
 

 
 
 
 
 
En Sergio Agueitos Soriano, coportaveu del Grup Municipal Compromís per Sant Joan de             
l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, a l’empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de                 
la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb                 
el que diuen els articles 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual                  
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals;            
presenta al ple la següent 
 
 
 

MOCIÓ PER A RECLAMAR INVERSIONS A SANT JOAN I LA PROVÍNCIA 
D’ALACANT ALS PGE 2019 

 

 
El passat 20 de desembre, el Congrés dels Diputats va aprovar després de 7 anys de                
tramitació en el Congrés dels Diputats la modificació de l’article 52 de l’Estatut             
d’Autonomia valencià que diu que la Generalitat Valenciana “participarà en les           
decisions sobre la inversió de l’Estat en la Comunitat Valenciana que serà equivalent al              
pes poblacional”.  
 
En els pressupostos de 2018, amb el govern del Partido Popular, les inversions a la               
província d’Alacant se van situar en els 97,24€ per habitant, mentre que la inversió              
mitjana per a la resta de l’Estat era de 217€, uns xifres que fan palesa la gran                 
discriminació a la qual va sotmetre el govern del Partido Popular, amb el suport de               
Ciudadanos, el territori alacantí. Este va ser un pressupost amb un descens de les              
inversions d’un 25% de les inversions reals respecte a l’any 2017, un any catastròfic              
per a Alacant quant a pressupostos.  
 
Des de l’any 2008, els alacantins i alacantines han deixat de rebre 1.428,57€ de les               
inversions estatals. Tant en els governs del PP com del PSOE la discriminació a la               
província d’Alacant ha estat una realitat, tot i que els mínims històrics d’inversions             
s’han produït amb els governs del PP els anys 2017 i 2018.  
 
Precisament, aquesta legislatura el grup municipal de Compromís per Sant Joan ha            
proposat vies per a revertir la situació d’infrafinançament que patia la província            
d’Alacant i especialment Sant Joan, on el govern central només ha fet que abandonar              
infraestructures, com l’antiga nacional, o desentendre’s directament, com ha fet amb la            
coberta de l’autovia. 
 
Després d’una negociació fallida dels Pressupostos Generals de l’Estat i la           
convocatòria de noves eleccions generals, els municipis no podem romandre immòbils           
davant les necessitats dels nostres veïns i veïnes, especialment quan s’ha prorrogat el             



 

pressupost dels populars i Alacant continua a la cua de les províncies amb menys              
inversions per habitant.  
 
Necessitats com la redacció d’un projecte de recuperació de la coberta de l’autovia al              
seu pas per Sant Joan i Mutxamel, la rehabilitació de la Torre Ansaldo, la de la Finca                 
El de Conde, la recuperació de l’antic Lloixa i la remodelació de l’antiga N-332 al seu                
pas per Sant Joan, actualment Av Miguel Hernández, són d’aquelles que requeririen            
d’intervencions urgents per a millorar l’entorn dels nostres veïns i veïnes. 
 
En el projecte de pressupostos del 2019 presentat per Pedro Sánchez, s’havien            
pressupostat 242,36 milions d’euros per a la província, una inversió que ens situava             
encara molt lluny dels 471,8 milions que ens pertocarien per població (368,1 milions             
segons PIB).  
 
A hores d’ara, el dèficit d’inversió a Alacant ascendirà a més de 3.000 milions d’euros               
des de l’inici de la crisi.  
 
Amb aquestes dades, i després de l’evolució, i en el general de la Comunitat              
Valenciana amb una recepció inferior al pes poblacional, amb una gran diferència en el              
cas de la província d’Alacant, que es veu sempre discriminada de forma clara pel              
govern central, el greuge provocat durant anys pels anteriors Pressupostos Generals           
de l’Estat s’haurà de compensar en un futur pressupost presentat després de les             
eleccions generals convocades per al 28 d’abril. 
 
Per tot allò exposat anteriorment, proposem els següents  
 

ACORDS 
 

1. Demanar que el futur Govern d’Espanya incloga en el futur esborrany de            
PGE la inversió que li pertoca per pes poblacional a la província            
d’Alacant.  
 

2. Demanar que el futur Govern d’Espanya contemple un augment de 229           
milions d’euros respecte de l’última proposta socialista en el capítol          
d’inversions per a Alacant d’acord amb el seu pes poblacional.  
 

3. Demanar que el Grupo Parlamentario Socialista complisca amb el         
compromís que ell mateix, quan es trobava a l’oposició, va adquirir en            
relació a pressupostar el projecte de recuperació de la coberta de           
l’autovia. Així, reclamar que aquest done suport a la creació d’una partida            
de 150.000 euros per al futur pressupost. 
  

4. Demanar als parlamentaris valencians, i especialment als alacantins, del         
Congrés i el Senat el seu compromís per a la confecció d’uns            
pressupostos especialment justos amb la província d’Alacant i amb la          
resta del territori valencià. 



 

 
5. Traslladar la necessitat d’inversions per a la remodelació de l’actual          

Avinguda Miguel Hernández (32 milions d’euros), que va ser traspassada          
del Ministeri al municipi de Sant Joan sense cap adaptació de carretera            
nacional a municipal i per la qual passen més de 10.000 vehicles diaris; la              
recuperació de l’antic Lloixa (4 milions); la rehabilitació de la finca El de             
Conde (5 milions) i la Torre Ansaldo (2 milions).  
 

6. Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels          
Diputats i Senat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Agueitos Soriano 
 

A L’ALCALDE/PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT 


