
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

 

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-Compromís,
fent ús de la legalitat  vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la
següent

MOCIÓ

MOCIÓ PER A RECLAMAR INTERESSOS O COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A LA
GENERALITAT PEL RETARD EN ELS PAGAMENTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La Generalitat Valenciana manté un deute amb l’Ajuntament de Museros de 180.526,06 euros
en diverses subvencions des de l’any 2008, i a més deu quasi un milió d’euros al BBVA en
concepte de fàctoring per la construcció del Centre de Dia a través del Pla Confiança. Este
últim deute ha generat ja uns interessos de 79.900,43 euros que ha pagat l’Ajuntament de
Museros. Això fa impossible que puga dedicar estos diners a la tasca fonamental que tenen hui
totes les administracions públiques, la lluita contra la crisi econòmica i els seus efectes en els
ciutadans.

Cal, doncs, exigir responsabilitats. Tots els grups polítics d’este ajuntament, inclosos els que
formen hui el govern municipal, han manifestat la seua disposició a reclamar estos diners al
govern valencià. De la mateixa manera que els ciutadans han de pagar uns interessos quan
abonen els seus impostos fora de termini, l’administració ha de fer el mateix i donar exemple.
Són  molts  els  muserencs  que  estan  tenint  dificultats  per  pagar  els  seu  rebuts  i  que
s’endarrereixen i han de pagar uns interessos. Si això ho exigim als ciutadans hem d’exigir-ho
també a les administracions. És obligació nostra, defensar els nostre ciutadans i no utilitzar els
seus diners per tapar els forats que ells no han causat.

L’Ajuntament  de  Museros,  a  proposta  del  Grup  Municipal  BLOC-
Compromís, pren els següents:

ACORDS:

1.  Donar  les  ordres  oportunes  als  Departaments  corresponents  (Secretaria,  Intervenció,
Tresoreria...)  per  tal  que  en  nom i  representació  del  plenari  de  l’Ajuntament  realitzen  les
gestions,  o enceten els actes i expedients administratius que consideren escaients,  per tal
procedir a reclamar i/o cobrar de la Generalitat els interessos legals pertinents pel retard en
l’abonament de les subvencions que ja haurien d’estar abonades. 

2. Que en cas de problemes o limitacions legals que impediren o dificultaren el cobrament
d’estos interessos, que emprenguem, pel manament d’aquest plenari, les gestions i mesures
administratives escaients per tal de sol·licitar de la Generalitat una compensació econòmica
equivalent als interessos que qualsevol ciutadà haguera abonat si deguera una quantitat igual. 

Museros, 28 de maig de 2013

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS


