
 

 

 

 
 
 
 
 

Dirigit a na M. Milagrosa Martínez Navarro, Alcaldessa-Presidenta de 
l'Excel·lentíssim Ajuntament de Novelda 
 
PROPOSTA D’ACORD CONTRA EL RECURS DE LA GENERALITAT A L’ORDRE DEL 
TSJCV QUE ANUL·LA EL DECRET 113/2013 DE “COPAGAMENT” PER A PERSONES 
DEPENENTS O AMB DISCAPACITAT. 

 
En Vicent López Palomares, com a Secretari Institucional del grup polític BLOC- 
Compromís per Novelda sol·licita que en el següent Ple Municipal es dabata i s’aprove, si 
s’escau, la següent proposta. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la CV el passat 7 d'octubre 
anul·la els preus públics establits per la Generalitat Valenciana en el Decret 113/2013, de 
2 d'agost, perquè considera que, entre altres raonaments, no són serveis als quals 
s'accedeix 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'aquestes 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, diverses entitats representatives del sector 
de la discapacitat o diversitat funcional han exigit a la Generalitat que no recórrega 
aquesta sentència, ni en sol·licite la suspensió, tal com ha anunciat el Consell, sinó que, 
per contra, es reunisca amb els representants del sector per discutir seriosament i acordar 
la normativa que hauria de substituir, si pertoca, el Decret 113/2013 adés esmentat que el 
TSJCV ha deixat sense efecte. 
 
Per aquests motius presentem aquesta 
 

PROPOSTA D'ACORDS  
 

1.- L’Ajuntament de Novelda mostra el seu rebuig al recurs de cassació anunciat pel 
Consell contra la sentència de data 7 d’octubre del TSJCV que deixa sense efecte el 
Decret 113/2013, de 2 de agost, i demana l’aplicació immediata de l’esmentada sentència. 
 
2.- Comunicar aquest acord al Consell de la Generalitat Valenciana, als grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes i a les entitats més representatives del sector. 

 
Novelda, 28 d'octubre de 2014 

 

 
Vicent López Palomares (secretari Institucional Bloc-Compromís Novelda) 


