AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA

La i el portaveu dels grups municipals COMPROMÍS i ESQUERRA UNIDA, a
l’empar de la llei i atenent a les seues atribucions presenten al Ple de
l’Ajuntament de Santa Pola, la següent:

MOCIÓ
CONTRA
LA
PRESÈNCIA
DE
PLAQUES
COMMEMORATIVES
A POLÍTICS
CONDEMNATS
PER
CORRUPCIÓ ALS EDIFICIS PÚBLICS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al nostre territori la llista d’imputats per casos de corrupció arriba fins als 100
càrrecs públics. Totes i tots tenim en ment nombrosos casos de corrupció (Gürtel,
Emarsa, Brugal, Cooperació...) que han aparegut dia sí i dia també a tots els
mitjans de comunicació deteriorant la imatge de totes les valencianes i
valencians a la resta de l’Estat i fins i tot d’Europa.
Molts d'aquestos noms han quedat plasmats en plaques i símbols
commemoratius als nostres edificis, places i carrers. Com per exemple la placa
de la inauguració de les oficines de l’Agència de Mediació per a la Integració i la
Convivència Social (AMICS), situada al carrer Espoz y Mina nº 55, i que es va
col·locar el 19 de juliol del 2008, sent alcalde Miguel Zaragoza Fernández. Esta
placa recorda la visita de l'exconseller de Cooperació al desenvolupament i
solidaritat Rafael Blasco Castany, condemnat a sis anys de presó per l'anomenat
“cas cooperació”.
Posem-nos en situació: Rafael Blasco, polític valencià que va passar pel govern
socialista de Joan Lerma i després pels governs populars d'Eduardo Zaplana,
José Luis Olivas (també imputat), Francisco Camps i Alberto Fabra. Va ser
condemnat el passat dia 10 de juny a 6 anys de presó, que començaren amb la
seua entrada en el Centre Penitenciari de Picassent el següent dia 15.

La seua condemna ha estat motivada per la primera peça separada de
l'anomenat “cas cooperació” com autor dels delictes de falsedat documental,
prevaricació i malversació de cabdals públics pel desviament d'1,6 milions
d'euros destinats a projectes de cooperació en Nicaragua que acabaven en la
mateixa ciutat de València per comprar immobles de luxe.
Del total destinat a la potabilització de l'aigua i altres projectes, van arribar només
el 3% de la partida. Les altres dues peces del cas Cooperació, encara obertes i
en les que Blasco també està imputat, tracten més de 30 projectes: des de
combatre la VIH-SIDA infantil a la construcció d'un hospital a Haití del que a dia
de hui només hi ha en peu una maqueta i es va presentar com si ja fóra una
realitat.
Considerem que el primer pas per tancar les ferides que ha deixar la corrupció a
la nostra xarxa pública és eliminar els reconeixements als agressors de les
nostres institucions. A totes aquelles persones que van confondre “poder” amb
“poder absolut”.
A més, volem anar més enllà: els càrrecs públics són els representats de tota la
ciutadania i no han d’atribuir-se mèrits per inaugurar espais públics pagats amb
diners de totes i tots. Les protagonistes el dia que es posa en funcionament un
espai públic són les persones i no els càrrecs públics. Per tant proposem els
següents:

ACORDS

1. Retirar la placa de la inauguració de les oficines d’AMICS a Santa Pola, la
qual recorda la visita de l'exconseller de Cooperació al desenvolupament
i solidaritat Rafael Blasco Castany, condemnat a sis anys de presó per
l'anomenat “cas cooperació”.
2. Instar a l’Ajuntament de Santa Pola a que retire qualsevol placa, distintiu
o insígnia commemorativa en espais públics en la qual apareguen noms
de persones i càrrecs públics que hagen sigut condemnats per corrupció
o qualsevol altre delicte.
3. Instar a la Generalitat Valenciana i a Les Corts a que impulsen i
desenvolupen una llei que prohibisca l’exhibició de plaques, distintius o
insígnies commemoratives als espais públics de tot el país, a les quals
apareguen noms de persones i càrrecs públics que hagen sigut
condemnats per corrupció o qualsevol altre delicte.

4. Instar a l’Ajuntament de Santa Pola a que el dia que es pose en
funcionament qualsevol espai públic no es celebre cap inauguració ni es
col·loque cap distintiu que faça referència a cap càrrec públic.
5. Donar trasllat d’este acord als i les portaveus dels Grups Parlamentaris de
Les Corts i al Consell de la Generalitat Valenciana.

Santa Pola, a 11 de gener de 2016

Signat:

Ana Antón Ruiz
Regidora i Portaveu del GM COMPROMÍS

Samuel Ortiz Pérez
Regidor i Portaveu del GM Esquerra Unida
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