
Plenari 24-09-09 
Punt 4: Modificació pressupostària 14/2009 -Col·legi Altea la Vella 
 
Bon dia:  
Este punt de l’ordre del dia tracta d’una modificació 
pressupostària per a dotar de finançament l’adquisició d’uns 
terrenys fitants amb el C.P. d’Altea la Vella.  
 
En el Plenari de 9 de juny de 2005 ja vam votar tots els 
grups, per unanimitat, la necessitat d’ocupació d’estos 
terrenys: en aquell moment i en plenaris posteriors el nostre 
grup demanava arribar a acords amb la propietària, negociar 
la compra per no haver d’arribar a l’expropiació. 
 
I en eixe punt és on estem, efectivament s’ha arribat a un 
acord amb la propietària de la parcel·la de 1.500 m2 i els 
xiquets i xiquetes d’Altea la Vella tindran per fi un col·legi en 
condicions, amb una pista esportiva. Una instal·lació que, a 
més de ser una reivindicació històrica de la comunitat escolar 
és una exigència de la Conselleria d’Educació. 
 
El Bloc considera que cal felicitar la regidora d’Educació Pepa 
Perles perquè, després de molts intents de dotar al col·legi 
d’Altea la Vella dels terrenys necessaris, ha aconseguit portar 
a bon terme esta negociació sense que haja calgut arribar a 
l’expropiació. A més, el preu estipulat, 56.000 €, és, segons 
els informes tècnics, un preu de mercat acceptable.  
 
Fins ací tot correcte. Ara bé: d’on pensa el govern municipal 
PSOE-CIPAL traure estos diners? Del riu, dels diners que el 
senyor Ballester va avançar a l’Ajuntament en concepte de 
càrregues d’urbanització del PAI “Los Puentes del Algar”.  
 
Per si algú no ho sap, recordem que l’any 2006 van entrar per 
este concepte en la caixa de l’Ajuntament sis milions i mig 
d’euros que a l’anterior govern del Partit Popular li van servir 
per a montar-se la precampanya electoral amb el lema “Altea 
2007”, al mateix temps que hipotecaven el futur del nostre 
riu i les finances de tots els alteans i alteanes. 
 
Senyores i senyors del govern PSOE-CIPAL: amb esta 
modificació pressupostària que porten a plenari estan vostés 
seguint el mateix camí que els seus antecessors. Estan 
gastant-se uns diners que no s’haurien d’haver tocat mai. 
Estan tots vostés fent bo el projecte d’urbanització del riu 



Algar. Amb cada cèntim que toquen d’eixos diners, estan 
posant una rajola més en el riu. 
 
No tenen un altre lloc d’on traure la ridícula quantitat de 
54.000 euros? Sí, ja sabem que l’herència econòmica que han 
rebut és lamentable i no els deixa molt de marge de 
maniobra, però també sabem que no estan dedicant massa 
temps a buscar altres solucions, que probablement no són 
tan fàcils però que de bon segur són infinitament millors per 
al poble d’Altea i per al seu futur. 
 
Senyor Andrés Ripoll, senyor alcalde d’Altea, li recordem que 
l’any 2008 es va comprometre amb el Bloc i amb moltíssims 
alteans i alteanes a defensar el riu Algar. I defensar el riu vol 
dir pensar en com tornar-li —o no— els diners avançats a 
l’urbanitzador, però mai en com gastar-se’ls.  
 
El grup municipal Bloc-Verds comprén que el gasto proposat 
és necessari i que és una despesa legal. Legal perquè la seua 
finalitat és usar estos diners en benefici del patrimoni públic. 
Però que siga legal no vol dir que siga ètic. 
 
No obstant això, cal recordar que el Bloc també ha treballat 
perquè el Col·legi d’Altea la Vella tinga les infrastructures 
necessàries per al seu funcionament normal. En eixe sentit, 
per a nosaltres sempre ha sigut molt important que esta 
escola, que ha anat creixent a poc a poc, no patisca 
discriminacions respecte d’altres escoles i tinga totes les 
instal·lacions i servicis que necessita l’alumnat i demana la 
llei.  
 
Per tot el que acabe d’exposar, entendran vostés la decisió del 
Bloc: no podem votar en contra de l’adquisició dels terrenys 
necessaris per adequar el col·legi,  però tampoc podem votar 
a favor d’una proposta que implica que estos terrenys es 
paguen amb diners avançats a compte de la urbanització del 
riu Algar que ens hipotequen per sempre.  
 
Nosaltres li demanaríem a la regidora que considerara la 
possibilitat de deixar el punt damunt la taula per buscar una 
altra font de finançament, que de segur que n’hi ha, i entre 
tots la trobarem, i torne a portar este expedient al pròxim 
plenari. Si no és així, el Bloc no tindrà més opció que 
abstenir-se a la modificació pressupostària que es proposa. 


