gestió d’este equip de govern. Vam aplegar a la
Comissió extraordinària preceptiva, on a diferència de la d’agost de 2016 per adherir-nos al
Fons sí que va vindre el regidor delegat de l’àrea, encara que per a fer igual que l’altra
vegada, una lectura resumida dient les obvietats que ja sabíem amb la lectura de la
documentació de la que disposàvem, per afirmar que complim tots els requisits per demanar
el préstec. No ens van saber aclarir si ja tenim les 4 sentències en ferm, i és que era una
pregunta ben possible, donat que ja vam preguntar pels processos judicials l’altra vegada.
Veiem que posen el préstec amb dos anys de carència, que els ve molt bé per un dels seus
objectius: acabar la legislatura sense que el préstec es veja reflectit en els pressupostos, en
eixe maquillatge constant de comptes per vendre-ho a la campanya electoral de 2019. No
deuen tindre molt clara la victòria en les pròximes eleccions quan deixen la part més grossa
del préstec per a començar a pagar a partir de la pròxima legislatura. sobretot en vista de
l’augment de despeses en propaganda. Així, com que vosté ja no serà alcalde deixarà este nou
forat negre al nou equip de govern, asfixiant-lo encara més.
El millor per al poble seria no tindre cap procés judicial, ni tampoc tindre 15 milions de
deute, que a partir d’ara en seran 20, i tot ve per la mala gestió de vostés, que porten ací 22
anys arruïnant al poble, però això sí, enganyant-lo a base de bé perquè seguisquen votant-los.
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De nou hem presentat l’esmena d’addició, que ara vos encarregareu de rebutjar, donat que
sou molt poc donats a investigar les greus errades de la seua gestió. Però bé, la ciutadania
sabrà que no heu volgut fer este expedient per dictaminar l’import dels danys i perjudicis, així
com l’expedient d’exigència de responsabilitat posterior als responsables de l’errada de tal
magnitud que pretenen carregar a les esquenes dels nuciers i que farà pujar el deute al 100%
del pressupost, en portes de la intervenció per part dels homes de negre del Ministeri, que
potser seria el millor que li podria passar a este poble, donada la desastrosa política
econòmica de l’equip de govern i del regidor delegat, que ens aboquen a la ruïna del municipi.
Seguint amb els dubtes no aclarits a la Comissió Desinformativa, volem saber com estan
els 4 processos judicials els quals s’esmenten a la documentació, que són els que motiven el
préstec, volem saber quins dels 4 processos ja tenen sentència ferma i per quin import, ja que
encara tampoc sabem si seran 5 milions o 6’8 com, molt al nostre pesar, sospitem.
Ja està bé de governar a salto de mata, sense ordre ni concert. Han de ser més seriosos i fer
les coses bé i, en definitiva, no carregar-nos a les sofrides esquenes dels nuciers els
desmesurats imports dels seus desgavells.
El nostre vot el decidirem en funció del que facen a l’esmena.”
Rafael J. Consgost Vallés, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, dice lo siguiente:
“Vaya por delante nuestra posición clara de que las deudas hay que pagarlas y las
sentencias cumplirlas. Pero dicho esto, vamos a darle la vuelta por un momento.
Imaginen que ustedes están sentados aquí, cosa que algún día pasará y esperamos sea más
pronto que tarde, y que quien esté sentado ahí, les proponga aprobar un préstamo de
800.000.000 de pts para pagar sentencias que se han perdido, pero que después de 8 meses
iniciada la tramitación, aún no les han dicho a que se refieren las sentencias y ni tan siquiera
si son firmes o no.
¿Ustedes qué votarían? Pues eso, nuestro voto va a ser el mismo de hace 8 meses. NO
Nuestro voto es: NO”
Sometida a votación, la enmienda fue desestimada por DOCE (12) votos EN CONTRA del
Grupo Popular, CUATRO (4) ABSTENCIONES del Grupo Municipal Socialista, DOS (2)
ABSTENCIONES del Grupo Municipal Ciudadanos y UN (1) voto A FAVOR del Grupo
Municipal de Compromís.
Sometida a votación, la propuesta fue aprobada por DOCE (12) votos A FAVOR del
Grupo Popular, CUATRO (4) votos EN CONTRA del Grupo Municipal Socialista, DOS (2)
votos EN CONTRA del Grupo Municipal Ciudadanos y UN (1) voto EN CONTRA del
Grupo Municipal de Compromís.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 11,15 horas por la Presidencia se levantó la
Sesión, de todo lo cual Certifico
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