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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores quinze minuts del dia quatre de gener de
dos mil tretze, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
Presidència de l’alcalde-president, Alfonso Rus Terol, els regidors indicats, a fi de
celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida pel vicesecretari, en funcions de secretari, que actua a
més com a fedetari.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en funcions.

L’alcalde declara oberta la sessió, que es desenrotlla conforme al següent ORDRE
DEL DIA:

1r. EXP. NÚM. 393/2012 PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAME NT DE
XÀTIVA: DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'IG UALTAT

El Ple de la corporació en sessió celebrada el 8 de juny de 2012, va acordar
adquirir el compromís públic de l'Ajuntament de Xàtiva d'elaboració i aprovació d'un
Pla d'Igualtat efectiva d'oportunitats entre hòmens i dones.

Considerant que per a l'elaboració del citat Pla d'Igualtat procedeix constituir
una Comissió d'Igualtat, que ha d'estar formada per un membre de cadascun dels
grups polítics municipals i dels sindicats amb representació en la Mesa General de
Negociació, a més del regidor delegat de Recursos Humans, la regidora delegada
de Promoció Humana i els tècnics municipals designats per a impulsar i desenrotllar
el procés, segons allò que s'ha acordat en Mesa General de Negociació.

Vist l'escrit de la Secció de Recursos Humans de data 4 de desembre de
2012, en el qual es va requerir als distints Grups polítics Municipals i representants
sindicals què designaren el membre que ha de formar part de l'esmentada comissió.

Vist el certificat expedit per la secretària de la Mesa General de Negociació
Conjunta celebrada el dia 19 de desembre, en el qual consta l'aprovació per
unanimitat de la composició de la comissió d'Igualtat.

Considerant que en l'esmentada sessió de la Mesa General de Negociació
Conjunta es va aprovar per unanimitat i segons consta en el certificat expedit per la
secretària de la Taula, el Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal
de l'Ajuntament de Xàtiva: ampliació de l'àmbit temporal i introducció a la segona
línia estratègica, on s'inclou com un dels objectius estratègics del mateix, el
desenrotllament del Pla d'Igualtat efectiva d'oportunitats entre hòmens i dones.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 26 de desembre de 2012.

Obert debat intervé, en primer lloc, Francesca Chapí Albero, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià. Desitja que el 2013 siga un any no tan
difícil. Cal transmetre positivitat i ser empàtic amb la ciutadania. El Pla d'Igualtat és
important, més en una Administració Pública. Desitja que no siga un tràmit i es
convertisca en alguna cosa efectiva. Està a favor de l'assessorament d'experts als
vocals de la Comissió. El Pla de Racionalització evidencia una gran
descompensació entre hòmens i dones. Prega que la comissió no tarde més d'un
mes en reunir-se, que el Pla estiga aprovat dins de l'any i que a poc a poc es vagen
implementant accions.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor. És necessari i molt important treballar en un pla real i efectiu. El seu
grup ja va sol·licitar el compliment a les empreses i ara a l'ajuntament també. Desitja
que estiga preparat com més prompte millor.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que la mesura
és important i a més la marca la llei. Desitja que comence com més prompte millor.
Diu que hi ha una total col·laboració per part del seu grup. Demana que no
s'allarguen els terminis.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular agraeix la
disposició. És cert que la plantilla arrossega un desequilibri entre hòmens i dones
especialment en llocs de responsabilitat. Es congratula de la unanimitat de tots els
focus. El Partit Popular ha afavorit la contractació de la dona en tots els àmbits, fins i
tot en la conciliació de la vida familiar i laboral.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:

Primer. Constituir la Comissió d'Igualtat que ha de dur a terme l'elaboració del
Pla d'Igualtat efectiva d'oportunitats entre hòmens i dones.

Segon. Designar els següents membres que han de formar part de
l'esmentada Comissió:

A) Membres de la corporació:

• El regidor delegat de Recursos Humans: José Antonio Vidal Piquer.

• Un membre de cada grup polític municipal:

Grup Municipal Partit Popular:
• Titular: Rosa M. Esteban Miedes.
• Suplent: M. José Pla Casanova.

Grup Municipal Socialista:
• Titular: Consuelo Angulo Luna
• Suplent: Juan Ignacio Reig Sanchis.

Grup Municipal Bloc Nacionalista Valencià-Coalició Compromís.
• Titular: Cristina Súñer Tormo.
• Suplent:Joan Josep Garcia Terol.

Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià:
• Titular: Francesca Chapí Albero.
• Suplent: Miquel Lorente López.

B) Un membre de cada sindicat amb representació en la Mesa General de
Negociació:

UGT:
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• Titular: Ricardo Marí Guerrero.
• Suplent: Francisco Hellín Peñalver.

CCOO:
• Titular: Julio Verger Ribera.
• Suplent: Felipe Badía Mascarell.

STA:
• Titular: Salvador Benavent Vallés.
• Suplent:

SPPBL:
• Titular: Juan Carlos Ortolá Real.
• Suplent: Àngel Merelo Ferrer.

ÚS:
• Titular: Gregorio Moya Sanz.
• Suplent: Carmen Sanchis Cucarella.

C) Tècniques designades per a realitzar les actuacions necessàries per al
desenrotllament del procés:

• La directora de l'Àrea de Règim Interior: Amparo Mateu Cerdà.
• La responsable del Departament de Gestió de Personal: Ana Bolinches Martínez.
• La tècnica d'Igualtat del Centre Infodona: Àngela Lloret Asensi.

Les persones designades podran assistir a les sessions acompanyades d'un
expert.

Tercer. Notificar el present acord als interessats i donar-ne compte als
presidents del Comité d'Empresa i de la Junta de Personal.

2n. EXP. NÚM. 1334/2012 MODIFICACIÓ INICIAL DEL REG LAMENT
ORGÀNIC MUNICIPAL PER A L'IMPULS DE L'ADMINISTRACIÓ  ELECTRÒNICA
I REDUCCIÓ DE COSTOS ADMINISTRATIUS

Vist l'EXP. Núm. 190/2004 pel qual s’aprovà el Reglament d'Organització i
Funcionament i Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva aprovat definitivament en
Ple el 8 d'octubre de 2004.

Vist l'EXP. Núm. 102/2008 pel qual s'inicien els tràmits per a l'impuls de
l'Administració Electrònica en aquest Ajuntament a l'empara del que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, sobre el Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i el Procediment Administratiu Comú i el que disposa la Llei 11/2007, de
22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Vist l'EXP. Núm. 962/2009 en el qual es redacta el Reglament del Registre
Electrònic de l'Ajuntament de Xàtiva per a complir amb la Llei 11/2007, de 22 de juny
d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, obligant en l'article 24.3 que
existisca un registre electrònic en cada administració ja que ve a concretar
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l'obligació de totes les Administracions Públiques de reconéixer els drets de la
ciutadania a relacionar-se per mitjans, tècniques i canals electrònics, amb
l'Administració. Per tant és necessària la modernització de l'Administració per poder
donar satisfacció plena als drets dels ciutadans.

Vist l'EXP. Núm. 65/2011 sobre l'Ordenança Municipal reguladora de l'ús de
l'Administració Electrònica que s'adapta als canvis tecnològics tan significatius que
produïts en els últims anys han suposat una irrupció de noves tecnologies de la
informació i les telecomunicacions; canvis que es veuen reflectits en la necessitat
incorporar-los tant per a funcionament intern de l'administració com en la relació
amb el ciutadà.

Vist l'EXP. Núm. 601/2012 sobre projecte d'implantació de l'Administració
Electrònica: Sistema de Gestió d'Expedients “GESTIONA” d'esPublico.

Després de posar en funcionament aquest sistema i la seua implantació en
tots els serveis administratius, es considera una oportunitat tècnica per a la reducció
de costos en les convocatòries dels òrgans col·legiats, fins ara realitzades a través
del sistema SNTS de correus, que comporta un cost anual aproximat de 9.500,00€
enfront del cost 0,00€ d'aquest sistema.

Tenint en compte els antecedents exposats es proposa modificar els articles
següents del Reglament d'Organització Municipal, que a continuació es detallen,
quedant redactats de la manera següent:

Article 21

1. La consulta i examen concret dels expedients, llibres i documentació en
general de l'Ajuntament, pels/les regidors/es, es regirà per les normes següents:

a) Tots els regidors de l'Ajuntament de Xàtiva tenen dret a la consulta de tots els
antecedents que obren en els serveis municipals i siguen necessaris per a
l'exercici de la seua labor pública.

b) La consulta de l'expedient, dada o antecedent podrà fer-se efectiva, en la
dependència en què es tramite, en el si de la Comissió Informativa Permanent
que s'integre la matèria de què es tracte o, en cas d'haver finalitzat la tramitació
de l'expedient, en l'arxiu municipal. També podrà facilitar-se a través la
plataforma electrònica municipal.

c) Per regla general es facilitarà la informació a través de la plataforma electrònica
municipal. Només la inexistència de suport electrònic de la informació sol·licitada
permetrà la consulta en paper, bé en el si de la Comissió Informativa, bé en la
dependència en què es tramite, bé en l'arxiu municipal, la qual cosa haurà de
quedar així informat pel secretari o secretària de la Comissió que entenga de
l'assumpte.

d) La consulta d'assumptes que formen part de l'orde del dia de Ple i Junta de
Govern Local, així com la de llibres d'actes i de resolucions, tindrà lloc en la
Secretaria General  o a través de la plataforma electrònica municipal.

e) La consulta d'assumptes que formen part de l'orde del dia de comissions
informatives tindrà lloc en la dependència en què es trobe el secretari o
secretària delegats per a la dita Comissió o a través la plataforma electrònica
municipal.

f) Per tal de compatibilitzar l'exercici al dret a la informació i el normal
desenvolupament del servei, el dret a consulta deurà, generalment, sol·licitar-se
per escrit i obtindrà autorització prèvia de l'alcalde o regidor en qui delegue.
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Transcorreguts 5 dies hàbils sense que la petició haja sigut contestada, el seu
peticionari es trobarà autoritzat per a realitzar-la.

g) Les peticions no necessitaran justificació ni cap motivació però evitaran ser
genèriques, concretant el que fa falta, i evitaran, igualment, convertir-se en una
càrrega irracional i injustificada per al servei encarregat de la seua expedició
que, a la fi, esdevinguera en un abús de dret.

h) S'exceptuen de l'anteriorment assenyalat els casos de lliure accés dels regidors
a la informació (previstos en l'article 15 del ROF I RJEL) suposant que els
funcionaris corresponents facilitaran, sense mediar sol·licitud ni autorització
expressa, els antecedents, dades o documents sol·licitats.

i) Igualment facilitaran, sense necessitat autorització expressa, còpia dels
expedients en els supòsits compresos en l'esmentat article 15. A aquest efecte, i
a fi de no distorsionar el normal desenrotllament del servei, i sense perjuí de la
consulta i examen immediat de l'expedient, dada o antecedent que es tracte, es
facilitarà al regidor que requerisca còpia del document o documents en qüestió
dia i hora, en un espai no superior a 48 hores, perquè el responsable de la
dependència en què es tramita l'expedient puga ordenar posada a disposició en
la plataforma electrònica municipal, sistema Gestiona o el que el substituïsca.

j) Els serveis administratius, sempre que tècnicament siga possible, facilitaran la
informació a què es referix l'article 15 del ROF, a les adreces de correu electrònic
dels regidors o Grups polítics Municipals que sol·liciten la informació.

k) De la informació o de les còpies rebudes tindran els regidors obligació de
guardar sigil i evitar la seua reproducció. Si es conculcara aquest deure seran
imposades les sancions previstes en la legislació bàsica de règim local.

2. Els/les regidors/es de l'Ajuntament de Xàtiva tenen el deure de guardar
reserva en relació amb les informacions que se’ls facilite per a fer possible el
desenrotllament de la seua funció i singularment les que han de servir d'antecedent
per a decisions que encara es troben pendents d'adopció, sota la seua
responsabilitat, evitant la reproducció de la documentació que puga ser-li facilitada,
en original o còpia, per al seu estudi. En especial la dita reserva haurà de produir-se
en relació amb els supòsits a què es referix la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
Si es conculcara el mencionat deure seran imposades les sancions previstes en la
legislació bàsica de règim local, sense perjuí de les altres responsabilitats que els
foren exigibles.

Article 68

1. Correspon a l’alcalde convocar totes les sessions del Ple. La convocatòria
de les sessions extraordinàries haurà de ser motivada.

2. A la convocatòria de les sessions s'acompanyarà l'orde del dia comprensiu
dels assumptes a tractar amb el suficient detall, i els esborranys d'actes de sessions
anteriors que hagen de ser aprovats en la sessió.

3. La convocatòria, orde del dia i esborranys d'actes hauran de ser notificats
als/les Regidors/es.

4. Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer
menys de dos dies hàbils, excepte en el cas de les sessions extraordinàries urgents.

5. Convocatòria, orde del dia i esborranys de les actes es notificaran
mitjançant correu electrònic, a través de la plataforma electrònica municipal, sistema
Gestiona o el que el substituïsca, mitjançant l'aportació tecnològica del titular del dit
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sistema que, en tot cas, complirà els requisits de seguretat i integritat de les
comunicacions.

Article 69

La convocatòria per a una sessió, ordinària o extraordinària, donarà lloc a
l'obertura del corresponent expedient, en el qual haurà de constar:

a) La relació d'expedients conclusos que la Secretaria prepare i pose a
disposició de l'Alcaldia.

b) La fixació de l'Orde del dia per l’ alcalde.
c) Les còpies de les notificacions cursades als membres de la corporació.
d) Còpia de l'anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
e) Minuta de l'acta.
f) Còpies dels oficis de remissió dels acords adoptats a la Delegació del

Govern de la Comunitat Valenciana i a la Conselleria de Justícia i Administracions
Publiques.

g) Diligència de publicació dels acords en el tauler d'edictes.
h) Quedarà acreditat el requisit de notificació als membres de la corporació

de la corresponent convocatòria amb la verificació per l'administrador del sistema de
l'entrega del corresponent missatge electrònic al seu destinatari, que queda registrat
en la minuta d'eixida que consta en l'expedient corresponent de la plataforma
electrònica municipal Gestiona, o la que el substituïsca, així com el comprovant de
la notificació practicada denominada, posada a disposició de la notificació. Tot això
haurà de ser certificat pel secretari donant-se, amb això, per complit el requisit de
veracitat.

Article 100

1. Les sessions de la Junta de Govern Local s'ajustaran al que estableix el
capítol primer d'aquest títol, amb les modificacions següents:

a) Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer
menys de vint-i-quatre hores, excepte en el cas de les sessions extraordinàries i
urgents, en les qual, abans d'entrar a conéixer els assumptes inclosos en l'orde del
dia, haurà de ser declarada la urgència per acord favorable de la majoria dels
membres.

b) Les sessions de la Junta de Govern Local no seran públiques, sense perjuí
de la publicitat i comunicació a les Administracions Estatal i a la Generalitat
Valenciana dels acords adoptats. A més, en el termini de deu dies haurà d'enviar-se
a tots els membres de la corporació còpia de l'acta.

c) Per a la vàlida constitució de Junta de Govern Local es requereix
l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no existira quòrum, es
constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la
primera, sent suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i, en tot
cas, un nombre no inferior a tres.

d) L'alcalde dirigeix i ordena al seu prudent arbitri els debats en el si de la
Junta.

e) En els casos en què la Junta de Govern Local exercisca competències
delegades pel Ple, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió Informativa
corresponent.
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f) Les actes de les sessions de la Junta de Govern Local es transcriuran en
llibre diferent del de les sessions del Ple.

2. La Junta de Govern Local en les seues reunions deliberants no podrà
adoptar cap acord, formalitzant-se el resultat de les deliberacions, si és el cas, en
forma de dictàmens, en els termes de l'article 86.1 d'aquest Reglament.

3. Tant en les sessions com en les reunions de la Junta de Govern Local
l'alcalde podrà requerir la presència de membres de la corporació no pertanyents a
la Junta de Govern Local o de personal al servei de l'Ajuntament de Xàtiva, a per tal
d'informar pel que fa l'àmbit de les seues activitats.

4. Quan la Junta de Govern Local exercisca competències delegades pel Ple
o que li hagen sigut assignades per les lleis, adoptarà els seus acords mitjançant
votació formal, segons les normes establides en el present Reglament.

5. La notificació de la convocatòria de les sessions de la Junta de Govern
Local i la seua acreditació fefaent es realitzarà d'acord amb allò que s'ha establit per
al Ple en els articles 68.5 i 69.h).

Article 120

1. Les comissions Informatives celebraran sessions ordinàries amb la
periodicitat que acorde el Ple en el moment de constituir-les, en els dies i hores que
establisca l'alcalde o el seu respectiu president, els que podran, així mateix,
convocar sessions extraordinàries o urgents de les mateixes. L'alcalde o el president
de la Comissió, estarà obligat a convocar sessió extraordinària quan ho sol·licite la
quarta part, almenys, dels membres de la Comissió.

2. Les sessions poden celebrar-se en la seu de l'Ajuntament de Xàtiva, o en
altres dependències del mateix.

3. Les convocatòries corresponen a l'alcalde o al president de la Comissió i
hauran de ser notificades als membres de la Comissió amb una antelació de dos
dies hàbils, excepte les urgents. En tot cas, s'acompanyarà l'orde del dia. Amb
l'acord previ unànime de tots els membres de la Comissió podran habilitar-se altres
mitjans de notificació que facen més àgil la comunicació de la convocatòria,
esborrany d'acta o documentació que integre l'orde del dia de la sessió.

4. La notificació de la convocatòria de les sessions de la Junta de Govern
Local i la seua acreditació fefaent es realitzarà d'acord amb allò que s'ha establit per
al Ple en els articles 68.5 i 69.h).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana en sessió celebrada el dia 26 de desembre de 2012.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià diu estar a favor d'una reducció de costos i de producció de paper.
L'electrònica dóna més eficàcia però també permet transparència democràtica, per
exemple, publicar en web despeses utilitzades en la gestió municipal i transferits als
grups. Els fets diuen que el ROM s'incompleix i s'obstaculitza la labor dels regidors.
Cada comissió té el seu criteri. Està a favor de l'administració electrònica però no de
la política d'informació municipal.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
positiu l'accés a la informació a través del Programa Gestiona. Encara ho desconeix
perquè no s'ha donat l'oportunitat. L'efectivitat dels acords consisteix a facilitar
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l'accés a la informació la qual cosa no es constata. El que li preocupa és si la
reforma serà fructífera. Hi ha moltes llacunes i imperfeccions. Se li nega informació i
dificulten tràmits. Se'ls dóna menys consideració que als ciutadans. El gran
problema ha sigut i serà l'autorització de les peticions. No es pot continuar copiant a
mà i parlar d'administració electrònica. Diu sí a la reducció de burocràcia però manté
en expectativa la seua aplicació.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que la modificació li
pareix positiva ja que comporta un estalvi econòmic i suposa facilitació d'accés a la
informació i del treball en general. El problema és que el govern no té credibilitat
perquè dificulta el treball de l'oposició, especialment després del decret de l’alcalde
que ho canalitza tot a les comissions informatives i amb comissaris polítics al
voltant, obligant a copiar expedients mastodòntics. No hi ha voluntat política per
facilitar informació. Ha hagut d'arribar a copiar 500 factures a mà. Es dificulta l'accés
a la documentació incòmoda, per això s'abstindrà.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular i regidora
delegada de Serveis Electròniques, explica que es modifiquen cinc articles del ROM
perquè les notificacions siguen electròniques i la consulta d'expedients també.
S'estalvien amb això nou mil euros anuals. En el seu moment  alguns membres de
la corporació van dificultar la recepció de convocatòries. Tot el món està a favor de
la modificació. Quant a l'accés a la informació fa una relació de tota la petició
d'informació feta en 2012 i la contestació facilitada pel govern. Totes les peticions
fetes per l'oposició han sigut satisfetes, si no fóra així s'haguera recorregut i
guanyat. Es fotocopia tot el que la llei diu que s'ha de fotocopiar. La innovació
introduïda facilitarà la labor.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià reitera que l'administració electrònica és positiva. En comissió el ROM era
un i ara és un altre. El govern no és de fiar. S'incompleixen terminis i es canalitza a
Comissió on no s'empren ni les formes ni es dóna cobertura al fons. La
transparència del govern deixa molt a desitjar. Insisteix en la publicació de dades en
la web. No pot amagar la gestió darrere de les xifres. No es compleix la norma ni tan
sols en acords plenaris.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que al
seu grup li han obligat a copiar els convenis de benestar social. Relaciona peticions
en què no se'ls ha donat informació. La convocatòria de sessions anys arrere es feia
molt malament. S'ha exigit que es remeta la documentació de les sessions i no s'ha
aconseguit. El que ara proporcionarà el programa Gestiona s'ha demanat fa anys.
Algunes comissions faciliten la labor i altres no. Encara té pendent que se li conteste
una petició de principis de desembre. El que exigeix l'oposició és un accés lliure a la
informació.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la
informació donada per la portaveu del Grup Municipal Popular, M. José Masip
Sanchis és molt esbiaixada. La realitat és que l'oposició  ha de seguir i perseguir les
seues peticions a fi que es complisquen. Es dificulta la labor de forma exagerada. La
dinàmica a Xàtiva lluny de facilitar el dret a la informació es dificulta. Els integrants
del Grup Municipal del Partit Popular riuen en veure com els dels altres Grups han
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de copiar a mà. La pràctica és humiliant i  per això invita a M.  José Masip a
compartir les dificultats amb els grups de l'oposició. Excepte honroses excepcions
no es facilita còpia.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular i
regidora delegada de Serveis Electrònics manifesta que no entén el canvi de vot del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià quan l'esmena és més
afavoridora. Sobre el Grup Municipal Bloc-Compromís no entén que s'haja donat per
al·ludida. Repassa com ho fan els partits de l'oposició quan governen en
ajuntaments com Quart de Poblet, l'Alcúdia de Crespins, Sueca, Oliva i altres.
Considera que hi ha victimisme per part de l'oposició. No hi ha cap problema a
publicar informació en web si es concreta.

L’alcalde-president manifesta que durant dotze anys de govern socialista no
es permetia l'accés de cap manera. No permetrà despesa en fotocòpies i vulneració
del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), deu abstencions (les
sis abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista, les dues abstencions
dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i les dues abstencions dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap vot en contra,
ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels articles 21, 68, 69, 100 i 120
del Reglament d'Organització Municipal, quedant redactats  tal com s'expressen en
la part expositiva del present acord.

Segon. Sotmetre l'acord a exposició pública en el Butlletí Oficial de la
província de València i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Xàtiva, a l'efecte de
reclamacions.

Tercer.  Considerar definitivament aprovada la modificació si durant
l'exposició pública no es formularen reclamacions.

Quart. Comunicar el present acord a tots els departaments municipals,
regidories i grups polítics de l'Ajuntament de Xàtiva.

3r. EXP. NÚM. 1470/2012, PLA D'AVALUACIÓ I RACIONAL ITZACIÓ DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA:  AMPLIACIÓ
DE L'ÀMBIT TEMPORAL I INTRODUCCIÓ A LA SEGONA LÍNIA  ESTRATÈGICA

Mitjançant un acord plenari de 10 de desembre de 2010 es va aprovar el Pla
d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Xàtiva,
amb dues línies estratègiques, la primera d'elles dissenyada amb l'objectiu
d'aconseguir la contenció de les despeses de personal mitjançant el
dimensionament i racionalització de la plantilla amb els següents objectius
estratègics:

1. Contindre el creixement de les despeses de personal de manera eficaç i no
traumàtic.

2. Dotar-se d'una plantilla dimensionada, que responga a les necessitats dels
serveis públics demandats per la població.
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3. Augmentar la productivitat.
4. Racionalitzar i flexibilitzar la plantilla de personal.

Algunes de les accions que contempla a Pla s'han dut a terme dins de l'àmbit
temporal del mateix i altres queden pendents d'executar, incorporant-se la
planificació de les dites mesures  al Pla d'Ajust redactat per la Interventora Municipal
i aprovat pel Ple de la corporació en data 30 de març de 2012, en compliment del
que preveu el Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

De tal forma que el Pla d'Ajust incorpora les mesures a adoptar per a
disminuir els costos de personal, ja previstes en el Pla d'Avaluació i Racionalització
de la Plantilla de Personal, aconseguint l'impacte de la disminució del gasto en el
capítol I fins a l'any 2014.

La devastadora crisi economicofinancera i fiscal que aquest país està patint
de forma generalitzada fa necessari estendre les accions previstes en l'originari Pla
d'Avaluació prorrogant  l'àmbit temporal del mateix així com la incorporació de noves
accions.

 Amb més motiu, en els últims mesos s'han produït una sèrie de
modificacions legislatives que afecten en gran manera al marc jurídic de l'ocupació
pública. Procedeix en aquest moment, incorporar a aquesta planificació, a l'efecte de
la seua aprovació per la Mesa General i pel Ple de la corporació les mesures
contingudes en aquestes disposicions legals.

En congruència amb allò que s'ha exposat, s'estén l'àmbit temporal d'aquest
Pla fins a l'any 2022, estant condicionada l'execució de les seues mesures tal com
es plantegen en aquest pla o bé amb les adequacions que permeta la situació
econòmica i les modificacions que siguen necessàries incorporar, de resultes del
balanç de dades d'un nou diagnòstic. Amb respecte, en tot cas, a la legalitat vigent i
seguint les directrius de la política de personal de l'equip de govern.

El Pla compta amb un diagnòstic en què es realitzen les anàlisis
econòmiques i socials de la plantilla de què s'extrau un balanç de dades per a
l'estudi de la situació actual.

Així mateix, el diagnòstic conté una anàlisi DAFO, que permet conéixer la
situació actual d'aquesta Administració i planificar una estratègia per a la implantació
en aquest Ajuntament de l'Avaluació de l'Exercici.

El diagnòstic conté, a més, una anàlisi de la viabilitat jurídica sobre les
modificacions legislatives que afecten la jubilació del personal funcionari, un estudi
sobre l'avaluació de l'exercici i la conveniència de la seua implantació en aquesta
administració i la justificació de l'oportunitat d'elaboració d'un pla d'igualtat efectiva
d'oportunitats entre hòmens i dones.

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (article 69) contempla com a objectius de
la planificació “…contribuir a l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en
la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada
dels seus efectius, la seua millor distribució, formació, promoció professional i
mobilitat.”

En aquest sentit i amb la literalitat de l'Estatut Bàsic, el Pla d'Avaluació i
Racionalització de la Plantilla de Personal formula una segona línia estratègica,
pendent de desenrotllar, destinada a fomentar la professionalitat, la promoció i la
mobilitat del personal, amb els següents objectius estratègics:

 2.1. Dissenyar un pla de formació.
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2.2. Dissenyar un pla de carrera professional.
2.3. Implantar l'avaluació de l'exercici en l'Ajuntament de Xàtiva.
Polítiques d’estímul del talent, d'equitat organitzativa i de formació de

directius contribueixen a un contracte psicològic equilibrat entre l'organització i
l'empleat que presta els seus serveis en ella, afavorint el seu compromís i
identificació amb la institució i l'adopció de conductes que van mes allà dels
requeriments explícits del lloc de treball, la qual cosa redunda en l'exercici individual
i en el rendiment organitzatiu.

Resulta necessari, per tant, implantar un model d'avaluació de l'exercici per a
definir objectius, mesurar el rendiment i coadjuvar a l'exercici eficaç dels rols de les
distintes direccions.

A més, l'Ajuntament de Xàtiva ha adoptat el compromís d'elaboració i
implantació d'un Pla d'Igualtat efectiva d'oportunitats entre hòmens i dones i en
conseqüència, s'inclou com a objectiu estratègic, la implantació del mateix com a
desenrotllament de la línia estratègica fomentar la professionalitat, la promoció i la
mobilitat del personal.

Per a la consecució dels objectius es determinen accions, amb propostes
d'acords a adoptar pels òrgans de govern corresponents.

I per a finalitzar es determinen els indicadors que serveixen com a paràmetres
per a avaluar el grau de compliment del pla.

Resultant que el desenrotllament del Pla d'Avaluació i Racionalització de la
Plantilla de Personal va ser aprovat per unanimitat en la Mesa General de
Negociació celebrada a aquest efecte el dia 19 de desembre de 2012.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 26 de desembre de 2012.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, manifesta que el pla encaixa en el model productiu del Grup
Municipal del Partit Popular però no en el del seu grup. S'ha optat per un model
huitcentista i caciquil de clientelisme. S'incompleixen principis d'igualtat de gènere i
d'accés a l'ocupació pública. S'ha duplicat la plantilla. La prioritat de pagar deute fa
que haja de fer-se a costa del capítol de personal. En l'Ajuntament de Xàtiva mana
el Pla d'Ajust. Considera que el govern està format per polítics regressius contra
l'ocupació pública i contra el consum. Hi ha conceptes en el pla propis de l'empresa
privada. No és ètic tractar de retallar de la butxaca dels ciutadans. Cal innovar i fer
pagar a qui més té. No és un pla correcte. No conté perspectiva real del que serà el
futur de l'ajuntament. Falla el model.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que ha existit falta de participació des de l'origen. El pla no analitza les necessitats
reals de l'ajuntament. Ni funcions ni horaris. Posa orde davant d'una plantilla
sobredimensionada i sense provisions regulars. Mai hi ha hagut condicions reals
d'igualtat per a l'accés. L'únic objectiu és reduir costos del capítol I, sense
acomiadaments per a no perdre vots. Les hores extraordinàries són un monstre
creat per l'ajuntament que ara tracta de corregir. No hi ha voluntat real de regular
sistemes de torns en funcions de necessitats del servei. Els sistemes de
compensació  no són racionals i van contra l'eficiència del servei. La plantilla no
respon a cap necessitat coneguda. Considera que cent persones recomanades amb
els vots de les seues famílies constitueixen una majoria absoluta.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no està a favor de
la política de personal dels últims anys. Sense oposició i seleccionant per afinitat
política i amistat personal. Ara es pretén racionalitzar el monstre. No s'ha planificat
degudament l'amortització per jubilació. Els causants de la situació de
sobredimensionament de la plantilla i de falta d'idoneïtat pretenen ara corregir la
situació. La línia que es refereix a fomentar talent, habilitats, directius i la resta va en
contra del que ha fet el Partit Popular en els últims anys. Considera que quedarà en
paper mullat per falta de voluntat.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans discrepa de
les intervencions anteriors. S'ha actuat sempre amb responsabilitat. Relaciona les
actuacions i mesures dutes a terme a fi d'aconseguir objectius econòmics però
eficients. El resultat és absència d'eres i pagament puntual de nòmines. Entre l'any
2009 i el 2012 s'ha estalviat un milió d'euros. S'augmenta la productivitat del
personal i es fomenta la flexibilitat. S'han administrat les circumstàncies
econòmiques, les personals dels treballadors i les necessitats del servei. El pla està
avalat per la Mesa de Negociació.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no és racionalització sinó retall i és el fruit d'haver endeutat a
l'ajuntament més enllà dels marges de la llei. Una DAFO seriosa no pot dir que en
l'avaluació de l'exercici la debilitat són els treballadors i els sindicats. No obstant
això, la fortalesa és la voluntat de l'equip de govern i les polítiques a nivell estatal.
L'informe de l'impacte de gènere no acompanya al pressupost. El pla no contempla
la realització de proves objectives per al personal laboral temporal. Res mesura el
mèrit ni la capacitat de l'aspirant. En resum és una reducció dels serveis de la
ciutadania.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que ha
quedat clar que el govern desconeix les necessitats la ciutat. Posa com a exemple
el personal de sobra en obres i urbanisme i la falta en benestar social. El pla no és
més que una prolongació de l'anterior. Com la llei no permet contractar l'ajuntament
ho ha fet mitjançant PROEXA i sense procediment selectiu. No pot haver-hi carrera
professional per a contractats per obres o serveis i amb legislació estatal i
autonòmica retallant aquests conceptes. No hi ha un pla que determine les
necessitats. Només es retalla el capítol I per a pagar deute, la prioritat és pagar als
bancs en contra de persones i serveis. No es fan eres perquè això implicaria
acomiadar gent del Partit Popular.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el Pla
contempla mesures que després no es porten a terme. Hi ha necessitat d’estalviar
perquè s'ha malgastat a les mans plenes i contractant en excés i sense
procediment. Una gestió responsable i ajustada quadra poc amb l'objectiu del Pla
que és retallar en personal per a retallar en serveis. L'exemple és benestar social i
foment. Són mesures per a un problema creat pel Partit Popular. Al final seran
retalls en serveis públics.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans diu que la
realitat està en els números. El capítol I ha abaixat un milió d'euros i de forma no
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traumàtica. És el capítol més quantiós per això mereix la seua atenció. Açò millorarà
els serveis.

L’alcalde-president diu que es vanaglòria d'haver ajustat la plantilla des de
l'any 2007. L'ajuntament té un gasto de personal del 32% quan la majoria superen el
40%. No s'ha acomiadat a ningú quan altres ajuntaments sí ho han fet i a més no
paguen nòmines. Recorda que l'any 1995 el secretari era accidental, l'arquitecte era
accidental, el tresorer era interí, l'interventor també era interí. No hi havia RPT, quan
la llei així ho exigia. El pla s'aprova en la Mesa de Negociació i l'oposició està en
contra. Ara la majoria dels ajuntaments fan el que Xàtiva va fer l'any 2007. On sobre
es prescindirà i on falte es contractarà. L'objectiu és un 30% de personal.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del l’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), deu vots en contra (els
sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del
Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar el desenrotllament del Pla d'Avaluació i Racionalització de la
Plantilla de Personal, consistent en l'ampliació del seu àmbit temporal fins a l'any
2022 i en la introducció a la segona línia estratègica dissenyada per a fomentar la
professionalitat, la promoció i la mobilitat del personal.

Segon. Incloure l'elaboració d'un Pla d'Igualtat efectiva d'oportunitats entre
hòmens i dones com a objectiu estratègic del Pla d'Avaluació i Racionalització de la
Plantilla de Personal.

Tercer. Condicionar l'execució de les mesures que conté el Pla als canvis que
permeta incorporar la situació econòmica o que siguen necessaris  de resultes del
balanç de dades d'un nou diagnòstic. I en tot cas, amb respecte a la legalitat vigent i
seguint les directrius de la política de personal de l'equip de govern.

Quart. Donar compte del present acord als directors d'Àrea en què
s'estructuren els serveis municipals i a la Secretaria i Intervenció General.

4t. EXP. NÚM. 1212/2012 SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL CO NVENI FEMP
AEAT D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ I COL·LABORACIÓ EN L A GESTIÓ
RECAPTATÒRIA

Vist l'EXP. Núm. 352 per a la contractació de serveis en compliment de
l'esquema d'Interoperabilitat definit en la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.

Vist l'acord pres per la Junta de Govern Local del 8 d'octubre de 2012
sol·licitant l'alta dels serveis públics als diferents organismes que actualment
permeten interoperabilitat .

Vist l'informe del responsable del Departament Tècnic de Modernització i
Desenrotllament Local en què proposa la firma del Conveni de col·laboració AEAT-
FEMP en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió
recaptatòria amb les entitats locals per a així poder donar continuïtat al procés
d'interoperabilitat amb l'AEAT.

Vist l'acord pres per la Junta de Govern Local del 19 de novembre de 2012
aprovant la firma del conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i províncies en matèria d'intercanvi
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d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb l'Ajuntament de
Xàtiva.

Vist l'informe-proposta de la responsable del Departament Administratiu de
Modernització i Desenrotllament Local amb el vistiplau de la directora d'Àrea de
Règim Interior i fiscalitzat per la Interventora.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes de
18 de desembre de 2012.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera en principi el Conveni positiu. Es lamenta de no dedicar
esforços a aconseguir recursos i prestar serveis i no a esprémer butxaques per a
pagar bancs. Per tant, no comparteix l'objectiu últim que és pagar bancs. D'altra
banda diu que els funcionaris tindran accés a dades molt sensibles i demana
màxima cautela.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que l'objectiu és obtindre informació ràpida en relació amb els contractistes però a la
fi l'accés és per a cobrar fàcilment en via executiva.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que no veu clar el
Conveni i la necessitat real, sobretot pel que fa a l'accés de dades com a depòsits
bancaris, fons d'inversió, i altres. És informació que en estar delegada la gestió
recaptatòria no veu clara. Hi ha temes com a actualització de padrons que han de
millorar.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular i regidora
delegada de Serveis Electròniques explica que el Conveni facilitarà que els
ciutadans no hagen d'entregar informació que consta en altres administracions
públiques i que l'ajuntament aconseguirà interoperant. L'objectiu és la comoditat i
facilitar la gestió als ciutadans. Només es podrà consultar el que és necessari per al
tràmit de què es tracte, sense extralimitacions. Al Conveni ja s'han adherit multitud
d'ajuntaments de la província. Quedarà garantida la confidencialitat en la consulta.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que el problema i el més important és que Xàtiva s'ha adherit
per imperatiu del Pla d'Ajust i amb l'únic objectiu de  recaptar més. La pregunta és
perquè no s'ha firmat abans una cosa que està en vigor des de l'any 2003. Al final
és per a pagar a bancs.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís confirma
que s'abstindrà perquè no confia en res que provinga del Partit Popular. Benestar
Social denega les ajudes mirant la gent als ulls. Comprén que és àgil però desconfia
de la forma en què el Partit Popular ho faça perquè, per regla general, no es fia de la
seua gestió. Està convençuda que es pretén únicament continuar pressionant
fiscalment al ciutadà.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que no està en
contra de la interoperativitat però el Conveni contempla la seua utilització en via
recaptatòria. Les decisions del Partit Popular sempre serveixen per a diverses coses
i només s'explica la positiva i no la menys agradable. Considera que tampoc en açò
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el Partit Popular té crèdit. Es canvia d'ofici la titularitat en l'IBI i no altres taxes.
Caldria començar per ací.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular i
regidora delegada de Serveis Electrònics diu que l'ajuntament canvia totes les taxes
en un únic tràmit sempre que el veí ho demana. És molt rebuscat vincular el
Conveni amb el Pla d'Ajust.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), deu abstencions (les
sis abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista, les dues abstencions
dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i les dues abstencions dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap vot en contra,
ACORDA:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i províncies en
matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria
amb l'Ajuntament de Xàtiva i facultar a l’alcalde per a la firma.

Segon. Notificar al Departament d'Organització, Planificació i Relacions
Institucionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la sol·licitud d'adhesió
plena.

Tercer. Notificar el present acord a la FEMP i donar-ne compte a la regidora
delegada de Modernització, a la directora d'Àrea de Règim Interior, al responsable
del Departament Tècnic de Modernització i Desenrotllament Local, al director d'Àrea
dels Serveis Econòmic Financers i a la Tresoreria Municipal.

5é. EXP. NÚM. 1486/2012, SOBRE APROVACIÓ DEL TEXT I
AUTORITZACIÓ A L'ALCALDE PER A LA FIRMA DEL CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA  CONSELLERIA
D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT I L'AJ UNTAMENT DE
XÀTIVA, PER A ATENDRE LES NECESSITATS LES FAMÍLIES QUE HAGEN
PERDUT LA SEUA VIVENDA HABITUAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE
DESDONAMENT HIPOTECARI O ALTRES CAUSES EXCEPCIONALS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE VIVENDES DE TITULARITA T PÚBLICA I ELS
CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'INTERÉS SOCIAL

Donat compte de l'esborrany remés per la Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, de València per a subscriure un conveni de col·laboració
entre la dita entitat i l'Ajuntament de Xàtiva, per a facilitar l'accés en règim de lloguer
a col·lectius especialment desfavorits per haver perdut la seua vivenda habitual per
execució hipotecària o per altres raons excepcionals. En vivendes que procediran
del parc públic de vivendes de la Generalitat, l'administració i gestió del qual té
atribuïda l'IVVSA.

Vist l'informe del Departament de Gestió de Benestar Social, de data 11 de
desembre de 2012, fiscalitzat per la Interventora de fons municipal, i la conformitat
de la directora de l'Àrea sociocultural, conforme al procediment que s'ha de seguir
per a l'aprovació del referit Conveni.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent
Sociocultural, de data 27 de desembre de 2012,  per majoria de 7 vots del PP, Bloc-
Compromís i EUPV, i l'abstenció del PSOE (Sr. Aldavero i Sra. Angulo).

Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
diu que hi ha qüestions que no té clares i per tant canviarà el vot de la comissió. El
Conveni no té contingut ja que només hi ha una vivenda disponible i la resta en el
Barri de la Coma a València. Hauria d'haver-hi estadístiques de la realitat. Desitja
que es treballe el lloguer social i que es treballe per comissió executiva. Han de
tindre's en compte vivendes de protecció pública buides o vinculades a bancs. Per
tot això manifesta que s'abstindrà. S'ha de fomentar el lloguer social, s'ha començat
la casa per la teulada.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
votarà un sí crític donada la falta de resposta de la Generalitat Valenciana. La falta
de recursos de la Generalitat fa que no s'estiga implicant degudament. No es pot
permetre que ningú de Xàtiva vaja a viure fora de la ciutat. Demana el compromís
del Partit Popular. S'han rebutjat en les Corts proposades que aportaven solucions.
L'objectiu és modificar la Llei Hipotecària. Cal fomentar el lloguer amb mesures com
el  recàrrec de l'IBI per desocupació. Cal forçar als bancs al lloguer social i també
utilitzar a PROEXA per a això.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el que
podia ser positiu evidencia una mesura purament estètica. Els problemes se
solucionen amb voluntat política i accions clares i decidides. Hui es desconeixen els
desnonaments i les gestions fetes per benestar social. No es coneix l'impacte dels
desnonaments i el perfil social afectat. Sense informació no es poden adoptar
mesures. No té sentit firmar convenis amb alternatives excessivament reduïdes.
Xàtiva té més de mil vivendes buides, altres ajuntaments han firmat convenis amb
constructores, altres alcaldes han mitjançat amb bancs.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular es
pregunta com es pot votar el 3 de desembre a favor de sis mesures entre les quals
es trobava el Conveni amb IVVSA i ara canviar el vot. Altres mesures com canviar la
Llei Hipotecària no són excloents amb el Conveni. La situació actual no li agrada a
ningú però la seua modificació no és competència de l'ajuntament. El sol
afavoriment a una família seria suficient. S'està complint tot el que acorda. Alguns
bancs ja han contestat. Les vivendes actualment a disposició són les que formaven
part del parc de l'IVVSA. La Conselleria aportarà més. Molts ajuntaments ja ho han
firmat. Es poden fer més coses però aquesta no és excloent.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià agraeix que la seua proposta es vaja materialitzant. Tota mesura és
positiva. No entén com es poden adoptar mesures efectives sense dades de camp i
a més, és una mesura molt reduccionista. No es pot materialitzar el Conveni sense
vivendes.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que en
la comissió informativa no es van facilitar les dades que ara s'ofereixen en ple. No
s'ha de confondre falta de competència amb propostes utòpiques. La dació en
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pagament no és utòpica. Insisteix en el potencial de PROEXA com a mediador. La
ciutat de Xàtiva no presenta un escenari tan dramàtic fruit de la solidaritat veïnal i
familiar. Però els drames particulars són apressants i existeixen.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que aquest
assumpte ha sigut portat pel seu grup a la comissió informativa i no ha tingut
resposta. Coneix els desnonaments de Xàtiva i intervencions de la policia perquè
s'ha interessat per aconseguir-ho. El Conveni no és excloent però és obvi que és
estètic perquè no hi ha mostres d'intervindre decididament en el problema, com han
fet altres ajuntaments. Moltes de les vivendes buides estan sobre sòl municipal.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que cal aplicar tractament fins i tot abans del diagnòstic. Es busca sempre la
proximitat. Es busca amb caràcter previ que no s'abandone la vivenda i es treballa
en això. Durant els últims quatre anys del Partit Socialista es van iniciar tres-centes
setanta mil execucions hipotecàries. Insisteix en el fet que el Conveni no és
excloent.

L’Ajuntament en Ple per tretze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Partit Popular i els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís) huit abstencions (les sis abstencions dels
regidors del Grup Municipal Socialista i les dues abstencions dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap vot en contra, ACORDA:

 Primer. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat a través de
la Conselleria d'infraestructures, territori i medi ambient i l'ajuntament de Xàtiva, per
a atendre les necessitats les famílies que hagen perdut la seua vivenda habitual
com a conseqüència de desdonament hipotecari o altres causes excepcionals
mitjançant la utilització de vivendes de titularitat pública i els contractes
d'arrendament d'interés social.

Segon. Autoritzar a l'alcalde-president de l'ajuntament de Xàtiva, Alfonso Rus
Terol, per a la firma del Conveni de referència.

Tercer. Remetre una còpia certificada del present acord a la Conselleria
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de València i donar compte a la regidora
delegada de Benestar Social, als oportuns efectes.

6é. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DE L PAÍS
VALENCIÀ PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIG ACIÓ SOBRE
ELS SOBRECOSTOS DE L'OBRA DEL CENTRE CULTURA DE XÀT IVA

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada el 5 de desembre de 2012,
registre d'entrada 14522, amb el següent tenor literal:

“El Centre Cultural de Xàtiva es va licitar en 2'2 milions d'euros, però els
successius “sobrecostos” generals han acabat elevant el cost del CCX a 4 milions
d'euros. Multiplicant per dos el seu cost inicial. El PP suposadament ha incomplit la
Llei de Contractacions que no permet superar amb sobrecostos el 20% del
pressupost inicial. A més l'Ajuntament de Xàtiva des de fa mesos s'ha vist immers
en tot un seguit de reclamacions de pagaments per part de l'empresa constructora.
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Per tot açò, davant de les informacions contradictòries i els enormes dubtes
que ens genera tot el que fa referència a aquesta obra, el Grup Municipal Esquerra
Unida proposa l'adopció de l'acord següent:

Primer. Sol·licitar la convocatòria d'una Comissió d'Investigació, amb la
participació  de tots els partits polítics  amb representació municipal. D'acord amb
l'article 124.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic  de les
entitats locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre). “

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que al final seran els ciutadans els que paguen els sobrecostos. S'ha
incomplit la Llei de contractació ja que s'han incrementat els costos un 40%. Els
diners públics són sagrats. El fet requereix transparència. Una Comissió Informativa
amb participació de tots els grups i amb conclusions públiques.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor. Els sobrecostos són una tònica habitual. Els tècnics podrien explicar
que ha ocorregut.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la proposta
és positiva. Està d'acord a conéixer que ha ocorregut i qui ha encarregat els treballs.
És la primera vegada que l'Ajuntament nega el pagament de sobrecostos. Està a
favor del que fa però requereix explicacions. Considera convenient escoltar també el
director de l'obra i als tècnics de l'empresa. No coneix a ningú que faça obres sense
que el contractant ho haja manat. Podria haver-se canviat velles pràctiques amb
l'empresa contractista.

L’alcalde-president diu que s'ha treballat sempre de la mateixa manera,
negant el pagament de tot el que no estiga clar. El CCX no té cap sobrecost.
L'empresa va presentar un complementari i l'ajuntament li va dir que no i que
s'ajustara al projecte modificat. No hi ha cap certificació ni factura avalada pel
director de l'Obra ni el supervisor municipal. L'ajuntament va obrir un expedient fa
dos mesos que conclou que les factures han de rebutjar-se per no correspondre a
l'ajuntament. Es dóna audiència al director de l'Obra i quan evacue s'informarà en
Comissió Informativa. No hi ha res que investigar perquè no hi ha res que pagar. Si
l'empresa no està conforme podrà recórrer.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que el no sistemàticament no és adequat. Desitja fiscalitzar el
que no s'ha fet bé. Al final l'ajuntament haurà de pagar i algú ha de ser el
responsable. No entén la negativa. La política de sobrecostos ha sigut reiterativa  i
és la que ara provoca pressió fiscal i retalls. Si no hi ha res que amagar ha de
recolzar-se.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,  diu que el
que passa amb el CCX s'ha convertit en estrany perquè abans s'aprovava i pagava
tot el que feia falta. En la resta d'obres no es justificava documentalment. Aquesta
actitud havia d'haver-se mantingut sempre. Segueixen sense reestructurar-se ni
explicar-se les obres  sense contracte com ara la del carrer Metge Salvador Úbeda o
Plaça de Bous. No entén perquè una empresa  presenta factures per obres que no
ha fet, llevat que algú diguera a FCC que fera l'obra i ja s'arreglaria.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, s'alegra del canvi
d'actitud encara que en els últims anys s'haja fet el contrari. S'han gastat quatre
milions d'euros fora del pressupost i amb informes tècnics en contra. Pareix que el
discurs de la responsabilitat en la gestió va calant. L'expedient incoat només permet
rebutjar les factures però no evitarà el pleit ni una possible condemna per
enriquiment il·lícit. Desitja saber qui i com ha encarregat els treballs. El canvi de
criteri coincideix amb el moment en què FCC deixa la contracta del fem.

L’alcalde-president diu que li estranya que l'oposició defenga els interessos
de FCC. Els informes tècnics avalen la devolució de les factures. Cap empresa
realitza treballs per un muntant considerable sense ordenes escrites. Ell ha sigut el
principal interessat a esbrinar el que ocorre després de la publicació en premsa de
la reclamació de factures. L'endemà va reclamar informació als tècnics
responsables. Falta l'informe del director tècnic de l'obra i quan ho emeta ho
traslladarà a la comissió Informativa pertinent.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot de l’alcalde-president i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), deu vots a favor
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots  dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No aprovar la proposició presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, per a la creació d'una Comissió d'Investigació sobre els
sobrecostos de l'obra del Centre Cultura de Xàtiva.

7é.  RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions de l’alcalde president:

Números del 408 al  1376 (corresponents al mes de novembre del 2012)

L’Ajuntament en Ple queda assabentat.

8é. DESPATX EXTRAORDINARI

8é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMP ROMÍS
PER A MANIFESTAR EL REBUIG AL NOU PROJECTE DE LLEI D'EDUCACIÓ
(LOMQE) PROMOGUT PEL MINISTRE D'EDUCACIÓ

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 17 de desembre de 2012, registre d'entrada 14758 amb el
següent tenor literal:
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“El camí de les persones valencianoparlants  al llarg de la història no ha sigut
un camí fàcil. Des de la pèrdua del nostre autogovern i l'annexió del nostre territori al
de la Corona de Castella, la persecució de l'Estat cap als valencianoparlants ha
sigut constant i dut a terme des de tots els àmbits.

Amb  el procés democràtic iniciat el 1978 es va poder establir, per primera
vegada en dècades, un marc legal protector amb la nostra llengua i garantia de la
seua supervivència  i dels drets  dels i les valencianoparlants que tindria com a peça
fonamental la LUEV (Llei de l'Ús i Ensenyament del Valencià). A pesar d'açò, els
governs valencians mai s'han preocupat de fer aplicar la llei, vulnerant així els drets
lingüístics de milions de persones del nostre país durant quasi mig segle.

Ara, des del Govern Espanyol, 305 anys després de l'inici del genocidi cultural
i lingüístic s'anuncia una reforma educativa que pretén relegar l'ensenyança del
valencià a un segon pla i que té com a base ideològica la suposada i falsa
persecució de la llengua castellana a les comunitats autònomes on hi ha més d'una
llengua oficial.

La LOMQE pretén negar la condició de llengua vehicular del valencià i com a
conseqüència ataca els programes òptims d'ensenyança al nostre sistema educatiu.
El seu objectiu és per tant de fer inviables els programes d'immersió lingüística i
d'ensenyança en llengua pròpia: els únics que garanteixen competències suficients
en les llengües minorizadas i que promouen el respecte i la igualtat entre les
llengües i les cultures.

La dita reforma educativa (LOMQE) a més pretén subvencionar els centres
educatius que separen els i les estudiants per sexes; iniciativa de l'educació privada
i concertada; resta importància a l'educació infantil i pretén introduir el paradigma
econòmic del benefici de les aules.

A tot això s'ha d'afegir a les constants eixides de to del ministre d'Educació
José Ignacio Wert que ha demostrat en reiterades ocasions el seu tarannà
pseudodemocràtic i nostàlgic del passat.

Per tot això, demanem la immediata dimissió del ministre Wert així com
també demanem la dimissió de la consellera d'Educació M. José Català per donar
suport a aquesta nova reforma que ens trasllada a temps del franquisme i que
acabarà provocant una anul·lació de la nostra identitat com a poble, resultat que
està buscant el PP valencià des de fa més de 16 anys.

Aquest atac a la nostra llengua coincideix en el temps amb la celebració del
80 aniversari de les Normes de Castelló. Aquestes normes que ens representen a
tots i totes són fruit de l'acord que van firmar els representants  del món de la cultura
i del valencianisme polític i institucions culturals de tot el País Valencià i que suposa
un ressorgiment de la llengua. Com ja vam fer en el passat, el poble valencià ha de
buscar l'acord i el consens per tal d'eixir reforçats d'aquest atac sense precedents a
la nostra manera de ser i sentir-nos.

Estarem ara i sempre al costat del nostre poble, la seua cultura i la seua
llengua; posant en valor la pluralitat existent a l'Estat Espanyol i denunciant les
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contradiccions d'un espanyolisme ranci i desfasat que ara novament encarna el
Partit Popular amb els seus palmeros del PP valencià, que han seguit al peu del
raspador el principi de deixar morir la nostra llengua fent un decret de plurilingüisme
on el valencià  queda en posició de discriminació negativa.

És per això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu rebuig al nou projecte de
llei d'educació (LOMQE) que promou el ministre d'Educació José Ignacio Wert, que
suposa un atac a l'ensenyança del i en valencià, així com per tractar-se d'una
reforma classista, segregada i mercantilista.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva reprova al ministre d'Educació, José
Ignacio Wert i exigeix la seua dimissió immediata, així com la de la consellera
d'Educació M. José Català  per donar suport a aquesta nova reforma.

3. Traslladar d'aquests acords al Congrés dels Diputats, al Govern Espanyol,
a les Corts Valencianes i al Consell de la Generalitat Valenciana. “

L’Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot de l’alcalde-president i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), deu vots a favor
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots  dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compomís per a manifestar el rebuig al nou projecte de llei d'educació
(LOMQE) que promou el ministre d'Educació.

8é.2. MOCIÓ IN VOCE PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A MANIFESTAR EL REBUIG DELS ATACS DEL  DIA 31 DE
DESEMBRE AL MUR DE LA VERGONYA MARROQUÍ

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, exposa  in
voce la seua proposta de moció amb el següent tenor no literal:

“El passat 31 de desembre, 13 jóvens representants d'organitzacions
polítiques entre les que es troba el Bloc Jove, es van reunir amb la “Plataforma Crits
contra el Mur Marroquí”.  La trobada  s'emmarca dins del projecte  “Amanecer 2013”
en virtut del qual jóvens de tot l'Estat estan convivint aquests dies amb jóvens
sahraís  per a conéixer de primera mà la realitat de la seua lluita.

L'acció va consistir en una marxa fins al mur per a detindre's a pocs metres
del mateix. Això va provocar que l'Exercit Marroquí responguera efectuant diversos
tirs, una reacció totalment desmesurada en comparació amb el caràcter pacífic de la
protesta. A més, cal destacar que com les proximitats al mur són terrenys minats,
amb mines procedents de països d'occident, que han causat en més d'una ocasió
ferits en la població civil.
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La joventut sahrauí allí present ha denunciat la dramàtica situació que es viu
no sols en els camps de refugiats, sinó especialment en la zona de territoris ocupats
on la censura del Govern Marroquí és total i absoluta, i que impedeix conéixer les
sistemàtiques violacions dels Drets Humans. La tortura i les desaparicions
conformen el dia a dia de la població saharaui que resideix en el territori ocupat
davall el silenci còmplice de la comunitat internacional.

La Plataforma Crits contra el Mur Marroquí està formada per jóvens sahrauís
que es troben acampats a pocs metres del “Mur de la Vergonya” que separa els
territoris ocupats pel Marroc dels territoris alliberats dins del Sàhara Occidental. El
seu objectiu és no sols ser un espai de debat sobre el conflicte polític que oprimeix
el poble sahraí sinó una via per a impulsar noves formes de denúncia  per a avançar
en la solució del conflicte polític, econòmic i legal del Sàhara.

La dita reunió va ser organitzada gràcies a CEAS (Coordinadora Estatal
d'associacions Solidàries amb el Sàhara) que organitza cada any diferents
programes on tenim l'oportunitat de continuar coneixent la dura realitat que el poble
sahrauí viuen des que l'Estat Espanyol el va entregar al Sàhara Occidental.

És per tot açò que proposem al Ple de l'ajuntament l'adopció dels següents:

ACORDS

1. L'Ajuntament de Xàtiva condemna l'actuació de l'Exercit marroquí que va
disparar als 13 jóvens de l'Estat Espanyol que junt amb els integrants de la
plataforma “Crits contra el Mur Marroquí” van efectuar una marxa pacífica
d'aproximació al “Mur de la Vergonya”.

2. L'Ajuntament de Xàtiva recolza les accions d'empreses per la CEAS
(Coordinadora Estatal d'associacions Solidàries amb el Sàhara)

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció in voce presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís per a manifestar el rebuig dels atacs del dia 31 de
desembre al mur de la vergonya marroquina.

9é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següent precs  i preguntes:

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià sol·licita explicacions sobre la doble imposició en relació amb la taxa de
fem i quin és el criteri de l'Ajuntament de Xàtiva a la vista de les accions d'altres
ajuntaments.
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L’alcalde-president diu que contestarà però des de l'oposició s'està enganyant a
la població dient que no pague la taxa i després hauran de pagar el 20% del
recàrrec.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que informen el ciutadà dels seus drets i de l'obligació de rebel·lar-
se sobre l'injust i de les seues conseqüències.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta sobre les proves de peretes LED en el polígon.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Xarxes d'Enllumenat Públic explica
que s'estan fent proves.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si es tenen informes sobre els resultats.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Xarxes d'Enllumenat Públic explica
que es van fer proves a l'agost i es tenen dades de consum, intensitat  i altres.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per la valoració policial de successos succeïts durant la nit de
cap d’any.

José Antonio Vidal Piquer regidor delegat de Seguretat Ciutadana respon que
van haver-hi incidents però menys del normal.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta quant  policies havien.

José Antonio Vidal Piquer regidor delegat de Seguretat Ciutadana diu que
respondrà en el pròxim ple.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que hi havia quatre policies el que és de totes tots insuficient per a
una nit com a nit de cap d'any  i una ciutat com Xàtiva.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta al secretari si quan se'n va anar l’ alcalde s'havia proclamat la
votació.
El  secretari respon que ho desconeix.

Migel Àngel Lorente López prega que es faça constar.

Preguntes formulades en la sessió plenària anterior:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta per les obres del CEEM  i CRIS.

L’alcalde respon que està licitat i s'està pendent d'ofertes.
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• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta per
les al·legacions de l'expedient de la Universitat del Sud.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Joventut explica que està en tràmit,
quan es resolga es contestarà.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta pels
criteris per al panteó d'hòmens il·lustres.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat del Cementeri Municipal respon que els
criteris que es segueixen són els fixats pel departament del Museu i de l'Arxiu.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega se li
facilite informe.

Preguntes que es formulen ex Novo:

• Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista pregunta per l'acord de la
Junta de Govern Local de pagament a Talher per interessos per factura.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que ho
esbrinarà.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta per què el tren
turístic està abandonat a la pujada del Castell de forma inadequada i donant
mala imatge.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme explica que el motiu és
l'espatllament de la locomotora. El concessionari pensava que la reparació seria
imminent el que no ha ocorregut. Immediatament es va a resoldre retirant els
vagons. Totes les excursions pactades estan assumint-se per autobús.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les q uinze hores cinc minuts alça
la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistipla u del l’alcalde-
president, autoritze amb la meua firma, com a secre tari en funcions que done
fe.

            VIST I PLAU:
            L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


