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Retirada titular noticia sou
alcalde de 25/11 i pregunta
plenari



En Josep Antoni Bermúdez i Roses, portaveu del Grup Municipal MÉS ALGEMESÍ,
amb document d’identitat número 20.796.920-K s’adreça a vosté i

EXPOSA QUE:
En la pàgina oficial algemesi.net es pot llegir una notícia publicada en el dia d’avui a les
10:47 el següent titular, titular totalment FALS i MANIPULADOR:
L’alcalde d’Algemesí, Vicent Ramón García Mont, destina 14.000 euros del seu sou a incrementar la partida
de Benestar Social.
Eixos 14.000€ no són del “seu sou” perquè no tenia dret a cobrar-los, perquè no
treballava per a l’Ajuntament; per tant no renuncia a res ni destina res seu . Eixos
14.0005€ són propietat del tots els algemesinencs i algemesinenques i són ells i elles qui
els destinen.
Resulta moralment repugnant posar un titular com aquest i per això MÉS
ALGEMESÍ considera que cal retirar immediatament la notícia de la pàgina web per falsa
i manipulador, que cal donar explicacions de qui ha estat el responsable o responsables
d’elaborar-la i publicar-la per prendre les sancions oportunes, i que cal saber si el Sr
Alcalde, que tant generós està amb els diners del altres, també destinà o renuncia a
cobrar les indemnitzacions per assistència a plenaris, comissions, juntes... que durant
eixe període de treball en el banc si tenia dret a cobrar i les ha destinades a altres
finalitats.
Per tot això en nom de MÉS ALGEMESÍ

SOL·LICITA:
1) La retirada immediat del comunicat i/o del titular de la pàgina web municipal i
que s’envie al mitjans de comunicació una rectificació de la notícia falsa
2) Que en el proper plenari en el torn de precs i qüestions conteste a les
següents preguntes:


Qui ha estat el responsable de l’elaboració i/o publicació de la notícia.
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Que explique, si es la seua voluntat, si ha renunciat o destinat les
indemnitzacions d’eixe període a les que sí que tenia dret a fins socials o
semblants

Algemesí, 25 de novembre de 2013.

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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