
 
 

En Josep Lluís Galarza i Planes, regidor del Bloc Coalició Compromís en este 
Ajuntament, presenta al Plenari Municipal per al seu debat i aprovació, si s’escau, 
la següent  

 

 

MOCIÓ PER A REBUTJAR EL RECURS DE CASSACIÓ ANUNCIAT PEL GOVERN 

VALENCIÀ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TSJCV QUE ANUL·LA EL REPAGAMENT 

 

 

Atés que la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la CV, el passat 7 d’octubre, anul·la els 

preus públics imposats  per la Generalitat Valenciana via decret en considerar l’Alt Tribunal que, entre 

altres raonaments, no són serveis als quals s’accedix voluntàriament, sinó necessaris per a desenvolupar les 

activitats de la vida diària de les persones amb discapacitat i, en conseqüència, formen part dels drets 

subjectius d’estes persones.  

 

Atesa la gravetat de les actuacions de la Conselleria de Benestar Social i el dany que s’està provocant a 

milers de persones amb discapacitat i a les seues possibilitats de vida autònoma, i l’atac que suposa a les 

famílies, exigim a la Generalitat que no recórrega aquesta sentència, ni sol·licite la suspensió de la mateixa, 

sinó que, per contra, es reunisca amb els representants del sector a discutir seriosament la normativa que 

hauria de regir si és que ha d’existir, per a este repagament. 

 

Així mateix, per la present, sol·licitem el suport de tots els grups polítics municipals presents a 

l’Ajuntament de Massamagrell, sol·licitant paralitzar l’aplicació del Decret 113/2013, de 2 d’agost, i 

procedir a la seua immediata derogació a les Corts Valencianes, tal com es deduïx de la sentència del TSJ. 

 

El Comité de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) és la 

màxima plataforma de representació, defensa i acció social de les diverses discapacitats. Al conjunt de la 

Comunitat Valenciana representa més del 95% de les més de 400.000 persones amb discapacitat. 

 

PER TOT L’ESMENTAT I A PROPOSTA DE CERMI, EL GRUP MUNICIPAL BLOC COALICIÓ 

COMPROMÍS A L’AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL PROPOSA AL PLE DE LA 

CORPORACIÓ EL SEGÜENT ACORD: 

 

1.-L’Ajuntament de Massamagrell mostra el seu rebuig al recurs de cassació anunciat pel Consell contra la 

sentència del 7 d’octubre del TSJCV que deixa sense efecte el Decret 113/2013, de 2 d’agost, així com 

exigeix l’aplicació immediata de l’esmentada sentència. 

 

2.- Donar trasllat del present acord a les Cort Valencianes i als diversos grups parlamentaris allí presents. 

 

                                    Massamagrell, 3 de novembre de 2014 

 
 
        ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL 
 

MOCIÓ REBUJADA 
Vots a favor 7 (BLOC COMPROMÍS, PSOE, EU) 
Vots en contra 9 (PP i CVa) 

 


