
 
 

                                                                                      

 
 

        

 
Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament 
de Pego, presenta a la corresponent comissió informativa per al seu debat i, si escau, dictamen 
per al pròxim plenari:  
 
 

 
EXPOSICIÓ 

 
 
Que la Diputació d'Alacant ha encetat en la segona meitat de l'any una bateria d'inversions en 
obres en determinats municipis on ostenten càrrecs diputats del grup del Partit Popular. 
Aquestes obres són nominatives i desenvolupen inversions que en realitat s'haurien d'incloure en 
una convocatòria per concurrència de plans d'obres i serveis. 
 
En les darreres setmanes s'han aprovat dues d'aquestes inversions per valor de 2 milions 
d'euros per a només dos municipis, i prèviament es va fer el mateix amb una quantitat de dos 
milions d'euros en el municipi del president de la Diputació, que ha començat a executar-se 
recentment i que en aquest cas inclou una intervenció en una competència impròpia sent una 
obra que havia de sufragar l'Estat però que es paga del pressupost per a la inversió de la resta 
de pobles. 
 
En totes aquestes obres s'ha eximit als municipis de pagar cap quantitat econòmica, entre els 
tres municipis s'han aprovat dictàmens per valors de 4 milions d'euros, el que implica que entre 
tres pobles han consumit una tercera part del que la Diputació havia d'invertir al Fons de 
Cooperació de la Generalitat per als 141 pobles, i que no va sufragar perquè va afirmar que no li 
era possible econòmicament. 
 
Des de l'inici de la legislatura 107 municipis han participat en la convocatòria oficial d'obres i 
serveis de la Diputació. Uns municipis que han hagut d'aportar prop de cinc milions d'euros i mig 
en aportacions pròpies condicionades al nombre de població com a condició perquè la diputació 
finançara dites obres. A més, els municipis han renunciat a dos o quatre anys (depenent de la 
xifra subvencionada) de no participació finançada per la Diputació en cap obra més d'aquestes 
grans dimensions. 
 
En definitiva, per a obres d'idèntics objectius i execució es dóna un privilegi per motius polítics a 
uns pobles molt concrets que es nega a la majoria. Cal tenir en compte que la inversió anual que 
han de fer els pobles per a pagar la seua aportació representa, en la majoria dels casos, quasi la 
totalitat de capacitat d'inversió anual del municipi. L'atac a la dignitat i capacitat d'inversió 
d'aquests municipis, entre els quals es troba Pego, és intolerable. D'un costat es dota a tres 
municipis d'unes condicions econòmiques que se li neguen als 138 restants, i d'altres es nega la 
participació en el Fons de Cooperació de la Generalitat a 141 pobles mentre es crea un pla VIP 
per als pobles dels membres del govern de la Diputació d'Alacant. Un Fons de Cooperació de la  
 



 
 

                                                                                      

 
 

 
 
Generalitat on sí que han participat les Diputacions de València i Castelló. 
 
Hem de recordar que Pego opta a aquestes subvencions per a remodelar l'Escola Cervantes per 
a habilitar una nova biblioteca. Una intervenció valorada en 1.058.655 €, dels quals l'Ajuntament 
haurà de pagar-ne el 35%, és a dir 370.529 €, i renunciar als següents dos anys del Pla 
Provincial d'Obres i Serveis corresponents als anys 2019 i 2020, en un clar greuge comparatiu 
respecte als altres tres pobles. 
 
És per tot açò que entenem que hi ha un important greuge comparatiu entre uns municipis i 
altres, es condicionen els drets de les persones a les infraestructures al color polític i inclús 
relació personal amb el seu alcalde o alcaldessa, i és per això que proposem: 
 
 

 
ACORDS 

 
 

 Per tal d’evitar greuges comparatius, este plenari exigeix a la Diputació d’Alacant que és 
comprometa a abonar totes les quantitats que els 107 municipis beneficiaris dels plans 
d’Obres i Serveis 2016 i 2017 han hagut de satisfer per a la realització de les inversions 
subvencionades, inclosa la d’este municipi. 

 

 Subsidiàriament i per al cas que no es considere el primer punt, el plenari acorda exigir a 
la Diputació que demane als posseïdors d’estos “Plans Privilegiats” que paguen el 
percentatge de la inversió conforme a la taula que especifica les bases de la 
convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència 
municipal per al 2017 que s’adjunta a continuació i que sí que s’ha exigit al nostre 
municipi i que es renuncia a rebre inversió per una gran obra i servei dos o quatre anys, 
depenent de la naturalesa del pla:  

 
 

 % SUBV. 
PROV 

Hasta 500 Habitantes 95 % 

De 501 a 1.500 Habitantes 95 % 

De 1.501 a 5.000 Habitantes 85 % 

De 5.001 a 10.000 Habitantes 75 % 

De 10.001 a 25.000 Habitantes 65 % 

De 25.001 a 50.000 Habitantes 55 % 

Más de 50.000 Habitantes 45 % 

 

 Este plenari exigeix a la Diputació d’Alacant que aprove l’entrada al fons de cooperació 
de la Generalitat, donat que ha quedat provat que existia la capacitat econòmica i que en  



 
 

                                                                                      

 
 

 
 
 
gran part esta inversió s’està desviant a subvencions arbitràries en un grup de pobles 
molt reduït. 

 

 Que tal i com es va comprometre el president de la Diputació es produïsca una taula de 
negociació per aplicar el pla Objectiva, que té com a propòsit consolidar un repartiment 
just i transparent de les subvencions a la Diputació d’Alacant.  

 
 
 
 

                                                         Pego, a 20 de setembre de 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Àngel Oltra Pérez                                       
Portaveu Compromís per Pego 


