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En octubre de 2014 Compromís per Alcalà i Alcossebre ja va presentar una moció al plenari demanant la 

retirada dels noms dels condemnats per corrupció de les plaques commemoratives que hi han en el 

municipi. Aquesta moció es va debatre en el plenari i no es va aprovar pel vot en contra del Partit Popular. 

Bé, ara tornem a presentar una altra volta una nova moció. 

Aquesta nova moció l’hem presentada després de que el Consell de la Generalitat hagués aprovat el dia 18 

de desembre passat un acord a proposta d’una resolució  del 15 d’octubre de 2015 de les Corts Valencianes 

on se l’instava al Consell a elaborar una declaració formal i pública de reprovació i repulsa de tots els polítics 

del País Valencià condemnats per corrupció, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, o per 

delictes contra l’Administració Pública i a retirar les plaques i distincions en les quals figurés el nom de 

polítics corruptes de tots els espais públics dependents de la Generalitat. 

L’acord de la Generalitat declara la “reprovació de tots els politics” del País Valencià condemnats per 

corrupció i insta a la resta d’institucions a que facin seva aquesta declaració. 

Per aquest motiu hem presentat aquesta moció. Compromís per Alcalà i Alcossebre volem que l’Ajuntament 

d’Alcalà retiri els noms i cognoms de tots aquells representants públic ja actualment condemnats, així com 

els que en un futur ho pogueren ser per corrupció, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, o 

per delictes contra l’Administració Pública de totes les plaques, cartells, títols, carrers, places o altres 

elements commemoratius del municipi.  

I amb la retirada dels noms dels condemnats pels delictes que abans nomenem afavorim el reconeixement 

de l’honradesa i honorabilitat de les persones que han passat sense taca per la vida pública. 

Volem deixar clar a la ciutadania que en cap cas Compromís vol retirar les plaques commemoratives, lo que 

demanem és la retirada dels noms dels condemnats pels delictes abans exposats. Compromís per Alcalà i 

Alcossebre vol que els noms i cognoms que constin en les diferents plaques commemoratives, carrers, etc. 

siguin els d’aquelles persones que estan ho han estat en política de manera digna i honorable. 

Molts de vostès voldran saber quines són les plaques que pensem que deuen de ser modificades. Hores 

d’ara estem fent un llistat de les mateixes. Però dues de les que estem segurs que deuen de modificar-se són 

les que hi ha en l’edifici Casas-Sala i la del llar dels jubilats d’Alcossebre. Ens consta que hi han més pel 

municipi i quan tinguem feta la llista la farem pública. 

 

 

 

Alcalà de Xivert, 14 gener de 2016 

 


