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UN PRESSUPOST QUE NO RESPON A LES NECESSITATS 

P P i Cipal van aprovar en el 
plenari del 27 de desembre 

el pressupost per a l’any 2013, 
marcat per les exigències del 
seu propi Pla de Sanejament.  

Bàsicament, este pressupost de 25,7 
milions d’ingressos i 24,7 de despeses 
preveu que siguen els alteans i 
alteanes els qui facen front, amb els 
seus impostos i taxes, a la mala gestió 
que ha patit el nostre Ajuntament 
durant molts anys. 

D’un costat, estarem pagant les 
necessitats del dia a dia però, de 
l’altre, també estarem fent front als 
interessos generats pel Pla de 
Pagament a Proveïdors que 
contenia, al nostre entendre, 
factures que responen a una 
despesa il·legítima fruit de la 
irresponsabilitat política a l’hora de 
gestionar els diners públics. 

D’on ixen els diners? 

Pp i Cipal no s’han complicat massa a 
l’hora d’aconseguir quadrar el 
pressupost per fer front a eixa mala 
gest ió.  Només han hagut 
d’augmentar la pressió fiscal sobre 

els alteans i alteanes: 

-Contràriament al seu compromís 
electoral, no rebaixaran el tipus 
impositiu de l’IBI i, per tant, el rebut 
pujarà un 10%. Això implica 620.000 
euros més de recaptació. 

-Han pujat un 4,5% les taxes i preus 
públics (retirada de vehicles, 
estacionament, esports, llicències 
d’apertura i d’obra, servei d’ajuda a 
domicili, Ràdio Altea, cementeri, 
ocupació del domini públic). I, el pitjor 
de tot, és que PP i Cipal contemplen 
eixa pujada per a tots els anys. Com a 
exemple, els 46.500 euros més que 
pagaran els alumnes del Conservatori. 

-L’alumnat del Centre de Formació 
de Persones Adultes haurà de 
pagar una mitjana de 120 euros 
perquè l’Ajuntament puga recaptar 
27.000 euros a l’any. 

-El rebut del fem s’incrementa un 

25%. 

L’altra novetat és que –en principi- per 

fi s’ajusta el pressupost d’ingressos a 
la realitat i  no al contrari . 
Històricament, este Ajuntament ha 
aprovat pressupostos on les partides 
d’ingressos estaven clarament 
inflades. Conseqüència d’eixes males 
pràctiques, que ara estan prohibides 
per llei, és el dèficit crònic que patim.  

Eixa pujada d’impostos també 
ajudarà a pal·liar els efectes de la 
retallada en les inversions de la 
Generalitat Valenciana en el nostre 
poble, per no parlar dels 400.000 

euros que ens deuen del 2012. 

En què es gasten els diners? 

Pel que fa a les inversions, és curiós 
l’intent de PP-Cipal de vendre 
l’augment del gasto en energia 
elèctrica tant en Serveis Socials 
com en Educació com a un 
increment en la inversió del seu 
govern en estes àrees –les úniques 
que, en conseqüència no es veuen 
reduïdes.  

D’altra banda, criden moltíssim 
l’atenció tres inversions que mereixen, 
al nostre entendre, una explicació 
detallada, més enllà dels titulars de 
premsa a què ens tenen acostumats 
els membres del govern municipal. 

La primera són 20.000 euros 
destinats a un “Estudio evaluación 
del desempeño del personal 
municipal”.  Per a que ens 
entenguem, es tracta d’avaluar la feina 
que fa cada treballador municipal, 
encara que no s’ha explicat del tot 
amb quina finalitat. La qüestió és que 
l’Ajuntament compta amb un Tècnic de 
Recursos Humans que, juntament 
amb els Caps de Departament, seria 
qui, al nostre entendre, hauria de fer 
eixe treball i no una empresa externa. 
Mai podrem optimitzar recursos i 
estalviar si, a la mínima de canvi, 

encarreguem a empreses externes el 
treball que poden i deuen fer els 
treballadors municipals. 

L’altra, els 200.000 euros que 
pagarem a SUMA per gestionar les 
sancions urbanístiques. No hi ha 
més símptoma d’ineficàcia que haver 
d’externalitzar serveis quan es té 
personal per a fer eixa feina. A la 
regidora d’urbanisme li sobrava 
personal quan es va fer càrrec de 
l’àrea –i de fet va despedir una 
advocada, un auxiliar administratiu i un 
cel·lador- i ara deixa este servei en 
mans de SUMA perquè, segons ella, 
no donen l’abast per controlar les 

infraccions.  

E n  e l  B L O C - C o m p r o m í s 
considerem que és un error que 
l’equip de govern estiga pagant a 
empreses externes perquè facen el 
treball dels funcionaris municipals 
en lloc de fer que l’administració 
local siga més eficaç i eficient, 
capaç  de  conc l oure e l s 
procediments administratius amb 
èxit i, per tant, capaç d’estalviar 

diners.  

La tercera inversió que ens crida 

l’atenció són els 80.000 euros per a 
un suposat programa d’Ocupació -
que s’inclou en les partides de 
promoció social- i que es destinaran 
íntegrament a que l’Empresa Pública 
contracte personal de manera molt 
puntual per fer treballs de neteja. 

Davant d’això, se’ns presenten dos 
qüestions. En primer lloc, és una 
manera d’estalviar-li als comptes de 
l’EPDM 80.000 euros i, per tant, de 
maquillar els seus resultats 
econòmics. De l’altra, i esta és la 
més greu, es constata que en el 
nostre poble no existeix cap pla per 
a reactivar l’ocupació i que no es 
destina ni un euro per a eixa finalitat 

–quan l’any passat Ortiz va anunciar 

que s’hi destinarien 300.000 euros.  

Lluny de buscar un model de 
desenvolupament, d’establir quins són 
els sectors essencials que han de ser 
el motor de la nostra economia i 
invertir eixos 80.000 euros en ells 
perquè es fomente realment 
l’ocupació, tant a curt com a llarg 
termini, el  govern PP-Cipal 
contractarà, a través de l’Empresa 
Pública, 150 persones per a realitzar 
treballs de millora de l’escena urbana. 

Si fem comptes, 80.000 euros per 
contractar 150 treballadors –que és el 
que PP i Cipal han anunciat a bombo i 
plateret- són 533’33 euros per 
persona. És evident que el càlcul no 
dóna ni per arribar al salari mínim 

interprofessional d’una mensualitat.  

Però, si pel contrari, s’opta per 
contractar amb més estabilitat, la 
mesura arribarà a molt poca gent. Es 
mire per on es mire, esta és una 
iniciativa molt puntual que tindrà un 
efecte imperceptible en l’economia de 
les famílies amb persones a l’atur i, per 
tant, en l’altenana. 

Paradoxalment, en 2013 l’Ajuntament 
no rebrà la subvenció de 16.000 euros 
per poder contractar un Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local, 
tècnic encarregat justament de 
dinamitzar l’activitat empresarial i 
promoure l’economia local, la formació 
i l’ocupació.  

Per al BLOC-Compromís haver 
renunciat a eixa subvenció demostra, 
una volta més, que el govern PP-Cipal 
actua sense cap planificació en 
matèria de reactivació econòmica i 
d’ocupació, aprovant mesures aïllades 
i inconnexes que difícilment poden 
tindre cap efecte a mitjà termini. 

En resum, l’única programació que 
per ara han demostrat tindre ben 
clara PP i Cipal és pujar 
sistemàticament els impostos als 
alteans i alteanes any rere any per 
poder fer front als seus 
qüestionables compromisos sense 
preveure mesures que reactiven la 

nostra economia local. 

E l passat 22 de febrer, es va reunir –
després de 8 mesos- el Consell Local 

Agrari, on hi assisteixen representants de la 
Cooperativa, dels sindicats agraris, de les 
Comunitats de Regants i dels diferents grups 
polítics. 

Els representants de la Cooperativa Agrícola 
d’Altea van aprofitar la reunió per demanar 
el suport de l’Ajuntament i de la resta 
d’organismes per reivindicar mesures 
directes que asseguren la supervivència del 
cultiu del nespro. 

En concret, els agricultors demanen al 
govern cent r al  –que és qui  té ei xa 
competència- que es rebaixe el percentatge 
dels mòduls del nespro a efectes fiscals. En 
este moment està en el 0,37%, percentatge 
molt elevat en relació a la rendabilitat que 
dóna ja que és una fruita que requereix una 
forta inversió. 

Este cultiu és essencial per a l’activitat 
econòmica de la comarca. No hem 
d’oblidar que tenim la Denominació d’Origen 
i que som la zona de major producció davant 
d’altres residuals que han anat apareixent 
amb el temps però que no estan tan 
arrelades. 

Compromís  ha defensat sempre que 
l’agricultura valenciana ha de continuar sent 
una font de riquesa per als valencians; per a 
tal cosa cal ajudar-la legislant al seu favor, 
fent costat a les reivindicacions dels 
l l a u r a d o r s ,  v i g i l a n t  l es  a c t i v i t a t s 
especulatives i tallant la deslocalització. 

D e  f e t ,  l es  p o q u es  i n t e r v en c i o n s 
relacionades amb l’agricultura que s’han fet 
tant a les Corts Valencianes venen de la mà 
dels diputats de Compromís, especialment 
de Josep Maria Panyella, mentre que al 
Congrés dels Diputats ha sigut Joan Baldoví 
qui ha posat damunt la taula els greus 
problem es que t ravessa l ’agricultura 
valenciana. En eixe sentit, els agricultors 
valencians no han estat  en absolut 
representats ni pel PP ni pel PSOE. Quantes 
intervencions referides a l’agricultura heu 

escoltat fer al diputat per Alacant Federico 
Trillo? 

Pel que fa a la proposta de rebaixa que 
reivindiquen els agricultors alteans –que 
ja ha rebut el suport del Plenari de 
Callosa d’en Sarrià-, serà elevada al 
plenari en forma de moció perquè arribe a 
Madrid amb el suport dels ajuntaments 

afectats. 

Els regidors del  BLOC-Compromís 
d’Altea ja els vam avançar en esta reunió 
que la reivindicació comptaria amb el 
nostre suport. Nosaltres sempre ens hem 
manifestat a favor de posicionar-nos i 
reivindicar des de l’Ajuntament aquelles 
mesures que, tot i dependre d’altres 
administracions, afecten directament els 
ciutadans i ciutadanes del nostre poble, 
ja siga en matèria d’agricultura, com és el 
cas, d’educació, de sanitat o qualsevol altra. 

Si la reivindicació del sector agrari de la 
comarca és avalada pels plenaris dels 
ajuntaments afectats per unanimitat, sempre 
tindrà més pes. Per això, demanem a 
aquells partits que sempre s’abstenen en les 
qüestions que transcendeixen l’àmbit local 
que abandonen per un moment la seua 
estratègia política i que es mullen per ajudar 
als agricultors de la comarca a fer més fortes 
les seues reivindicacions. No sólo de 
huertos urtbanos vive el hombre…  

A lgú ho havia de dir. Joan Baldoví, diputat 
de Compromís al Congrés, va pujar a la 

tribuna amb quatre sobres plens d’indignació 
dirigits al president del govern. 

Va haver de triar entre fer un discurs que ningú 
escoltara –quan intervenen els portaveus del 
Grup Mixt s’han de repartir 35 minuts després 
que hagen parlat els portaveus dels partits 
majoritaris– o intentar captar l’atenció, resumint 
en un gest l’essència del seu discurs. 

Rajoy havia fet un discurs triomfalista perquè, 
segons ell, les mesures que ha pres comencen 
a donar resultats. Per demostrar-ho, va triar les 
dades  m acr oeconòm i ques  que m és  l i 
convenien. I mentre, continuava apel·lant al 
sacrifici que cal que fem tots pel bé comú. 

Però el president del govern va oblidar parlar 
de les dades microeconòmiques, les del dia 
a dia de la ciutadania: l’augment de la 

pobresa, l’atur, la desigualtat... 

Per contra, el diputat de Compromís va voler fer 
un discurs clar, que totes les persones seguiren 
amb facilitat. Amb eixa finalitat, va personificar 
amb quatre sobres -als quals va anar posant 

títol- l’any infame de govern de Rajoy i del PP. 

El primer sobre: “Dónde están mis chuches o 
cómo hacer promesas, que luego no cumpliré, 
para ganar las elecciones”, començant per lIVA 

que es va comprometre a no pujar. 

El segon, “!Que se jodan! o cómo gobernar para 
los bancos, los defraudadores y los poderosos 

mientras hundimos a la gente corriente”.  

El tercer sobre “4.680 € en confetti o “¿aquí hay 

alguien que tenga vergüenza?”, en referència 
als casos de corrupció. 

Va deixar per al final el sobre de les propostes: 
“Reiniciemos la democracia o cómo hacer 
que las personas vuelvan a entrar en este 
Parlamento”. 

Baldoví va voler acabar amb el crit que en la 
nostra terra ens exhorta perquè no violem la 
f idel i tat cap al nostre poble: “Vergonya, 

cavallers, vergonya” 

A més, va demanar en una resolució que es 
comprove de manera urgent els expedients de 
l’amnistia fiscal. 

QUATRE SOBRES D’INDIGNACIÓ  

MORRO TOIX: EL DÍA DESPUÉS                                                        (COL·LABORACIÓ) 

EL CAMP DEMANA AJUDA 

E l fuego arrasó toda la micro 
reserva de flora autóctona 

donde se encuentra la flor Silene, 
una especie protegida.  

Fuimos testigos, a lo largo de todo el 
lunes 28 de enero, de las labores de 
extinción del incendio forestal que ha 
arrasado el Morro de Toix. Antes del 
alba estuve en Campomanes, en 
Altea, y al alba en la urbanización 
Mar y Villa, en Calp. Vi progresar y 
saltar las llamas del fuego de un 
lado a otro. Sentí la fuerza, a veces 
huracanada, de las rachas del 
viento.  

Vi a las fuerzas de seguridad, las 

dotaciones de bomberos, los 
helicópteros, aviones etc. en el 
terreno. Vimos el último helicóptero 
regresar a su base y cómo las 
llamas seguían devorando la base 

del Morro de Toix a las 19 horas de 
ese día. El día siguiente, a las 8.24, 
el primer avión regresó 
sobrevolando Altea. Pero el fuego se 
apagó solo, por falta de combustible.  

No ha habido daños personales. 
Gracias a los trabajadores del fuego. 
Todos los esfuerzos desarrollados 
por parte de la administración 
parecen haber estado a la altura. 
Pero confesamos tener un amargo 
sabor de boca. Haber salvado las 
propiedades de Mar y Villa así como 
vidas era, por supuesto, necesario.  

PERO, en el Morro de Toix, HABÍA 
una MICRO RESERVA de flora muy 

importante, no sólo eran mierdas de 
matorrales, o broza, como dicen 
algunos. Por otra parte tenemos al 
supuesto parque natural de Serra 
Gelada cercano con su parte 
marítima que roza el Morro Toix. La 
micro reserva de flora, como todo el 
Morro de Toix, debería haber 
contado con TODOS los medios 
necesarios para impedir su 
cremación.  

Tenemos la intuición de que se ha 
sacrificado, por falta de medios, la 
vertiente del monte que mira a la Bahía 
de Altea. ¿Qué opinan los sindicatos de 
bomberos de la zona acerca de los 

medios que reciben o de los que 
carecen? ¿Qué opinan los concejales de 
medio ambiente de la zona? ¿Qué 
opinamos los ciudadanos? 

Francis Colin. 

Podeu seguir les reflexions de l’autor en: 
http://alteatequieroverde.wordpress.com/ 

ELS DINERS DEL RIUELS DINERS DEL RIUELS DINERS DEL RIU   

“L’única programació del PP i Cipal és pujar sistemàticament els impostos als alteans i alteanes any rere any per poder fer front als 
seus qüestionables compromisos sense preveure mesures que reactiven la nostra economia local.” 

M és que noves ordenances, com la 
de convivència ciutadana que s’ha apro-

vat fa unes setmanes, el que necessitem en 

Altea és que es complisquen les que ja 
existeixen. Si no som capaços de fer 
efectives les normes que fa temps que 
estan en vigor, què solucionarà tenir-ne 

de noves?  

Cal més policia i, pel contrari, gràcies a PP i 
Cipal, enguany tindrem dos policies menys 
perquè desapareixen les places dels agents 
que van jubilant-se. La Local hauria de ser 
una policia de proximitat amb un paper més 
pedagògic i més vigilant que punitiu. La nostra 
policia ha d’estar al carrer per col·laborar amb 
la ciutadania a construir una Altea millor. 

ORDENANCES QUE NO ES COMPLEIXENORDENANCES QUE NO ES COMPLEIXENORDENANCES QUE NO ES COMPLEIXEN   

Registre de Solars Ocupació d’Espais Públic Ordenança de Publicitat Ordenança de Tinença d’Animals 

P U J A D A  D ’I M P O S T O S   P E R  AL  2 0 1 3 

 2012 % puja 2013 

I B I  (vivenda 90M2 casc urbá) 321’56 € 10’00 % 353’72 € 

RECOLLIDA FEM (vivenda nucli urbá) 49’58 € 25’00 % 61’98 € 

ESCOLES ESPORTIVES (federades) 150’00 € 4’45 % 156’68 € 

CONSERVATORI DE MÚSICA (matrícula i quota 

anual de 3 assignatures) 
621’72 € 4’50% 649’70 € 

ESCOLA D’ADULTS FORMACIÓ REGLADA  

(Exemple matrícula i Grau Educació Secundària) 
0 €  120,00 € 

ESCOLA D’ADULTS FORMACIÓ NO REGLADA 

(Mitjana cursos) 
0 €  130’00 € 

E l tancament dels comptes de 2011 
aprovat a l'últim Plenari de febrer ha 

revelat que l'equip de govern PP-Cipal 
reconeix un deute amb Altea Futura -l'agent 
urbanitzador de Los Puentes del Algar- de 7,7 
milions d'euros, que es van ingressar l'any 
2006 en concepte de quotes d'urbanització 
avançades. Diners que han desaparegut de 
les arques municipals gastats o malbaratats 
en projectes inútils i que han deixat el nostre 
Ajuntament en una situació de ruïna. És una 
mostra més de la mala gestió econòmica 
arrossegada durant molts anys pels governs 

del PP i també per l'últim del PSOE. 

Cal recordar que este cobrament es va fer a 
pesar que el PAI estava recorregut als tribunals 
pel col·lectiu del BLOC i també pels propietaris 
de terrenys en la serra de Bèrnia que havien 

servit com a moneda de canvi per poder 
urbanitzar el riu. Tot i els seriosos i greus 
problemes que això podria comportar l'Alcalde, el 
Sr. Ortiz, va decidir cobrar els 7,7 milions d'euros 
i l'agent urbanitzador pagar-los -haguera pogut 
perfectament no fer-ho. A hores d'ara la justícia 
ha donat la raó als afectats i al BLOC i el 
contenciós es troba en el Tribunal Superior 
esperant sentència definitiva. 

La situació actual es realment Kafkiana. Amb el 
govern PP-Cipal jugant a dos bandes, per una 
banda estan personats al contenciós fent-li 
costat a Altea Futura i la Generalitat Valenciana, 
demanant la continuació del Pla Parcial i la seua 
aprovació definitiva, i per altra banda estan 
votant a favor de la protecció del Riu Algar i 
negociant amb el Sr. Ballester per tornar-li els 
diners pagats. 

Des de Bloc-Compromís no estem disposats a 
donar cobertura a les continuades clavades de 
pota del Sr. Ortiz, demanarem responsabilitats i 
no acceptarem la devolució d'uns diners que es 
cobraren amb coneixement de la situació als 
tribunals i es pagaren amb la clara intenció de 
pressionar per aconseguir l'aprovació definitiva 
del PAI. 

E l document de referència necessari per a 

continuar la redacció del PGOU va ser 

aprovat per Conselleria el dia 15 de febrer. Els 

nostres regidors s'han interessat en infinitat 

d'ocasions per l'estat de tramitació d'este 

document que ha de servir per desbloquejar els 

treballs de redacció del PGOU iniciats en la 

legislatura anterior. No obstant això, es van 

assabentar per la premsa en el que consideren 

una mostra més del poc respecte d'Ortiz i 

Punset pel treball fiscalitzador de l’oposició i, 

en definitiva, per la democràcia, la 

transparència i la participació. E sta és una imatge que es repeteix cada 

volta que cauen quatre gotes en el CEIP El 

Blanquinal. És l’accés principal a la zona d’Infantil 

i l’aigua els arriba als xiquets i xiquetes fins al 

genoll. S’ha d’obrir el pati de 3 anys per poder 

accedir sense fer-te un xop. L’any passat no va 

haver diners per arreglar-ho i enguany, segons la 

pròpia regidora d’Educació, probablement, tampoc 

perquè val massa diners. En les últimes pluges es 

van tirar dos cabassos de grava... Com és que les 

obres públiques són tan cares? 

PGOUPGOUPGOU   PRIORITATSPRIORITATSPRIORITATS   
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FEM COSTAT ALS  AFECTATS PER LES HIPOTEQUESFEM COSTAT ALS  AFECTATS PER LES HIPOTEQUESFEM COSTAT ALS  AFECTATS PER LES HIPOTEQUES   EL FUTUR DEL PALAU, EN L’AIREEL FUTUR DEL PALAU, EN L’AIREEL FUTUR DEL PALAU, EN L’AIRE   

L a situació de profunda crisi ha 
provocat un fort impacte en la 

situació de moltes famílies i 
persones que troben dificultats per 
accedir o mantenir l’habitatge 
digne, reconegut per la Constitució 
i per l’Estatut d’Autonomia, i que es 
troben, per esta raó, al límit de la 
situació de risc d’exclusió social i 
econòmica. 

La societat viu alarmada pel degoteig 
incessant de persones que perden la 
seua vivenda familiar a causa, en la 
majoria d’ocasions, de la pèrdua del 
treball. Estes situacions han de ser 
superades, al nostre entendre, per 
totes les parts implicades. 

Compromís està treballant activament 
des del Congrés dels Diputats perquè 
s’aborde d’arrel el greu problema de 
les persones que perden sa casa a 
causa d’una execució hipotecària. 
L’única manera de posar fre 
definitivament a estes situacions 
sobrevingudes és modificarar la Llei 

Hipotecària. 

De fet, el dia 13 de febrer, la PAH va 
aconseguir que s'admetera a tràmit 
la Iniciativa de Llei Popular (ILP) 
avalada per més d'1.500.000 firmes. 
Davant la pressió social, el Partit 

Popular es va vore obligat a última 
hora a rectificar la seua negativa de 
donar-li suport a la tramitació. Com 
és podria entendre que el partit del 
govern impedira tramitar -que no 
implica donar-li necessàriament 
suport final- una iniciativa ciutadana 

tan demandada socialment? 

No obstant això, des de l’administració 
local, la més pròxima als ciutadans i 
ciutadanes, s’ha de prendre les 
decisions adequades i urgents que 
pertoque per intentar pal·liar, les 
conseqüències diàries d’este drama. 

Per això, el grup municipal Bloc-
Compromís va presentar una 
proposta a la resta de partits perquè 
es creara una comissió de seguiment 
específica per a este problema.  

Amb la finalitat d’adequar la nostra 
proposta a la realitat, els regidors del 
BLOC-Compromís –acompanyats del 
Secretari de Relacions institucionals i 
responsable de Compromís a les 
comarques del sud, Natxo Bellido- van 
mantindre una reunió amb 
representants de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca d’Altea. 

Després de moltes reticències per part 
del govern PP-Cipal sobre la forma 

d’abordar el problema, finalment 
l’Ajuntament ha impulsat la creació 
d’esta comissió on estaran 
representats amb veu i vot la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), Creu Roja, Cáritas i tots els 
grups municipals. A més, hi formaran 
part indispensable  els Serveis Socials 
i Jurídics de l’Ajuntament.  

Una de les principals intencions en 
presentar la proposta era que 
l’Ajuntament es coordinara amb la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
que està realitzant un treball 
d’assessorament i suport als afectats 
que no havia sigut reconegut encara 
de manera institucional pel nostre 
poble. D’esta manera, treballant 

conjuntament, es podrà donar una 
atenció més integral a les persones en 
risc d’exclusió social. 

De fet, una de les mesures més 
importants que exigia el BLOC-
Compromís ique ja s’està promovent 
arran de la creació d’esta Comissió és 
la redacció d’un Protocol d’Actuació 
específic per tal d’abordar els 
possibles casos que es donen a Altea 
de manera ràpida i eficaç. 

D’altra banda, els representants del 
BLOC-Compromís insistiran en la 
necessitat de crear una borsa de 
lloguers assequibles per a les 
persones que es vegen forçades a 
deixar la seua vivenda. 

Per al BLOC-Compromís este acord, 
tot i no contemplar algunes de les 
qüestions essencials que plantejava 
tant la seua iniciativa com la proposta 
que la PAH va presentar pel seu 
costat a l’Ajuntament d’Altea, esta 
Comissió sí que servirà per posar 
en l’agenda de prioritats esta 
qüestió i per complementar –des de 
la institució més pròxima als 
ciutadans i ciutadanes- l’excel·lent 
treball que, com dèiem,  estan 
realitzant els voluntaris de la PAH. 

Des del BLOC vos animem a visitar la web de  

L’Expressió d’Altea L’Expressió d’Altea L’Expressió d’Altea ,  
un espai digital en valencià per informar-vos sobre notícies, política local i temes d’interés 

del País Valencià en general.  http://lexpressio.blogspot.com/ 

E l Palau ha passat, en poc 

més de deu anys, de ser 
l'instrument per convertir Altea en 
"capital de la cultura del 
Mediterráneo" a buscar una eixida 
desesperada. Ha passat també de 
voler ser un auditori únic en el País 
Valencià i referència a nivell de 
l'estat espanyol a competir 
directament amb els veïns de La 
Nucia o de Teulada, per posar dos 
exemples ben pròxims. Ha passat 
de ser "el símbolo de toda una 
generación de alteanos", en 
paraules de Miguel Ortiz el dia de la 
seua inauguració, a vendre’s al 

millor postor... o no!  

La justificació del govern PP-Cipal 
és que mantindre oberta esta 
infraestructura -que va costar, 
només comptant l'obra, modificats i 
mobiliari, vora 9 milions d'euros- és 
insostenible. Aleshores, per què la 
van fer? Per això, en el BLOC-
Compromís sempre hem defensat 
que qualsevol obra pública hauria de 
portar aparellat un estudi de viabilitat 
a llarg termini. Així ens hauríem 
estalviat palaus, Fórmules 1 i 

estàtues que ens han portat a la 
roïna. 

Ara anuncien que la intenció és 
privatitzar la gestió del Palau a canvi d'un 
cànon que oscil·larà entre els 200.000 i 
els 300.000 euros –que,per començar, 
és una gran oscil·lació- per estalviar-se, 
diuen, uns 100.000 euros a l’any. Eixa 
decisió arriba pocs mesos després 
d’haver-se gastat 33.000 euros 
adequant el Mirador i d’haver traslladat 
dos departaments des de l’Ajuntament al 
Palau. 

Coincideixen PP i Cipal en la seua 
argumentació en què, tot i que el Palau 
genera el 80% de l’activitat cultural del 
nostre poble, només es tracta de 
privatitzar un edifici… És que quan es 
privatitza la gestió d’un hospital només 
es privatitza la gestió d’un edifici, no de la 
sanitat? 

En el BLOC-Compromís considerem 
que, d’entrada, no s'han explorat totes 
les possibilitats d'ús del Palau abans 
de decidir la seua privatització i, el 
que és més greu, no s’ha fet un estudi 
de viabilitat. L'exemple més clar el 
tenim en què ningú s'ha preocupat 

per intentar convertir Altea -com 
proposàvem en el nostre programa 
electoral- en un reclam per al turisme 
de congressos. Tenim els hotels, 
l’edifici ideal, l’entorn perfecte, per 
tant, el que ha fallat és la gestió 

política d’estos recursos.  

Eixa és una manera més que contrastada 

de que un edifici de les dimensions del 
Palau tinga una rendibilitat econòmica que 
permeta mantenir una programació cultural 
atractiva, viable i arrelada a l’essència del 
nostre poble, cosa que probablement es 
perdrà amb la gestió privada. 

Més enllà del model de gestió més 
desitjable, el tancament del Palau implica, 

a més, una redistribució del personal que 
fins ara estava ubicat en este edifici 
immens. Eixa és, al nostre entendre, la 
primera evidència que l'estalvi no és real i 
que s’ha calculat de manera totalment 
interessada. La portaveu de Cipal va 
arribar a dir en Ràdio Altea que, dins 
l’estalvi de 100.000 euros anuals que 
preveuen està la seguretat social... Com 
pot ser, si l’Ajuntament redistribuirà tot el 
personal del Palau?  

A més, esta redistribució s'està fent 
sense tindre en compte el perfil 
professional de cadascú o les 
necessitats reals de cada departament 
de l'Ajuntament. 

Des del BLOC-Compromís considerem 
que el govern PP-Cipal no ha fet cap 
esforç per fer el Palau sostenible i, per 
tant, la seua privatització no és pot 
considerar en absolut un èxit. Encara 
ens queda per conéixer, a més, 
quines seran les condicions d’esta 
futura concessió. Serà en eixe 
moment quan coneixerem l’estalvi i 
les conseqüències reals que esta 
decisió té per a la imatge cultural del 
nostre poble. 

Por qué me he afiliado a compromís? por Manuel Alcaraz Ramos*  
-L’Interventor de l’Ajuntament 
constata en els seus informes que la 
manera en què l’equip de govern 
PP-Cipal paga les productivitats 
no s’ajusta a la llei ja que es dóna 
de manera lineal. Això vol dir que 
tots els mesos es paga la mateixa 
quantitat a les mateixes persones i 
que no existeix un Pla d’Objectius 
per poder quantificar els incentius 
que corresponen pel seu treball. 
Això no els interessa arreglar-ho. 

-El que tota la vida s’ha anomenat 
manteniment ara es diu “Pla de 
micro rehabilitacions”? Asfaltar els 
forats d’un carrer, arreglar una zona 
degradada, llevar la brossa i plantar 
dos arbres o pintar una ratlla a terra 
per senyalitzar qualsevol cosa, per 
posar alguns exemples, ja no són 
considerades pel govern PP-Cipal 
actuacions necessàries, normals i 

rutinàries de manteniment que 
correspon fer a l’Ajuntament. Ara 
són accions tan extraordinàries que 
mereixen fins i tot una nova 
denominació. 

-En només sis mesos el govern 
municipal ha canviat tres voltes 
d’opinió sobre la piscina 
municipal. Primer s’havia de traure 
a concurs juntament amb el bar i el 

gimnàs, després ja no podia ser i 
una empresa es faria càrrec mentre 
es redactava un nou plec de 
condicions. Al final, l’ha de gestionar 
l’Ajuntament fins que s’acabe de 
redactar. A més, la instal·lació, que 
havia de tancar  el mes de gener per 
posar-la a punt, finalment ha obert el 
25 de febrer!. 

-La Generalitat Valenciana deu 
més de 500.000 euros a l’empresa 
que està fent la guarderia 
municipal, que ha decidit parar els 
treballs quan només falten unes tres 
setmanes per acabar. La 
conseqüència pot ser que no 
s’arribe a temps per autoritzar el 
centre i que , per tant, no puga 
iniciar els serveis el curs 2013-14.  

-L’equip de govern ha gastat més 
de 2.000 € en plantes per adornar –

únicament i exclusiva- l’escala de 

l’Ajuntament. De veritat, no calia. 

-El BOE Núm. 27 (31-01-2013)  
publica la renúncia a la celebració 
del contracte de rehabilitació del 

Front Litoral, conseqüència de la 
divisió en dos fases del projecte. 
Però, quan es licitarà la 1a fase? 
Quan començaran els treballs? 

- Portem mesos demanant a l’equip 
de govern quin és el deute que té 
la Generalitat Valenciana amb 
l’Ajuntament d’Altea i no hi ha 
manera que ens contesten. 

- Altea té 2.167 aturats i la xifra va 
pujant cada mes. Miguel Ortiz, en 
març de l’any passat, assegurava 
que notaríem els efectes de la 
reforma laboral en breu. I tant que 
s’han notat!  

- L’equip de govern pretenia 
paralitzar l’Ajuntament el mes 
d’agost però, com que no poden 
justificar en què beneficiarà això al 
poble d’Altea, han hagut de 
“suavitzar” la proposta.  

   SAPS QUÈ...SAPS QUÈ...SAPS QUÈ...   

C ompromís, que va nàixer com una coalició electoral 
formada per BLOC, Iniciativa i els Verds, ha culminat 

el seu procés de consolidació superant els 
individualismes i convertint-se en una cooperativa política 
amb l’única ambició de ser la veu de les reivindicacions i 

de les necessitats de la ciutadania en les institucions. 

Amb eixa finalitat, a principis de febrer es constituïa en Altea 
Compromís en la Marina Baixa. Joan Baldoví, diputat de 
Compromís a Madrid i Mireia Mollà, diputada de la formació a 
les Corts Valencianes van assistir a esta assemblea. 

Mollà va explicar que,”en Compromís fem nostres les 
demandes de la gent que demana canvis per afrontar la 
crisi econòmica, política i social”. A més, va animar els 
assistents “a sumar i treballar des de la cooperativa que és 
Compromís per trencar una majoria absoluta del PP que ha 

abocat al País Valencià a la ruïna”. 

Per a Baldoví “Compromís s’ha configurat com una 
alternativa que feia temps que no hi havia al nostre País, 
com una eina útil per canviar les coses des de la il·lusió i 
l’esperança. El PP ha arribat a unes cotes de corrupció 
absolutament inaguantables per a la gent i Compromís està 

justament en la part oposada”.  

A més, va explicar que “Compromís és una cooperativa 
constituïda des de la generositat que reverteix el seu 

treball en els seus socis i en la societat”. 

L’Executiva de consens té representants de tots els col·lectius 
amb presència en els pobles de la comarca i el seu portaveu 
serà Baltasar Ripoll. Destaca la incorporació del partit 
independent Gent de Polop (GdP) al projecte de 
Compromís i a la seua innovadora estructura. Es constata, 
així, que esta forma de fer política, més pròxima a les 
persones i als seus problemes, suma cada dia més suport 
social, un suport que farà possible el necessari canvi 

polític i social al País Valencià. 

Per la seua part, també s’ha constituït el col·lectiu local de 
Compromís que tidrà a Vicenta Ronda com a portaveu. 
D’esta manera, es reconeix el paper fonamental que han 
jugat els militants i simpatitzants del BLOC més fidels, 
sense l’empenta i la determinació dels quals la formació 
que ara s’integra en Compromís no hauria aconseguit la 

representació institucional que ostenta. 

La resta de membres de l’Executiva són Rosa Montiel, 
responsable Organització i Finances, Joan Mompó, d’Acció 
Electoral i Implantació, Jaume Llinares en la Secretaria de 
Política Municipal i Imma Orozco en la de Comunicació. 

Per últim, Vicenta Ronda destaca que les persones que ho 
desitgen ja poden adherir-se directament a Compromís, 
sense haver de passar obligatòriament per la militància en cap 
dels tres partits que el formen. Segons la portaveu local, “això 
ens obri a recollir un ventall més ampli d’inquietuds i, com 
ja s’ha demostrat, a ser capaços de fer política d’una 
manera distinta al PP i Psoe, prioritzant les persones per 
damunt de qualsevol altre interés. De fet, estem molt 
contents de comptar ja amb noves adhesions que se 
sumen directament a Compromís”. 

MÉS COMPROMÍSMÉS COMPROMÍSMÉS COMPROMÍS   

L a noticia, difundida en varios medios 
de comunicación, de mi afiliación a 

Compromís, ha sido acogida por amigos y 
conocidos de diversa manera. Ha 
imperado el respeto y la simpatía, que en 
ocasiones ha llegado a un apoyo explícito 
materializado en otras afiliaciones. Pero 
algunos han mostrado extrañeza. A ellos y, 
también, a mis lectores habituales, dedico 
este artículo. Y no porque crea que es 
necesario justificar nada sino porque 
intentaré introducir, al hilo de la 
explicación, elementos de reflexión de 
algún interés general. En todo caso el 
asunto tiene dos partes: porqué vuelvo a la 
política partidaria y porqué lo hago, en 

concreto, a Compromís. 

Pertenezco al gremio de los profesores de 
Universidad-investigadores-intelectuales, uno 
de los mejores valorados socialmente y, sin 
embargo, me acerco, aun sin dejar el otro, al 
de "los políticos", uno de los peor valorados. 
¿Merece la pena? La paradoja es que esa 
pésima valoración se produce, en buena 
medida, por razones éticas pues, con la crisis, 
hasta la misma ineficacia ha devenido causa 
de inmoralidad. Y, sin embargo, me afilio por 
una fuerte motivación ética. A lo largo de mi 
vida he militado varias veces en partidos y 
desempeñado cargos públicos de relieve pero, 

por razones que no vienen al caso, abandoné 
esa política "en partidos" hace unos doce 
años. No creo, sin embargo, haber dejado 
nunca la política: en ese tiempo he asumido 
compromisos cívicos en asociaciones o a 
través de escritos o conferencias: no me he 
ocultado. Pero ahora, precisamente porque el 
descrédito de la política es enorme, me  
parece que es el momento de que personas 
que nunca hemos mezclado lo público con los 
negocios ni hemos mercadeado con ideas, 
nos afiliemos a un partido. Creo que esa 
obligación moral es mayor, incluso, en 
aquellos que en el pasado tuvimos una 
dedicación intensa: anterior militancia y cargos 
públicos son deudas que tengo con la 
sociedad y que hay que pagar ahora, cuando 
vienen mal dadas, devolviendo, si puedo, lo 
que aprendí. Y, al hacerlo, aprender nuevas 
cosas. 

Por otra parte soy consciente de que es muy 
fácil permanecer puro en determinados 
ámbitos, en torres de marfil y huertos cerrados 
en los que la crítica se desliza en voz baja. 
Los políticos, sin embargo, han de salir cada 
mañana a dar la cara, a estar públicamente 
sometidos al escrutinio de toda clase de 
damnificados por la crisis. Quien me haya 
venido leyendo sabrá que no escatimo críticas 
a muchos políticos indignos, estúpidos y 
vagos, pero no encontrará ninguna que 
pretenda castigar a una presunta "clase 

política" global. Al lado de los 
políticos perplejos, preocupados y 
apasionados por el devenir de las 
cosas es donde yo quiero estar 
ahora. Un partido, tras mi trayectoria, 
es la mejor opción para hacer ese 
gesto. 

¿Y por qué Compromís? No haré 
aquí un panegírico general, una 

propagandainnecesaria. Tampoco mi 
sectarismo me lleva a no ver que en otras 
fuerzas hay buenasideas, personas limpias. 
Pero de Compromís me interesa que haya 
salvado, más que nadie, la dignidad de alguna 
institución, mientras otros yacían sumergidos 
en la indecisión; que haya movilizado a miles 
de jóvenes cuando otros dejaban que se 
quedaran en sus casas los días de elecciones; 
que no ignore la dimensión española y 
europea de la crisis y sus circunstancias pero 
que muestre una proximidad necesaria 
cuando los grandes partidos se pierden en 
laberintos invisibles de palabras en el Madrid 
de las maravillas; que sea capaz de promover 
la unión estratégica de posiciones capaces de 
conformar el horizonte básico del progresismo 
en el País Valenciano y que cada una de esas 
posiciones haya sabido actuar con 
generosidad y sentido de apertura. Me 
interesa, pues, su reciente pasado y un 
presente claro, comprensible, realista. Y, 
sobre todo, me interesa que esas mismas 
características le sitúen como una pieza clave 
en la conformación de una mayoría alternativa 
capaz de derrotar a la derecha valenciana: no 
es un problema de suma de votos, sino de 
convicción para dinamizar la potencia de 
cambio, para superar incertidumbres 
sembrando esperanzas donde, por años, no 
ha habido sino resignación y miedo. 

Soy consciente de que decir estas cosas, 
sobre todo en Alicante, genera expectativas 
demasiado grandes. Por supuesto Compromís 
ha cometido errores -y los cometerá- y tiene 
sus puntos débiles. No es el menor su 
dificultad para integrar a los miles de nuevos 
afiliados en estructuras reducidas, maduradas 
en épocas en las que sus antecedentes 
partidarios eran muy débiles. Y me refiero a 
integración orgánica, ideológica, programática 

y simbólica. Pero ya quisieran otros partidos 
que su problema fuera un crecimiento en el 
que nada tiene que ver el clientelismo ni el 
oportunismo. Por eso, acudir a Compromís a 
construir es lo que me parece más 
interesante. Opiniones y juicios de intención 
habrá para todos los gustos:demasiados años 
en estas cosas como para no saberlo. No han 
sido suficientes para frenarme, por supuesto. 
Y a partir del domingo que viene seguiré 
siendo el mismo,que mis artículos irán por 
donde suelen. A mi edad y con mi currículum 
uno no seafilia a un partido para berrear por 
cargos ni para esperar que lo reeduquen. 
Es,sólo, que se lo encuentra en el camino de 
la vida, y con responsabilidad, pero sin mística 
ideológica, decide ver si puede ayudar en 
algo. Tal y como vienen lostiempos, bastante 
afirmación de entusiasmo es esto que digo. 
Ojalá hubiera más entusiastas en vez de 
menos impotentes ladradores a la luna. Pero 
de todo tiene que haber en la viña del Señor. 
A mí, ahora, me toca Compromís. Que lo 
disfrute con alegría y salud. 

*Professor de Dret Constitucional de la UA i 

col·laborador  habitual del diari Información 

E l dia 30 de gener, i gràcies a les 
AMPES d’Altea i a la 

Plataforma per l’Ensenyament 
Públic de la Marina Baixa, 
tinguérem una reunió per explicar-
nos les línees bàsiques de la 
proposta de la nova llei d’educació 
del ministre Wert, la LOMQUE, LLEI 
ORGÀNICA DE MILLORA DE LA 

QUALITAT EDUCATIVA. 

Una proposta que, si no fem res, ens 
imposaran aprofitant la majoria 
parlamentària del PP i que ens 
portarà a una societat que pensàvem 
que ja teníem superada: sols podran 
fer estudis universitaris els fills dels 
rics, els dels pobres a treballar. 

COM NO POT SER BONA UNA LLEI 
AMB UN TÍTOL TAN BONIC ? 

1r. És una llei que no ha estat 
consensuada amb la comunitat 
educativa, (pares, mares, professorat) 

2n . Avalua l’alumnat, no per veure on 
estan les mancances i com poden 
suplir-se, sinó per segregar. Amb eixa 
finalitat té prevista tota una sèrie 
d’avaluacions, fetes per persones 
externes al centre i que, per tant, no 
tindrà en compte ni d’on ve ni el que 
s’ha esforçat eixe alumne per superar-
se. Les proves tractaran a tot 
l’alumnat per igual, sense tindre en 
compte si venen de famílies 
desfavorides.  

Els resultats d’eixes avaluacions es 
faran públics i es catalogarà a tots el 
centres segons eixe resultat. Però no 
s’ajudarà als que pitjors resultats han 

tret per a poder millorar. Ben al 
contrari, els centres amb millors 
resultats tindran més recursos, se’ls 
premiarà, de manera que les 
diferències s’aguditzaran. 

A més, algunes d’eixes avaluacions 
serviran per discriminar l’alumnat ja 
que se’ls obligarà a optar per uns 

estudis. 

3r. Es potència la figura del Director, 
que serà nomenat per l’Administració. 
L’únic requisit que es demanarà serà 
haver fet el curs de direcció i no caldrà 
que siga professor, ni del centre ni de 
fora .A més, tindrà la facultat de triar 
quin alumnat i quin professorat vol per 
al seu centre, passant per damunt de 
les borses de treball. El Consell 
Escolar es queda e un simple òrgan 
consultiu, retallant la democràcia 
participativa en els centres. 

4t. S’ acaba també la repartició de 
l’alumnat per districtes. Fins el 
moment els que viuen prop del 
Garganes van allí, els que hi viuen 
prop de les Rotes a les Rotes, etc... 
Ara, tot el municipi o ciutat serà un sol 

districte. PER QUÈ? AMB QUINA 
FINALITAT? Ni més ni menys que fer 
centres de distinta categoria en la 
mateixa localitat. Per exemple, 
imagine que viu prop del Blanquinal, i 
que, per tant, li vindria bé que els seus 
fills anaren allí però, -seguim en el 
camp de la imaginació- este és el 
centre que millors resultats ha tret. Els 
pares d’Altea, que com tots volen el 
millor per als seus fills, voldrien que 
anaren a eixe centre, però com que hi 
hauria més demanda que oferta, el 
Director o Directora podrà triar als 
alumnes que més li agradaren. I si 
vostè no és del seu gust, encara que 
hi viu prop, no podria entrar i hauria 
de buscar plaça en un altre centre. 

ROSA MONTIEL FERRANDO 

LA CONTRAREFORMA DE WERT 

http://alteamipueblo.es 

http:www.alteatequieroverde.wordpress/ 

http://www.stopdesahucios.es/pah_altea/ 

http://attacalacant.blogspot.com.es/ 

http://arquitecturaruralvalenciana.blogspot.com.es/ 

VOS RECOMANEM... 
BLOC + JOVEBLOC + JOVEBLOC + JOVE   

J o sóc un xiquet de tan sols 10 anys,que es 
preocupa pel seu poble, algo estrany per a 

altres xiquets. M'agraden les festes de barri del 
meu poble (Altea) i també la política i li done 
les gràcies i l’enhorabona al Bloc, perquè 
es un partit polític molt gran. Jose Antonio 
Martínez Leon. 


