
 
 
 

 

Josep Lluís Galarza i Planes, portaveu de BLOC COALICIÓ COMPROMÍS a 
l'Ajuntament de Massamagrell, presenta al Ple per al seu debat i aprovació la 
següent  

 
 

MOCIÓ RENTA GARANTIDA POBLES MANCOMUNITAT L’HORTA NORD 

 
 
La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és una prestació econòmica la 
finalitat de la qual és donar suport econòmic a les persones que manquen de 
recursos per a mantenir el seu benestar personal i familiar. Una quantitat 
econòmica que depèn de les transferències provinents de la Generalitat 
Valenciana i que administren els ajuntaments i les mancomunitats per tal de fer 
arribar els diners als veïns més necessitats. 
 
En tot l'any 2014, la Generalitat Valenciana tan sols ha lliurat a la Mancomunitat 
l'Horta Nord la quantitat de 84.753 € dels 369.999 € que té compromesos per a 
que faça la gestió d'aquesta prestació (RGC) com a entitat col·laboradora 
després dels convenis signats. La Conselleria de Benestar Social, per tant, ha 
incomplit el conveni de col·laboració per a la gestió del RGC ja que, tal com es 
desprèn d'este, "és obligació d'aquesta assignar a l'entitat col·laboradora (la 
Mancomunitat l'Horta Nord) l'import dels fons establits", fet que no ha succeït 
en el 2014. 
  
Mentrestant, les famílies dels pobles que configuren la Mancomunitat  de 
l'Horta Nord que tenen la resolució aprovada per la Conselleria  continuen 
esperant que la Generalitat Valenciana faça efectiu el pagament, perquè tan 
sols han rebut el pagament dels dos primers mesos de l'any 2014. 
 
Per a les famílies afectades i perjudicades, la situació és ja insostenible. Una 
vegada més són els ciutadans i ciutadanes qui estan patint aquesta nova falta 
de rigor i de compromís per part de la Generalitat Valenciana amb les persones 
més necessitades. 
 
La mancomunitat l'Horta Nord i els Ajuntaments que la configuren, tenen 
l’obligació d’ajudar als seus veïns en aquesta situació social d’emergència. Cal 
que una administració responsable exercisca la seua funció com a garant dels 
drets dels seus veïns davant les instàncies superiors, exigint el compliment dels 
compromisos signats per garantir l’adequada qualitat de vida dels nostres 
veïns. 
 
 
 
 



 
Per tot açò, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Massamagrell l’adopció de les 
següents 
 

PROPOSTES D'ACORD: 
 
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de Massamagrell mostra la seua indignació 
pel  retard en el pagament dels diners compromesos, 285.246 €, per a fer front 
al pagament de la Renda Garantida de Ciutadania de l'any 2014 a aquelles 
famílies que la tenen reconeguda i reclama de la Conselleria de Benestar 
Social l'immediat pagament.  
 
SEGON.- Així mateix, el Ple de l'Ajuntament de Massamagrell insta a la 
Conselleria de Benestar Social a fer front al deute que manté amb la 
Mancomunitat de 172.808 €, en concepte de subvencions per a finançar 
Serveis Generals de la Mancomunitat de l'any 2013. 
 
TERCER.- D'igual manera el Ple de l'Ajuntament de Massamagrell reclama a la 

Conselleria de Benestar Social que abone, la part corresponent dels 487.497 € 
que té pendent amb la Mancomunitat per tal d'atendre els Serveis Generals,  el 
SEAFI... per a l'any 2014. 
 

QUART.- Comunicar aquestos acords a la Conselleria de Benestar Social i a la 
Presidència de la Mancomunitat. 
 
 
Massamagrelll,  19 de novembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Signat. 
 
 
 
 
 
 
 

SR ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL 
 
 
 
 
 
 

 
APROVADA PER UNANIMITAT 


