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En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació

El 14 de novembre de 2017 la jutgessa del Jutjat núm. 4 d'Elx exposava en auto judicial la 
citació del Sr. César Augusto Asencio
querella per suposat delicte contra els recursos naturals i el medi ambient previst i penat en els 
articles 325 i següents del Codi Penal, delicte de prevaricació administrativa en els termes 
previstos en l'article 404 del Codi penal i un delicte d'exaccions 
277 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, admetent així a tràmit la querella presentada per 
l'Observatori de la Ciutadania Contra la Corrupció

ANTECEDENTS DE FETS 

En data de 28 de desembre de 1996, el Plenari de 
de condicions per a la contractació del servei de tractament i eliminació de residus sòlids 
urbans. Segons allò establert en l'expressat plec de condicions, el contracte s'atorgaria com una 
concessió administrativa per a la gestió del servei d'un any de duració i prorrogable d'any en any 
si no existia denúncia de les parts. Signant
d'importants deficiències legals com l'absència de documents preceptius per a ente
termes del contracte i avaluar la prestació del dit servei, la indeterminació de la duració amb 
pròrrogues automàtiques o la inexistència d'un plec de prescripcions tècniques o memòria 
econòmica i financera. Fets que eren exigibles en el moment de
normativa vigent en els seus articles 50, 52 i 68 de la Llei 13/95 de Contractes, estant prohibida la 
indeterminació respecte a la duració del contracte i existia l'obligació expressa de fixar la duració 
del contracte i per tant de les seues pròrrogues.

Estes mancances manifestes vénen acompanyades de la liquidació de factures per una 
elevadíssima quantia per la via extrajudicial de crèdits, un comportament que va arribar a ser 
habitual la passada legislatura, un comportam
plenari rere plenari. Esta situació va ser advertida també al Sr.
d'objecció per l'anterior interventor de l'Ajuntament de Crevillent, el Sr.
valida la total coneixença d'estes irregularitats per part de l'equip de govern.

Esta situació va portar a desplegar per part del Partit Popular de Crevillent una intensa 
activitat per a tractar de "legalitzar" esta qüestió que arrossegava durant dèsset anys del
del Sr. Asencio, en una matèria tan sensible com és el tractament de la brossa pel que fa a la 
seua repercussió mediambiental com també la immersió en la complicada xarxa de plantes de 
tractament en les comarques meridionals valencianes, no exempte

MOCIÓ “Reprovació política i pèrdua de la confiança
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
rporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El 14 de novembre de 2017 la jutgessa del Jutjat núm. 4 d'Elx exposava en auto judicial la 
Asencio Adsuar, alcalde d'esta vil·la, en qualitat d'investigat en una 

delicte contra els recursos naturals i el medi ambient previst i penat en els 
articles 325 i següents del Codi Penal, delicte de prevaricació administrativa en els termes 
previstos en l'article 404 del Codi penal i un delicte d'exaccions il·legals previst i penat en l'article 
277 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, admetent així a tràmit la querella presentada per 
l'Observatori de la Ciutadania Contra la Corrupció. 

 

En data de 28 de desembre de 1996, el Plenari de l'Ajuntament de Crevillent aprovà el plec 
de condicions per a la contractació del servei de tractament i eliminació de residus sòlids 

l'expressat plec de condicions, el contracte s'atorgaria com una 
per a la gestió del servei d'un any de duració i prorrogable d'any en any 

si no existia denúncia de les parts. Signant-se el dia 1 de març de 1997. Esta concessió era falta 
d'importants deficiències legals com l'absència de documents preceptius per a ente
termes del contracte i avaluar la prestació del dit servei, la indeterminació de la duració amb 
pròrrogues automàtiques o la inexistència d'un plec de prescripcions tècniques o memòria 
econòmica i financera. Fets que eren exigibles en el moment de la signatura del contracte per la 
normativa vigent en els seus articles 50, 52 i 68 de la Llei 13/95 de Contractes, estant prohibida la 
indeterminació respecte a la duració del contracte i existia l'obligació expressa de fixar la duració 

er tant de les seues pròrrogues. 

Estes mancances manifestes vénen acompanyades de la liquidació de factures per una 
elevadíssima quantia per la via extrajudicial de crèdits, un comportament que va arribar a ser 
habitual la passada legislatura, un comportament que va ser constantment denunciat públicament 
plenari rere plenari. Esta situació va ser advertida també al Sr. Asencio Adsuar
d'objecció per l'anterior interventor de l'Ajuntament de Crevillent, el Sr.

la total coneixença d'estes irregularitats per part de l'equip de govern.

Esta situació va portar a desplegar per part del Partit Popular de Crevillent una intensa 
activitat per a tractar de "legalitzar" esta qüestió que arrossegava durant dèsset anys del

, en una matèria tan sensible com és el tractament de la brossa pel que fa a la 
seua repercussió mediambiental com també la immersió en la complicada xarxa de plantes de 
tractament en les comarques meridionals valencianes, no exemptes de polèmica.

Reprovació política i pèrdua de la confiança

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

El 14 de novembre de 2017 la jutgessa del Jutjat núm. 4 d'Elx exposava en auto judicial la 
, alcalde d'esta vil·la, en qualitat d'investigat en una 

delicte contra els recursos naturals i el medi ambient previst i penat en els 
articles 325 i següents del Codi Penal, delicte de prevaricació administrativa en els termes 

il·legals previst i penat en l'article 
277 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, admetent així a tràmit la querella presentada per 

l'Ajuntament de Crevillent aprovà el plec 
de condicions per a la contractació del servei de tractament i eliminació de residus sòlids 

l'expressat plec de condicions, el contracte s'atorgaria com una 
per a la gestió del servei d'un any de duració i prorrogable d'any en any 

se el dia 1 de març de 1997. Esta concessió era falta 
d'importants deficiències legals com l'absència de documents preceptius per a entendre els 
termes del contracte i avaluar la prestació del dit servei, la indeterminació de la duració amb 
pròrrogues automàtiques o la inexistència d'un plec de prescripcions tècniques o memòria 

la signatura del contracte per la 
normativa vigent en els seus articles 50, 52 i 68 de la Llei 13/95 de Contractes, estant prohibida la 
indeterminació respecte a la duració del contracte i existia l'obligació expressa de fixar la duració 

Estes mancances manifestes vénen acompanyades de la liquidació de factures per una 
elevadíssima quantia per la via extrajudicial de crèdits, un comportament que va arribar a ser 

ent que va ser constantment denunciat públicament 
Adsuar per la via de notes 

d'objecció per l'anterior interventor de l'Ajuntament de Crevillent, el Sr. Urruticoechea, fet que 
la total coneixença d'estes irregularitats per part de l'equip de govern. 

Esta situació va portar a desplegar per part del Partit Popular de Crevillent una intensa 
activitat per a tractar de "legalitzar" esta qüestió que arrossegava durant dèsset anys del govern 

, en una matèria tan sensible com és el tractament de la brossa pel que fa a la 
seua repercussió mediambiental com també la immersió en la complicada xarxa de plantes de 

s de polèmica. 

Reprovació política i pèrdua de la confiança” 
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El fet diferenciador de la planta de Crevillent és ressenyable
d'esmorteïment del Parc Natural El
com així estar el nomenat parc inclòs en el Sistema de Zon
d'Interés Comunitari (LIC) i catalogat com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), 
segons el sistema creat a partir de la Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006 de 
conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del
regió biogeogràfica mediterrània. 

És llavors quan s'efectua la que entenem la fase més definitòria de la substitució dels 
interessos generals en favor de l'
l'Ajuntament de Crevillent per poder regularitzar la planta es troba amb el
dels Recursos Naturals) amb l'obligació de redactar un Pla Especial. Un Pla Especial que ha de 
ser realitzat per l'Ajuntament amb el mandat
130 del Decret 31/2010. En este sentit és la mateixa empresa interessada
presenta les mesures de protecció del paisatge i medi natural on s'ha d'assentar
instal·lacions i activitat, sent part manifesta per l'
La deixadesa de funcions per part de l'Ajuntament de Crevillent queda reflectida en disposar com 
a interés públic la mateixa redacció que fa l'empresa, empresa que recordem
activitats considerades més contaminants en tractar
definitori la pausa posterior del procediment i la no contestació de les al·legacions presentades 
per un grup municipal i dues organitzacions ecol

En esta voràgine per tractar de regularitzar una empresa que ja no compleix amb els 
requisits exigibles de l'actual legislació per la seua ubicació, l'Ajuntament de Crevillent encapçalat 
pel Sr. Asencio en comptes de contemplar la redistribució a 
pels interessos dels veïns de la zona, s'ha entestat a erigir
privats en un procés que lluny d'esclarir
d'ara no s'ha aconseguit ni la preceptiva autorització ambiental integrada ni s'espera a causa de la 
clara disposició per part dels tècnics de Conselleria sobre la negativa avaluació d'impacte 
ambiental insalvable per la seua localització.

Esta errada de plantejament que 
als promotors de l'activitat com de la preservació del nostre entorn, va causar que en un escenari 
de caos en la gestió de residus en la veïna comarca del Baix Segura, ens convertira en el centre 
rebedor de la brossa de les poblacions veïnes actuant tal com una planta de transferència. Fet 
que va deixar un rastre evident de brutícia en els camps adjacents on encara este últim any 
podíem trobar restes de residus i que també va suposar una alteració vi
l'ecosistema amb la suplantació per les aus característiques de qualsevol abocador.

En definitiva, considerem que les accions a emprendre per l'equip de govern del Partit 
Popular ha estat d'absoluta passivitat en l'alteració de tots 
connivència a l'hora de tractar de regularitzar uns fets que per la seua delicada idiosincràsia i 
afectació als drets a la salut i al gaudi del nostre Medi Ambient representa, a expenses de futures 

 

El fet diferenciador de la planta de Crevillent és ressenyable
d'esmorteïment del Parc Natural El Fondo de Crevillent-Elx segons l'actual Pla General en vigor, 
com així estar el nomenat parc inclòs en el Sistema de Zones Humides d'Alacant com a Lloc 

) i catalogat com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), 
segons el sistema creat a partir de la Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006 de 
conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell entre la llista d'importància comunitària de la 

 

És llavors quan s'efectua la que entenem la fase més definitòria de la substitució dels 
interessos generals en favor de l'interès privatiu d'una empresa aliena al si
l'Ajuntament de Crevillent per poder regularitzar la planta es troba amb el 
dels Recursos Naturals) amb l'obligació de redactar un Pla Especial. Un Pla Especial que ha de 
ser realitzat per l'Ajuntament amb el mandat legal que ha de ser d'iniciativa pública segons l'article 
130 del Decret 31/2010. En este sentit és la mateixa empresa interessada
presenta les mesures de protecció del paisatge i medi natural on s'ha d'assentar

vitat, sent part manifesta per l'interès econòmic de fer compatible esta activitat. 
La deixadesa de funcions per part de l'Ajuntament de Crevillent queda reflectida en disposar com 
a interés públic la mateixa redacció que fa l'empresa, empresa que recordem
activitats considerades més contaminants en tractar-se de la brossa. Com també és un fet 
definitori la pausa posterior del procediment i la no contestació de les al·legacions presentades 
per un grup municipal i dues organitzacions ecologistes. 

En esta voràgine per tractar de regularitzar una empresa que ja no compleix amb els 
requisits exigibles de l'actual legislació per la seua ubicació, l'Ajuntament de Crevillent encapçalat 

en comptes de contemplar la redistribució a un lloc diferent de la planta vetllant 
pels interessos dels veïns de la zona, s'ha entestat a erigir-se com a representant dels interessos 
privats en un procés que lluny d'esclarir-se portarà cua a este Consistori durant anys i on a hores 

nseguit ni la preceptiva autorització ambiental integrada ni s'espera a causa de la 
clara disposició per part dels tècnics de Conselleria sobre la negativa avaluació d'impacte 
ambiental insalvable per la seua localització. 

Esta errada de plantejament que considerem en contra d'una estratègia a llarga durada per 
als promotors de l'activitat com de la preservació del nostre entorn, va causar que en un escenari 
de caos en la gestió de residus en la veïna comarca del Baix Segura, ens convertira en el centre 

bedor de la brossa de les poblacions veïnes actuant tal com una planta de transferència. Fet 
que va deixar un rastre evident de brutícia en els camps adjacents on encara este últim any 
podíem trobar restes de residus i que també va suposar una alteració vi
l'ecosistema amb la suplantació per les aus característiques de qualsevol abocador.

En definitiva, considerem que les accions a emprendre per l'equip de govern del Partit 
Popular ha estat d'absoluta passivitat en l'alteració de tots estos esdeveniments quan no de total 
connivència a l'hora de tractar de regularitzar uns fets que per la seua delicada idiosincràsia i 
afectació als drets a la salut i al gaudi del nostre Medi Ambient representa, a expenses de futures 

 

El fet diferenciador de la planta de Crevillent és ressenyable al trobar-se en l'àrea 
Elx segons l'actual Pla General en vigor, 

es Humides d'Alacant com a Lloc 
) i catalogat com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), 

segons el sistema creat a partir de la Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006 de 
Consell entre la llista d'importància comunitària de la 

És llavors quan s'efectua la que entenem la fase més definitòria de la substitució dels 
privatiu d'una empresa aliena al sistema públic, quan 

 PORN (Pla d'Ordenació 
dels Recursos Naturals) amb l'obligació de redactar un Pla Especial. Un Pla Especial que ha de 

legal que ha de ser d'iniciativa pública segons l'article 
130 del Decret 31/2010. En este sentit és la mateixa empresa interessada ABORNASA qui 
presenta les mesures de protecció del paisatge i medi natural on s'ha d'assentar les seus 

econòmic de fer compatible esta activitat. 
La deixadesa de funcions per part de l'Ajuntament de Crevillent queda reflectida en disposar com 
a interés públic la mateixa redacció que fa l'empresa, empresa que recordem realitza una de les 

se de la brossa. Com també és un fet 
definitori la pausa posterior del procediment i la no contestació de les al·legacions presentades 

En esta voràgine per tractar de regularitzar una empresa que ja no compleix amb els 
requisits exigibles de l'actual legislació per la seua ubicació, l'Ajuntament de Crevillent encapçalat 

un lloc diferent de la planta vetllant 
se com a representant dels interessos 

se portarà cua a este Consistori durant anys i on a hores 
nseguit ni la preceptiva autorització ambiental integrada ni s'espera a causa de la 

clara disposició per part dels tècnics de Conselleria sobre la negativa avaluació d'impacte 

considerem en contra d'una estratègia a llarga durada per 
als promotors de l'activitat com de la preservació del nostre entorn, va causar que en un escenari 
de caos en la gestió de residus en la veïna comarca del Baix Segura, ens convertira en el centre 

bedor de la brossa de les poblacions veïnes actuant tal com una planta de transferència. Fet 
que va deixar un rastre evident de brutícia en els camps adjacents on encara este últim any 
podíem trobar restes de residus i que també va suposar una alteració visible en l'avifauna de 
l'ecosistema amb la suplantació per les aus característiques de qualsevol abocador. 

En definitiva, considerem que les accions a emprendre per l'equip de govern del Partit 
estos esdeveniments quan no de total 

connivència a l'hora de tractar de regularitzar uns fets que per la seua delicada idiosincràsia i 
afectació als drets a la salut i al gaudi del nostre Medi Ambient representa, a expenses de futures 
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responsabilitats legals que es deixa en mans de la Justícia, sí que almenys una indefensable 
deixadesa de funcions en la defensa de l'

És així com retornem a la querella presentada i veure'ns com a poble amb el qual hauria de 
ser el màxim representant de totes les crevillentines i crevillentins involucrat en un procés on 
ostenta el càrrec d'investigat amb una citació pendent per a declarar en instàncies judicials.

La situació com a "investigat" de la primera autoritat crevillentina és un fet excepc
lamentable que traspassa i qüestiona els límits ètics de moltes de les formacions polítiques que 
han acceptat que en un panorama de corrupció política generalitzada, les institucions han de 
donar absoluta aparença de transparència i imparcialitat j
continuïtat en totes les funcions que ha d'emprendre un alcalde es veu distorsionada en estar 
immers en un qüestionament públic com és passar a ser investigat pels ja nomenats indicis. De la 
mateixa manera que som conscien
reiterada els temps de l'administració interna i els recursos d'informació municipals que haurien de 
ser asèptics i que de manera reiterada i fent cas omís de les advertències de l'oposició ve portant
se a terme per part de l'equip de govern inserint el seu discurs partidista i de defensa d'una part 
judicialitzada tant en la web municipal com en aquelles publicacions que són pagades en condició 
de subvenció i sent subministrades les notícies pel Partit P

És per tots estos motius, a expenses de futures decisions polítiques d'una major 
transcendència, que considerem que entrem en un procés d'anormalitat institucional.

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. El plenari de l’Ajuntament de Crevillent fa pública la reprovació del Sr. César 
Augusto Asencio Adsuar en la seua qualitat d’Alcalde de Crevillent i certifica la 
pèrdua de confiança d’este consistori en la seua figura com a primer edil.

Vots A FAVOR  9 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  10 (PP - NO ADSCRITA

ABSTENCIONS  2 (C’S) 

 

ls que es deixa en mans de la Justícia, sí que almenys una indefensable 
deixadesa de funcions en la defensa de l'interès general de Crevillent. 

És així com retornem a la querella presentada i veure'ns com a poble amb el qual hauria de 
tant de totes les crevillentines i crevillentins involucrat en un procés on 

ostenta el càrrec d'investigat amb una citació pendent per a declarar en instàncies judicials.

La situació com a "investigat" de la primera autoritat crevillentina és un fet excepc
lamentable que traspassa i qüestiona els límits ètics de moltes de les formacions polítiques que 
han acceptat que en un panorama de corrupció política generalitzada, les institucions han de 
donar absoluta aparença de transparència i imparcialitat judicial, és per eixe motiu que la 
continuïtat en totes les funcions que ha d'emprendre un alcalde es veu distorsionada en estar 
immers en un qüestionament públic com és passar a ser investigat pels ja nomenats indicis. De la 
mateixa manera que som conscients que esta doble condició està contaminant de manera 
reiterada els temps de l'administració interna i els recursos d'informació municipals que haurien de 
ser asèptics i que de manera reiterada i fent cas omís de les advertències de l'oposició ve portant
e a terme per part de l'equip de govern inserint el seu discurs partidista i de defensa d'una part 

judicialitzada tant en la web municipal com en aquelles publicacions que són pagades en condició 
de subvenció i sent subministrades les notícies pel Partit Popular. 

És per tots estos motius, a expenses de futures decisions polítiques d'una major 
transcendència, que considerem que entrem en un procés d'anormalitat institucional.

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

de l’Ajuntament de Crevillent fa pública la reprovació del Sr. César 
Augusto Asencio Adsuar en la seua qualitat d’Alcalde de Crevillent i certifica la 
pèrdua de confiança d’este consistori en la seua figura com a primer edil.

Crevillent, 21

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

NO ADSCRITA) 

 

ls que es deixa en mans de la Justícia, sí que almenys una indefensable 

És així com retornem a la querella presentada i veure'ns com a poble amb el qual hauria de 
tant de totes les crevillentines i crevillentins involucrat en un procés on 

ostenta el càrrec d'investigat amb una citació pendent per a declarar en instàncies judicials. 

La situació com a "investigat" de la primera autoritat crevillentina és un fet excepcional i 
lamentable que traspassa i qüestiona els límits ètics de moltes de les formacions polítiques que 
han acceptat que en un panorama de corrupció política generalitzada, les institucions han de 

udicial, és per eixe motiu que la 
continuïtat en totes les funcions que ha d'emprendre un alcalde es veu distorsionada en estar 
immers en un qüestionament públic com és passar a ser investigat pels ja nomenats indicis. De la 

ts que esta doble condició està contaminant de manera 
reiterada els temps de l'administració interna i els recursos d'informació municipals que haurien de 
ser asèptics i que de manera reiterada i fent cas omís de les advertències de l'oposició ve portant-
e a terme per part de l'equip de govern inserint el seu discurs partidista i de defensa d'una part 

judicialitzada tant en la web municipal com en aquelles publicacions que són pagades en condició 

És per tots estos motius, a expenses de futures decisions polítiques d'una major 
transcendència, que considerem que entrem en un procés d'anormalitat institucional. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

de l’Ajuntament de Crevillent fa pública la reprovació del Sr. César 
Augusto Asencio Adsuar en la seua qualitat d’Alcalde de Crevillent i certifica la 
pèrdua de confiança d’este consistori en la seua figura com a primer edil. 

 

1 de novembre de 2017 

 

 


