ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT, CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 31 DE JULIOL DEL 2012.----------Alcalde - President:
D. Miguel González Bañó
Tinents d'alcalde:
D. José Enrique Moncho Mengual
D. Gabriel Simó González
Regidors:
SRA Lucia Santamaría Frasés
D. Manuel Reyes Moyá
D. Salvador Salort Rovira
D. Joaquín Coll Moll
D. Francisco Rodríguez Buigues
D. Vicente Antonio Costa Fornés
No assistixen:
SRA Beatriz Estévez Grimalt
SRA María José Tur Oliver
Secretari:
D. Antonio Esturillo Peragalo
En el Saló d'Actes de la Casa Consistorial d'El Verger, a trenta-un de juliol de dos mil
dotze.
Sent les tretze i trenta hores, i prèvia convocatòria a este efecte, es van reunir, sota la
presidència del Sr. Alcalde D. Miguel González Bañó, els senyors anotats al marge, assistits
per mi, el Secretari de la Corporació, a fi de celebrar sessió extraordinària urgent, d'acord
amb l'ordre del dia que a continuació s'indica:

1.- RATIFICACIÓ DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
De conformitat amb el que disposa l'article 46.2-b de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, article 48.2 del Text Refós 781/86 i art. 79 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, se
sotmet a votació la urgència de la convocatòria, sent aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS
MUNICIPALS RELATIVA AL RETALL DELS SERVICIS DE GUÀRDIES EN CENTRES
DE SALUT.

Amb la vènia del Sr. Alcalde – President, pel Portaveu del Grup Popular, D. José
Enrique Moncho Mengual, es procedix a llegir la Moció que presenten conjuntament els
portaveus dels grups polítics que conformen la Corporació Municipal i que diu:

“L'alcalde del Verger D. Miguel González Bañó i els Portaveus del Grups municipals a
l'Ajuntament del Verger del Partit Popular D. José Enrique Moncho Mengual, del Partit
Socialista del País Valenciá-PSOE Sra. Mª. José Tur Oliver, del BLOC-Coalició Compromís D.
Vicent Antoni Costa Fornés i de l'Independents del Verger D. Francisco Rodríguez Buigues,
presenten davant del Ple de l'Ajuntament la següent
MOCIÓ
Exposició de motius:
Des de gener de l'any 2009 l'empresa Marina Salut SA, és l'encarregada de gestionar el
Departament de salut de Dénia on s'integren, a més de l'Hospital de Dénia, els Centres de
Salut del Departament com són a hores d’ara els de Dénia, Pego, el Verger, Ondara,
Pedreguer, Orba, Gata, Xábia, Teulada, Benissa i Calp i tots els seus consultoris.
El II Pla de Salut de la Generalitat Valenciana aprovat per les Corts el 13 d'octubre del
2006, marca en l'article 7.2 els objectius bàsics d'este Pla que són:
a) L'equitat i l'adequació dels servicis a les necessitats la població.
b) L'eficiència i la qualitat dels servicis.
c) La coordinació i la participació dels diferents nivells i servicis sanitaris i
sociosanitaris de la Comunitat .Autònoma.
d) La satisfacció dels Usuaris.
e) La continuïtat i la coherència amb els plantejaments, els objectius i les accions del
Pla.
El passat 5 de Juliol i en el marc de la Junta Departamental celebrada en el Parador de
Turisme de Xàbia, el Gerent de Marina Salut SA, empresa concessionària de la Conselleria
de Sanitat per a la gestió Sanitària del Departament de Salut de Dénia, va anunciar als
presents la decisió de tancar els Centres de Salut de Gata, Pedreguer, el Verger i Ondara de
les 22h. fins a les 08h. a fi de no prestar el servici d'urgències que estos centres venien
donant habitualment a la població a partir del 16 de Juliol.
El més greu d'esta mesura no deixa de ser la justificació, ja que per a Marina Salut,
mantenir este servici "no és rentable" per als seus interessos econòmics, motiu que
compta també amb el coneixement de la pròpia Conselleria des del moment que estes
mesures estan aplicant-se a tota la Comunitat Valenciana, siguen gestionades per la
pròpia administració autonòmica o per empreses concessionàries.
Els Grups municipals representats en este Ajuntament, així com l'Alcalde del Verger,
entenem que no es poden interposar els interessos econòmics d'una empresa o la
necessitat de reduir costos de l'administració autonómica, en concret per als interessos en
matèria Sanitària dels veïns d'esta comarca. Esta mesura, no està justificada i no es basa en
els objectius bàsics del II Pla de Salut aprovat per les Corts Valencianes i atenta
directament contra el dret dels Usuaris de rebre un servici eficient i de qualitat que puga
garantir la salut dels Ciutadans que representem en cas d'urgència.
Per tot el que hem exposat, adoptem els següents
ACORDS
1.- Exigir a la Conselleria de Sanitat la no autorització a Marina Salut de l’aplicació d'esta
mesura anunciada per l'empresa Marina Salut el pròxim dia 16 de juliol i per tant deixe en
suspens esta decisió.
2.- Exigir una rectificació per part de Marina Salut de tancar els Centres de Salut afectats
per esta mesura de tancament dels Centres en horari de guàrdia (de 22h a 08h).
3.- Demanar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana que no autoritze a
l'empresa concessionària Marina Salut SA a dur endavant esta mesura ja que no s'ajusta al II
Pla de Salut aprovat per les Corts Valencianes el 13 d'octubre del 2006.

4.- Traslladar este acord a la Direcció de Marina Salut SA, a la Conselleria de Sanitat de
la Generalitat Valenciana i a cada Grup Parlamentari representat a les Corts Valencianes.” -INTERVENCIONS:
Amb la vènia de S.S., intervé el Sr. Ximo Coll, Regidor del Grup Socialista,
manifestant que tot este assumpte s'ha gestionat malament pel Sr. Alcalde que ha tardat 25
dies a prendre alguna determinació, inclús se li ha amenaçat verbalment.
Es produïx un breu debat amb el Sr. Alcalde que no admet que haja sigut mal
gestionat i molt menys que ell haja amenaçat a algú. No es tracta d'eixir al carrer sense més,
sinó d'aclarir primer quin és l'estat de situació i després actuar prenent les determinacions
necessàries. En conseqüència, hi ha previstes una reunió a mitjan agost i una altra a principis
de setembre per a observar com evoluciona tota esta situació i poder avaluar-la.
A continuació intervé D. Francisco Rodríguez Buigues, pel Grup Independents, qui
manifesta que si hi ha un Plec de condicions que arreplega les urgències, s'hauran de complir
i si fa falta recórrer als jutjats, caldrà fer-ho. Si a Marina Salut no li interessa la gestió, el que
ha de fer és deixar-la en mans de la Conselleria.
El Sr. Moncho, portaveu del Grup Popular, pren la paraula per a recordar que estem
davant d'una moció consensuada per tots els grups polítics i la prioritat ara és atendre els
nostres veïns. En tot cas, de no arribar a aconseguir el que s'exigix en la moció, es pot arribar
a acostar les postures dels ajuntaments amb la Conselleria.
El Sr. Alcalde anuncia que mentres se soluciona d'alguna manera esta qüestió, es
posarà una ambulància de servici als ciutadans.
Per la seua banda, el Sr. Salort Rovira, del Grup Socialista pregunta quan es va tancar
el servici d'urgències, afegint que li haguera agradat que les manifestacions del Sr. Alcalde
hagueren sigut davant dels veïns del municipi.
Vist el dictamen de la Comissió corresponent emés en sentit favorable, S.S. el Sr.
Alcalde sotmet l'assumpte a votació, i, per unanimitat dels membres de la Corporació
presentes VA ACORDAR aprovar la moció presentada.

I en conseqüència a l'anteriorment exposat, i atés que no hi havia més punts de l'Ordre
del Dia que tractar, sent les tretze hores i quinze minuts, per la Presidència s'alça la sessió en
el lloc i la data indicats, estenent-se la present acta, de la que jo, com a Secretari, done fe.

