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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1/2014
DATA: 3 DE GENER DEL 2014

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors:

Sra. María José Pla Casanova
Sra. Yolanda Esperanza Sipan Sarrión
Sr. Vicente Parra Sisternes
Sra. Rosa María Esteban Miedes
Sr. Ramón Vila Gisbert
Sra. María Emilia Soro Perona
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. María José Masip Sanchis
Sr. Enrique Perigüell Ortega

GRUP SOCIALISTA

Sr. Roger Cerdá Boluda
Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis
Sra. María Consuelo Angulo Luna
Sr. Pedro Aldabero López
Sra. Ana Francisca Sanhipólito Diego
Sr. Rafael Llorens Gozálbes

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep García Terol
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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Blanc

En  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia tres de gener de
dos mil catorze, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i
sota la Presidència l’alcalde-president, Alfonso Rus Terol,  els Regidors
indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament
convocada.

El Ple es constituïx favoritament per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres, i assistir el President i el Secretari en
funcions.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12, DEL 2 DE
DESEMBRE DEL 2013.

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, l’Alcalde President pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
ha sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, desitja fer un reconéixer, la labor de Josep Martínez Alventosa qui en
el seu dia va proposar la realització d'accions d'inversió en la rehabilitació de
l'antic convent de Sant Domènec, precisament en dates en què  s'ha produït la
inauguració de tals obres.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 2 de desembre del 2013.

Sent les  12 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Vicente
Parra Sisternes.

2n.- EXP. NÚM.  2310/2013 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L'AJUNTAMENT. EXERCICI 2014. APROVACIÓ D EFINITIVA.

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta que el Ple de
la Corporació de 2 de desembre va aprovar inicialment el pressupost general
de 2014, que l'edicte va ser exposat al públic en el tauler d'anuncis, i publicat al
BOP núm. 289 de 5 de desembre, i que, en el termini d'informació pública i
audiència a l'interessat, que finalitzava el 24 de desembre, s'han presentat les
reclamacions i propostes següents:

Pel regidor Ramón Vila el 23/12/2013 s'ha presentat una proposta per a
dotar les amortitzacions dels préstecs corresponents a la construcció de la



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 1, DE 3 DE GENER  DE 2014

3

Ciutat de l'Esport i el CCX, transferint crèdits del capítol 2 al 9 per un import de
557.642,04€.

En data 23-12-2013, per Roger Cerdà Boluda, en representació del Grup
Municipal Socialista, amb els apartats següents:

a) Per l'ajornament de deutes del 2013 a l'exercici 2014 i posteriors per
mitjà de plurianualitats.

b) Incompliment del Pla d'Ajust 2012/2022 i previsible desequilibri
pressupostari.

c) Falta de consignació pressupostària en matèria d'amortització de
préstecs.

En data 23/12/2013, per Miquel Lorente López i Francesca Chapí Albero,
en representació del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià amb
els apartats següents:

a) Falta de planificació en el procés d'elaboració i aprovació del
pressupost general 2014

b) Falta de reglamentació en l'elaboració dels pressupostos dels
organismes autònoms de l'Ajuntament de Xàtiva

c) Sol·licitud d'augment en el gasto en polítiques de cohesió social i
retall en el prescindible.

d) Consideren que el pressupost de 2014  és insolidari i no contempla la
Llei de Cooperació

e) Absència de polítiques mediambientals.
f) Promoció en les polítiques d'ocupació.
g) Incompliment de les normes que regulen l'elaboració del pressupost i

falta d'informació als grups de l'oposició, incompliment del pla d'ajust.
Per a contestar les al·legacions presentades s'ha emés un informe del

Director de l'Àrea Econòmica amb el resumisquen següent:
“L'article 170.2 del TRLHL establix que únicament podran entaular-se

reclamacions contra el pressupost:
a) Per no haver-se ajustat la seua elaboració i aprovació als tràmits

establits en esta llei.
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions

exigibles a l'entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol
altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les
gastos pressupostades o bé d'estos respecte a les necessitats per a
les que estiga previst.

En relació a la proposta del GM Popular, considera que s'ajusta als
criteris establits en l'article 170.2, al no haver-se previst la dotació
d'amortització de dos préstecs.

La reclamació del GM Socialistes, excepte la b) sobre l'incompliment del
pla d'ajust, considera tant l'apartat a) com el c) s'ajusten als criteris establits en
article 170.2, per ser insuficients les despeses per a les necessitats que té
previst l'ajuntament, tant pel que respecta a les revisions de preus com
l'amortització de préstecs.

En relació a la reclamació del GM Esquerra Unida, únicament l'apartat a)
i g) s'ajusten als criteris establits en article 170.2, la resta respon a criteris
polítics, i no afecten la insuficiència de crèdits per atendre gastos. En relació a
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l'incompliment del pla d'ajust, que també reclamava el GM PSOE, s'ha de dir
que este no és un motiu que impossibilite l'aprovació del pressupost. En
l'informe de la interventora ja es deia que abaixar el tipus d'Ibi i congelar la
resta de taxes incomplia les mesures que s'havia compromés l'ajuntament amb
l'aprovació del Pla d'Ajust 2012-2022. L'ajuntament té l'obligació de remetre
anualment al ministeri un informe de la intervenció sobre el compliment del Pla
d'Ajust

En relació a les reclamacions que s'ajusten a allò establit en l'article
170.2 cal dir:

Primer. Sobre l'incompliment en el procés d'elaboració i aprovació inicial
del pressupost 2013. (reclamació presentada pel GM d'Esquerra Unida).

Estes al·legació pretén denunciar l'incompliment dels terminis previstos
en l'article 168 de TRLHL, que establix que el president de l'entitat remetrà al
Ple de l'Ajuntament, abans del 15 d'octubre, el pressupost general amb
l'informe d'intervenció, annexos i documentació complementària.

L'aprovació inicial del pressupost es va realitzar en el Ple de 2 de
desembre, i per tant es va incomplir l'article 168.4 del TRLHL. No obstant,
l'incompliment no invalida l'acte administratiu d'aprovació inicial dels
pressupostos en la mesura que la tramitació substancial exigida per la Llei ve
donada per un expedient format per una sèrie de documents, un acord plenari
d'aprovació inicial previ dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda, un
període d'exposició pública i, finalment, un acord d'aprovació definitiva i ulterior
publicació de l'acord. Estes fases del procés s'han complit i, per consegüent,
l'acord ha de considerar-se vàlid en dret. El contrari seria negar la possibilitat
d'aprovar el pressupost, el que resulta inacceptable.

Segon: En relació a l'apartat a) de la reclamació del GM Socialista, sobre
l'ajornament de deutes a exercicis posteriors per mitjà de plurianualitats
(insuficiència dels ingressos en relació a les despeses, apartat c) de l'article
170.2).

La plurianualitat és un acte administratiu per mitjà del qual l'ajuntament
compromet el finançament d'una inversió en diversos exercicis, l'article 174.4
establix que les bases d'execució podran establir l'import per a cada una de les
anualitats. En les bases d'execució del pressupost de 2014 s'establixen les
imports per a cada anualitat en què s'estén el projecte.

Una altra qüestió, és la consideració com a deute a llarg termini de la
utilització de les plurianualitats per al pagament de deute comercial, com és el
cas de les indemnitzacions per ocupacions de terrenys, liquidacions d'obres i
revisions de preus. Es mostraria una imatge més fidel de la situació patrimonial
de l'ajuntament sí en el càlcul de l'endeutament a llarg termini es tinguera en
compte l'endeutament a llarg termini per l'ajornament o fraccionament del deute
comercial. No obstant la legislació vigent establix que els índexs d'endeutament
s'han de realitzar sobre el deute amb entitats financeres.

Tercer: En relació a l'apartat c) de la reclamació del GM Socialista, sobre
l'omissió de crèdits necessaris per a atendre al compliment d'obligacions
(apartat b) de l'article 170.2)

Efectivament, els crèdits corresponents a l'amortització dels préstecs
amb el BBVA per al finançament de la Ciutat de l'Esport i del CCX, no s'havien
pressupostat. La proposta realitzada pel regidor d'Hisenda soluciona esta error.

Quart: Atés l'informe addicional realitzat per la Interventora en el sentit
de l'obligatorietat de dotar les amortitzacions del préstecs de la Ciutat de
l'Esport i el CCX., pel regidor d'Hisenda es proposa modificar els crèdits inicials
de l'avantprojecte del pressupost, transferint crèdits del capítol 2 al capítol 9,
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disminuint el crèdit assignat a les aplicacions següents amb els imports que
s'indiquen, incrementat amb el mateix import total l'aplicació corresponent a
amortització de préstecs.

GP ECO APLICACIÓ Disminució
132 22109 Seguretat i trànsit. MSA material tècnic i especial 10.000,00
162 22109 Recollida de fem i neteja viària. MSA material

tècnic 20.000,00
165 22100 Enllumenat públic. MSA energia elèctrica vies

públiques 95.000,00
171 21000 Parcs i jardins. RMC infraestruc. i bens naturals 25.000,00
171 22109 Parcs i jardins. MSA material tècnic i especial 25.000,00
171 22800 Parcs i jardins. Activitats de la funció (betlem i

altres) 20.000,00
172 22717 Medi ambient. CPS treballs tècnics (cens

gossos) 10.000,00
323 22608 Educació. MSA material tècnic i especial 15.000,00
332 22001 Biblioteca. MSA llibres i altres publicacions 5.000,00
333 22608 Museu. MSA altres despeses especials 10.000,00
334 22608 Cultura. Altres activitats: Programació Casa

Cultura 20.000,00
335 22608 Gran teatre. MSA despeses programació cultural 50.000,00
338 22608 Fira i festes. MSA altres despeses especials 147.642,04
434 22609 Turisme. Altres despeses especials (castell) 20.000,00
437 22710 Desenvolupament Local. Altres despeses

lligades a projectes productius 20.000,00
912 22608 Òrgans de govern. MSA altres despeses

especials 10.000,00
912 22609 Òrgans de govern. MSA altres despeses

Presidència 30.000,00
921 22000 Administració general. MSA material d'oficina 10.000,00
921 22603 Administració general. MSA defensa jurídica 15.000,00
Total disminucions sobre previsions inicials 557.642,04

La proposta del regidor d'Hisenda suposa una transferència de crèdits
del capítol 2 al capítol 9, i per tant una millora en les despeses no financeres.
Així mateix s'han modificat les amortitzacions dels préstecs i la previsió del
capítol 9.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de
Comptes de data 30 de desembre del 2013.

Obert debat Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià diu que el Pressupost és la ferramenta política més
important. Recorda que el Regidor d'Hisenda va dir en el seu moment que eren
uns pressupostos per a tots, reals i austers. No obstant es tracta dels
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pressupostos de l'endeutament, amb trenta-dos milions d'euros de passiu.
Quatre milions d'euros van destinats a interés i amortització, més tres-cents mil
euros per a revisió de factures i indemnitzacions de terrenys. Es retalla en
educació, sanitat, benestar social, cultura i altres. S'aparca la promoció
econòmica i l'emergència social, que són vitals. No és temps de valents com
deia el Regidor d'Hisenda, sinó per a accions com renegociar el deute il·legítim
i que pague més qui més té. Austeritat en el prescindible. Ser solidari,
recuperar ajudes al tercer món. Millorar la legalitat quant al procediment
d'aprovació  del pressupost fent-lo més participatiu. El Partit Popular respon al
passat. No té objectius, programa ni indicadors. El seu únic objectiu és pagar el
deute.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que és el Pressupost de les trampes i modificacions que el Partit
Popular es fa a si mateix. Fent-se esmenes ell mateix, falsejant previsions
d'ingressos i despeses. Impropi dels qui mal governen durant vint anys.
Modifica sobre la marxa amb objectius purament electoralistes. Tot per no fer
cas als informes tècnics, forçant el procediment fins al final. El Pressupost no té
consistència ja que la liquidació demostra un escenari distint. El projecte
contravé el propi Pla d'Ajust aprovat pel Ple el que constituïx un engany. Es
contravé la previsió de no revisar l'IBI i d'equilibrar amb taxes el cost dels
serveis. Tot això perquè ara l'important és fer ja campanya electoral. Sense
progressivitat fiscal de cap tipus. L'Ajuntament no pot permetre's en crisi perdre
ingressos. La seua proposta era baixar als que menys tenen i pujar els
immobles de major valor. A més la baixada per a les rendes mitges i baixes
serà insignificant en comparació amb les rendes més altes. El mateix ocorre
amb una baixada indiscriminada de la taxa de fem. També són  falses i mentida
les inversions del Pressupost basades en un model de ciutat especulatiu. Les
indemnitzacions en realitat no són inversió. En definitiva és un Pressupost
sense criteri i per a pagar el deute i fer campanya electoral.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la gestió  del
procediment d'aprovació  del Pressupost és un despropòsit impropi d'un
Alcalde amb tants anys en el govern i que dóna lliçons de gestió econòmica. No
dotar el préstec era una il·legalitat basada en enginyeria financera sols
avortada per l'informe complementari de la Interventora. Tot això ha provocat la
necessitat d’esmentar-se  i retallar per totes les bandes. Amb això el pagament
del deute en eixe pressupost s'incrementa en més d'un 60%. I, a pesar d'això
es continua fent trampes com en la revisió de preus del CCX i en la Ciutat de
l'Esport que obliga a fraccionar el seu propi pagament. El mateix ocorre en la
indemnització dels terrenys de la Ciutat de l'Esport, on també s'incomplix la
Llei. En definitiva tant les inversions de preu com les indemnitzacions són
deutes. Per tant, no hi ha inversió sols els trenta-dos mil euros en software. No
hi ha cap inversió sinó despesa per a pagar deute, a més, ofegant al ciutadà
fiscalment. El Pressupost només pensa en la  gestió dels interessos electorals i
partidistes del propi Partit Popular, no té idees ni projecte de ciutat. No dóna
solució als problemes dels ciutadans, als problemes reals.

El Grup Popular renúncia al torn de paraula.

L'Ajuntament 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 vots en contra
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(els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit 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), adopta l'ACORD
següent:

Primer .- Desestimar les al·legacions presentades al Pressupost per a
l'exercici 2014, del grup municipal d'Esquerra Unida, pels arguments exposats
en el present informe.

Segon .- De la reclamació presentada pel Grup Socialista desestimar els
apartats que fan referència a la plurianualitat i l'incompliment del Pla d'Ajust,
pels arguments exposats en el present informe.

Tercer .- Acceptar la proposta formulada pel GM Popular, i la reclamació
del GM Socialista, d'incrementar els crèdits d'amortitzacions de préstecs a llarg
termini, per a dotar les amortitzacions dels préstecs de la Ciutat de l'Esport i el
CCX. Disminuir el crèdit assignat a les aplicacions següents amb els imports a
què s'indiquen:

GP ECO APLICACIÓ Disminució
132 22109 Seguretat i trànsit. MSA material tècnic i especial 10.000,00
162 22109 Recollida de fem i neteja viària. MSA material

tècnic 20.000,00
165 22100 Enllumenat públic. MSA energia elèctrica vies

públiques 95.000,00
171 21000 Parcs i jardins. RMC infraestruc. i bens naturals 25.000,00
171 22109 Parcs i jardins. MSA material tècnic i especial 25.000,00
171 22800 Parcs i jardins. Activitats de la funció (betlem i

altres) 20.000,00
172 22717 Medi ambient. CPS treballs tècnics (cens gossos) 10.000,00
323 22608 Educació. MSA material tècnic i especial 15.000,00
332 22001 Biblioteca. MSA llibres i altres publicacions 5.000,00
333 22608 Museu. MSA altres despeses especials 10.000,00
334 22608 Cultura. Altres activitats: Programació Casa

Cultura 20.000,00
335 22608 Gran teatre. MSA despeses programació cultural 50.000,00
338 22608 Fira i festes. MSA altres despeses especials 147.642,04
434 22609 Turisme. Altres despeses especials (castell) 20.000,00
437 22710 Desenvolupament Local. Altres despeses lligades

a projectes productius 20.000,00
912 22608 Òrgans de govern. MSA altres despeses especials 10.000,00
912 22609 Òrgans de govern. MSA altres despeses

Presidència 30.000,00
921 22000 Administració general. MSA material d'oficina 10.000,00
921 22603 Administració general. MSA defensa jurídica 15.000,00
Total disminucions sobre previsions inicials 557.642,04

Incrementat amb el mateix import l'aplicació corresponent a amortització
de préstecs
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Quart .- Elevar a definitiva l'aprovació del Pressupost General de
l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici 2014, amb la modificació proposada, amb
el següent resum.

DESPESES

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I Personal 7.949.540,10 127.000,00 8.076.540,10 8.076.540,10

C-II Compra de
bens corrents

8.054.730,44 894.200,00 10.500,00 8.959.430,44 8.959.430,44

C-III Interessos 1.179.304,56 6.000,00 73.000,00 1.258.304,56 1.258.304,56

C-IV Transferencie
s corrents

1.947.780,00 219.800,00 2.167.580,00 1.255.000,00 912.580,00

C-VI Inversions 829.622,74 20.500,00 850.122,74 850.122,74

C-IX Amortització
préstecs

2.566.922,16 240.000,00 2.806.922,16 2.806.922,16

TOTAL
DESPESES 22.527.900,00 1.120.000,00 471.000,00 24.118.900,00 1.255.000,00

22.863.900,0
0

INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I Impostos
directes 11.837.700,00 11.837.700,00 11.837.700,00

C-II Impostos
indirectes 173.900,00 173.900,00 173.900,00

C-III Taxes i altres
ingressos

3.347.800,00 271.418,00 3.619.218,00 3.619.218,00

C-IV Tranferencies
corrents

6.454.300,00 848.500,00 435.000,00 7.737.800,00 1.255.000,00 6.482.800,00

C-V Ingressos
patrimonials 390.200,00 82,00 36.000,00 426.282,00 426.282,00

C-
VII

Transferencie
s de capital

324.000,00 324.000,00 324.000,00

TOTAL
INGRESSOS 22.527.900,00 1.120.000,00 471.000,00 24.118.900,00 1.255.000,00 22.863.900,00

Quint.-  Aprovar la plantilla de personal d'acord amb el resum següent:

PERSONAL FUNCIONARI
1.- HABILITACIÓ NACIONAL
Denominació ................................................................Grup Places
Secretari .......................................................................... A1 1
Interventora ..................................................................... A1 1
Vicesecretari.................................................................... A1 1
2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Técnic A1 ...........................................................................3
B) SUBESCALA DE GESTIÓ.......................................... A2 6
C) AUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu.................................................................... C1 15
D) SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar............................................................................. C2 14
E) SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern ........................................................................AP 14
3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Categoria tècnic superior ................................................ A1 9
Categoria tècnic mig........................................................ A2 9
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Categoria tècnic auxiliar .................................................. C1 1
B) SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
a) CLASSE POLICIA
Escala Superior ..............................................................  A1 1
Escala Tècnica ................................................................ A2 3
Escala Bàsica.................................................................. C1 51
Escala Auxiliar................................................................. C1 1
b) CLASSE ESCOMESES ESPECIALS
Categoria Tècnic Superior............................................... A1 20
Categoria Tècnic Mig ...................................................... A2 6
Categoria Tècnic Auxiliar ................................................ C1 10
Categoria Auxiliar ............................................................ C2 10
c) CLASSE PERSONAL D’OFICIS
Categoria Encarregat ...................................................... C1 1
Categoria Encarregat ...................................................... C1 2
Categoria Mestre....................................................... C1/C2 0
Categoria Oficial.............................................................. C2 22
Categoria Ajudant............................................................AP 0
Categoria Operari ...........................................................AP 24
PERSONAL LABORAL FIXE
Profesor C. Luis Milán (a extinguir) ................................. A1 7
PERSONAL EVENTUAL
Denominació ............................................................... Llocs
Responsable de Gabinet d’alcaldía (a extinguir) 1
Assessor de Protocol i Comunicació 1
Coordinador d’Actes i Events, Gran Teatre iJoventut. (a extinguir) 1

Sext.-  De conformitat amb l'article 165 del text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, s'aproven les bases d'execució que regiran la gestió
del mencionat pressupost.

Sèptim.-  Aprovar les plurianualitats que consten en el pressupost
d'inversions, i que, en els percentatges i anualitats corresponents, figuren en
les bases d'execució.

Uitè.-  Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la província de
València del Pressupost General de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici
2014, resumit per capítols de cada un dels pressupostos que l’integren, junt
amb la plantilla de personal.

Novè .- Notificar el present acord al GM d'Esquerra Unida, al GM
Socialista i al GM del Partit Popular, donant compte en l'Oficina Pressupostària
als efectes oportuns.

3r.- EXP. NÚM. 2627/2013, ORDENANÇA MUNICIPAL REGUL ADORA
DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ D'ANIMALS: APROVACIÓ INIC IAL

Vista la proposta d'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença i
Protecció d'Animals, elaborada pel Departament de Medi Ambient, a iniciativa
del Regidor Delegat.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el  20 de desembre del 2013,  proposant al Ple de la Corporació
l'aprovació inicial de l'esmentada Ordenança.

Obert el debat Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, diu que és una ordenança necessària. Hi havia una
que no es complia. Reconeix que la gran majoria dels propietaris de gossos
són cívics i complixen amb les seues obligacions com a tals. Un altre xicotet
grup, no obstant, incomplix i genera greus problemes que cal solucionar.
L'Ordenança aborda estos problemes. És contundent i haurà de coordinar
esforços amb la Policia Local a fi d’harmonitzar la convivència entre veïns. Cal
tindre tolerància zero amb les deposicions canines en llocs i forma no
permesos. Cal habilitar llocs per a tal efecte. Manifesta la seua conformitat amb
el cens d'animals però no amb el registre d’ADN i el seu cost. A més no és
científicament fiable. El sentit comú imposa un replantejament d'esta última
mesura. Realitzar un mapa municipal de conflictes i una brigada municipal que
actue. Diu que s'abstindrà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que l'ordenança anterior  no es va fer complir el que, ja de per si, suposa un
primer obstacle. Això ocorre habitualment, no fer complir normativa
especialment en el règim sancionador. Per tant, si no s'ha aplicat el règim
sancionador de la vigent ordenança revisar-lo resulta ociós perquè tampoc
s'aplicarà. La inversió per a tal comesa és exagerada en este moment de greus
carències. La ciutat té altres prioritats. Han de delimitar-se àrees i conscienciar
la Policia que la inspecció en matèria d'ordenances municipals està entre les
seues funcions. Tampoc queden clares les zones habilitades. Pagar entre tots
el que sols utilitzen els propietaris de gossos contradiu la posició de l'Alcalde en
assumptes semblants. Aposta per una regulació però més per fets certs. El
Partit  Popular no és fiable.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el
problema no se soluciona amb una nova ordenança. Hi ha prou amb aplicar la
vigent i sancionar als pocs incumplidors, el que fins ara no ha ocorregut. El
còmode és excusar-se en la inadequada normativa. Ara, a més, es gasta una
quantitat exagerada en un moment crític. Cal conscienciar, habilitar zones i que
la policia estiga en el carrer, vigilant i no sols vinculada a l'ORA. La proposta és
una mera excusa que acabarà beneficiant a una empresa privada. En
conclusió, és inadequada i no respon a les necessitats del moment.

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

Primer.-  Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de la
Tinença i Protecció d'Animals, en els termes en què figura en l'expedient.

Segon.-  Sotmetre la dita Ordenança al tràmit d'informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
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De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat Acord exprés pel Ple.

Tercer.-  Facultar l’alcalde president per a subscriure i firmar qualsevol
classe de documents relacionats amb este assumpte.

4t.- RESOLUCIONS ALCALDIA

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, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en
la sessió plenària de les següents Resolucions de l’Alcalde President:

Números del 422 al 460 (corresponents al mes de desembre del 2013)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

5t.- DESPATX EXTRAORDINARI.

5t.1- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA PER A LA MILLORA DEL BARRI DEL RAVAL.

Pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, se sol·licita
declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en
l'Orde del Dia, declaració que es conferix per unanimitat.

Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 16 de desembre del 2013,
registre d'entrada 10255, per a la millora del Barri del Raval amb el següent
tenor literal:

“La governabilitat d'un municipi suposa la dotació i prestació equitativa
de serveis per tots els barris, de tal manera que les necessitats del veïnat
siguen satisfetes de manera adequada i ràpida. D’ uns anys ençà, el barri del
Raval  ha vist com s'ha anat degradant el seu espai urbà per falta d'actuacions
municipals, malgrat les promeses i les peticions dels ciutadans. Una situació
que s'ha vist acompanyada per un increment  dels tributs sense un augment
paral·lel dels serveis atorgats pel consistori.

Per això des del Grup Municipal d’Esquerra Unida proposem al Ple
Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.- Actuació immediata en el parc de Sariers: increment del servei
de neteja, atés a l'elevat grau de brutícia; remodelació i/o reparació d'alguns
espais, ja que fa quinze anys que no s'ha fet cap inversió; tancament del parc a
les nits, per tal d'evitar “botellons” i altres activitats que comporten molèsties al
veïnat.

Segon.- Millora del paviment del barri que, generalment, està en mal
estat, per tal com alguns carrers porten més de quinze anys sense asfaltar.

Tercer.- Increment dels serveis de neteja viària en el barri, ja que
aquesta és deficient.
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Quart.- Estudi i reestructuració de la distribució circulatòria, tot tenint en
compte les opinions del veïnat.

Quint.- Remodelació de la plaça Pintor Tudela, ja que hores d’ara és un
espai mort, sense cap utilització.

Sext.- Adquisició i adequació d'una casa vella emplaçada en el
c/ Sariers per fer el local social del barri, servei que va prometre l'alcalde
Alfonso Rus.”

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià explica les carències  que presenta el Barri del Raval. Necessita
millorar servicis i integrar-lo en la ciutat. La preocupació del veïnat és patent.
Relaciona les carències. Sol·licita al Govern que com menys afavorisca el
debat que interessa a la gent.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor.  Diu que la moció és molt positiva. Arreplega reivindicacions del
barri i de la seua associació que mai han sigut acollides. El Govern està lluny
dels problemes quotidians i de les seues gents. Demana que s'escolte als
veïns.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal del Partit Socialista demana
que s'escolte als veïns i als grups de l'oposició  que representen els ciutadans.
El Govern desprecia a l'oposició perquè s'ha quedat sense arguments. La
moció posa de manifest carències llargament reivindicades. Deuen, almenys,
ser analitzades. La moció ve recolzada per l'Associació de veïns. Desitjaria
parlar sobre la promesa feta als veïns que el Nimfeu Romà serà visitable. El
Govern ha de contestar i no amagar-se i desviar l'atenció  com fa  l'Alcalde.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que la moció del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
demana actuacions  a tindre en compte però moltes d'elles estan ja realitzades
perquè el barri o els seus veïns ho han demanat i així s'ha fet. A l'octubre
l'associació va demandar actuacions moltes de les quals s'han fet. La moció del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià no es fa de la mà de
l'Associació sinó passejant pel barri. S'arriba a proposar  com a seu  de
l'Associació un immoble fora d'ordenació.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que si les millores han sigut per la moció presentada pel
seu grup les dóna per benvingudes i si això ha provocat moviment entre els
veïns ho dóna per empleat. Coneix la situació de fora d'ordenació de l'edifici
que proposa com a seu de l'Associació però perfectamente pot habilitar-se eixe
o un altre lloc. En tot cas és una promesa incomplida. Estarà sempre de costat
dels barris. El Govern està pendent només del centre de la Ciutat.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
l'escrit de l'associació de veïns no s'haguera produït si l'Ajuntament s'haguera
reunit amb ells i no estiguera  només per les promeses electorals.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que El Govern és
reactiu. Sols funciona per mocions, reclamacions i denúncies en premsa. Mai
es respon quan és necessari, quan hi ha una petició. Qüestions com el Nimfeu
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Romà no s'han complit. La realitat és que el Partit Popular governa d'esquena a
la ciutadania.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que responen amb fets, conscients de la situació del Raval. Relaciona les
actuacions portades a terme. Conscient de que falten moltes altres però estan
pendents sempre de les necessitats dels ciutadans. No són mesures sinó
promeses reals abordades. Estan completament disposats a treballar pel barri i
a buscar el consens. Les formes de la moció no són adequades, són injustes i
obvien la representativitat del barri, la moció és oportunista.

Pren la paraula l’alcalde-president. Manifesta que dona la impressió que
el problema, en última instància, és el Nimfeu Romà. L'oposició òbvia i
ridiculitza els serveis tècnics municipals. Diu que va prometre que l'associació
podria tindre la seua seu en el Palasiet però hui no està adequat. Escolta els
presidents de les associacions als que atén el regidor corresponent. Sempre
han sigut atesos correctament. Estes mocions podrien passar-se per comissió
informativa i serien ateses a l'instant. Demana que conste en acta que en
l'informe de la Sra. Interventora al projecte del Pressupost no es feia cap
referència a consignar el préstec del CCX i la Ciutat de l'Esport, en al·lusió a
una anterior manifestació del senyor Cerdá Boluda, que va ser un informe
posterior evacuat a última hora.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que les reivindicacions de la moció van ser plantejades al seu grup
per l'Associació i moltes de les actuacions s'han fet a posteriori.

L’ alcalde-president diu que el President de l'Associació li ha comunicat
personalment que el Grup Municipal Esquerra Unida no s'ha reunit amb ell.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal del Partit Socialista
pregunta si el Nimfeu Romà serà visitable.

L’ alcalde-president respon que si es pot ho serà, però fa falta una
persona.

L'Ajuntament 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 vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit 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), adopta l'ACORD
següent:

Únic .- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, per a la millora del Barri del Raval

5t.2- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A A
FAVOR DE LA DEFENSA DEL DRET A DECIDIR DE LES DONES . 
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 30 de desembre del 2013, registre d'entrada 10510, en
defensa del dret a decidir de les dones, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern ha aprovat al Consell de Ministres del 20 de desembre una
nova regulació de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) que serà una de
les lleis d'avortament més restrictives del món occidental i, així, Espanya serà
el primer país que quan legisles sobre l'avortament retrocedix. Açò va a
suposar un retrocés, fins i tot més enllà de la primera llei de l'any 1985, i que
les dones espanyoles tinguen dos opcions: avortar fora d'Espanya si tenen
recursos per fer-ho, o bé avortar en Espanya en condicions de clandestinitat
amb el risc per a la seua salut i per a la seua vida que comporta. El Ministre
Gallardón ha manifestat que és un llei progressista, amb la que han comptat
únicament amb el recolzament de l'extrema dreta francesa, el partit de Le Pen.

Les lleis restrictives de l'avortament no reduïxen el nombre
d'avortaments, només incrementen el nombre de dones mortes o que perden la
seua salut perquè avorten en la clandestinitat i en condicions insalubres. Si
esta reforma ix endavant és ben segur que s'estaran llevant dos drets a les
dones: el de la lliure decisió i el de la salut.

L'actual legislació, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual
i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el
dret a una maternitat lliure decidida. El que implica, entre altres coses, que les
dones decideixen sobre el seu embaràs i que esta decisió – conscient i
responsable – siga respectada.

Esta Llei garantix el dret a l'educació i a ala salut sexual. Perquè sols
amb una educació sexual adequada i amb la millora a l'accés dels mètodes
anticonceptius, podrem prevenir de manera més efectiva, especialment en
persones jóvens, les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no
desitjats i per tant, el número de IVEs

L'actual legislació de terminis és la més estesa entre els països de
l'entorn europeu, molts d’ells governat per partits conservadors. Si el PP aprova
esta reforma Espanya serà junt amb Malta, Irlanda i Polònia un dels països
més restrictius en la seua regulació de l'avortament, i l'únic que ha modificat la
seua legislació per a fer-la més restrictiva.

La llei 2/2010 és una llei que funciona. L'any 2012 en Espanya es van
reduir els avortaments en un 5% i al País Valencià un 9%. No s'han complit les
profecies que auguraven per part del PP un increment en el número
d'avortaments, ni s'han produït denúncies o complicacions sanitàries de cap
tipus. És una llei que fa la pràctica de l'avortament més segura i equitativa,
facilita els tràmits, fa que l'avortament es realitze en períodes primerencs de la
gestació, disminuint els riscs associats als avortaments que es fan més tard. I
com mostra una data: l'any 2012, el 72% dels avortaments que es van practicar
al País Valencià es van fer en les 8 primeres setmanes de gestació i el 92% en
les primeres 12 setmanes d'embaràs.

És una llei en què la majoria de la població es reconeix, i segons la
darrera enquesta de Metroscópia una llei de terminis és clarament preferida a
una de supòsits com la que pretén aprovar El Govern.

No hi ha raons socials, jurídiques o mediques que justifiquen la reforma
que planteja el govern, tan sols agenollar-se amb els sectors més
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ultraconservadors i catòlics del nostre país, oblidant el compromís social i
democràtic de governar per a la majoria.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Xàtiva
presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents:

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva reconeix el dret a una maternitat
lliurement decidida, el que implica, entre altres coses, que les dones decideixen
del seu embaràs i que eixa decisió conscient i responsable siga respectada.

2.- El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva sol·licita la Govern d'Espanya la
retirada de l'avantprojecte de reforma de la llei de l'avortament anunciada pel
Ministre Gallardón i rebutja la regressió que suposaria la seua aprovació.”

L'Ajuntament 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 del Partit 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), adopta
l'ACORD següent:

Únic .- No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista a favor de la defensa del dret a decidir de les dones.

5t.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA ENFRONT DE LA SUPRESSIÓ  DE  DOS
UNITATS EDUCATIVES PÚBLIQUES A XÀTIVA.

Pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, se sol·licita
declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en
l'Orde del Dia, declaració que es conferix per unanimitat.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 30 de desembre del 2013,
registre d'entrada 10519, enfront de la supressió de dues unitats educatives
públiques a Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En qualsevol Estat de Dret un dels pilars fonamentals per a assegurar el
principi d'igualtat entre els ciutadans i ciutadanes és l’ensenyament públic i de
qualitat. Tanmateix, les polítiques d'austericidi exercides pel Partit Popular en el
nostre territori estan fent trontollar els fonaments del patrimoni comú del conjunt
de la ciutadania; els servicis públics. En este sentit, la Conselleria d'Educació
ha pres la decisió unilateral de suprimir quasi 300 unitats escolars al País
Valencià, mesura que s'ha volgut executar entre el camuflatge de les festes de
nadalenques d’aquest any. A la nostra ciutat la nova mesura farà desaparéixer
una unitat escolar d'Educació Infantil en el CEIP Attilio Bruschetti i d'Educació
Primària en el CEIP Taquígraf Martí. Paga recordar que estos dos centres se
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situen dins del nucli antiga de la ciutat i comporten un servei fonamental per a
les necessitats bàsiques de la zona, així com pel necessari alçament
demogràfic de la mateixa. Una situació que evidentment contrasta frontalment
amb la Proposta que la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la
Generalitat Valenciana ha publicat per al curs escolar 2014-2015 i que es
desentenen totalment del manteniment de la qualitat d'aquestos centres
educatius.

El Grup Municipal d'Esquerra Unida proposa l'adopció dels seuüents
ACORDS:

Primer.- Instar la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació, Servei de Centres Públics i Planificació Educativa (Secció
d'Educació Infantil i Primària), a esmenar la proposta de modificació d'ajust
escolar 2014-2015, i mantenir les unitats actuals en el conjunt de la ciutat.

Segon.- Així  mateix l'Ajuntament de Xàtiva adquireix també en este ple
el compromís de fer les gestions necessàries amb la Generalitat Valenciana
perquè a curt termini incorpore al seu pressupost la rehabilitació i ampliació de
les instal·lacions del CEIP Atilio Bruschetti.

Tercer. - L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a realitzar campanyes
conjuntes amb els centres educatius públics de la ciutat per promoure la
matriculació de nous alumnes, així com la implicació dels diferents barris de la
ciutat amb els seus respectius col·legis públics.”

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que hauria d'aprovar-se la postura del Consell Escolar encara que en el col·legi
Taquígraf Martí no va haver-hi unanimitat. Ha de tendir-se a una major qualitat
educativa. L'augment de la ràtio ha provocat  massificació en uns centres i falta
d'alumnat  en altres.  La falta de planificació educativa i urbanística és el que ha
generat l'actual situació. Reclama una aposta per més línies en valencià i
qualitat educativa aprofitant el capital humà.

Mª Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista manifesta que
el seu grup denúncia  des de fa anys la falta de planificació  educativa,
incrementant ràtios en uns centres en detriment d'altres. Els dos centres que
ara perillen han quedat fora de tota planificació el que considera fet a
consciència. No entén perquè es vota a favor de la supressió en un centre  i en
contra en un altre.

Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació, considera que
l'exposició de motius  patix d'errors importants. El primer és obviar la
denominació oficial de Comunitat Valenciana. El fet que es tracte de festes
nadalenques no ha impedit que l'Ajuntament i el Consell Escolar s'hagen reunit
i reivindicat les aules en els Col·legis Attilio Bruschetti i Taquígraf Martí, on es
van adoptar mesures que van ser remeses a la Conselleria. Les mesures
responen a noves necessitats. Només  desapareix una unitat, l'altra es trasllada
de centre. En funció de la ràtio de Xàtiva encara sobre tres unitats que no
desitja que desapareguen, encara que la població escolar ha disminuït
notablement. Cal ser responsable a la vista de la situació de recursos. No
obstant recolzarà tota la moció excepte el punt tercer perquè atempta contra el
principi de llibertat de triar centres concertats. Centres que donen un servici
públic, de qualitat i amb gran arrelament. Campanyes sí però per a tots. Votarà
a favor si a la moció se li retira el punt tercer.
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Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, agraïx la informació i orientació  que només es dóna en roda de
premsa. Agraïx que el Govern s'haja preocupat per l'assumpte. És important la
reivindicació i la busca de l'equitat primant el públic i després el concertat. Si es
lleva una línia infantil en l'Attilio Bruschetti acabarà desapareixent. Està pel
públic i els recursos han d'anar primer al públic. Reconeix la labor de
l'Ajuntament.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís insistix en
el fet que no se suprimisca cap unitat. Tot açò és conseqüència del
despoblament del nucli antic fruit de la planificació urbanística. És possible
revertir la situació . No cal llevar  cap  recurs a l'eduació concertada sinó
mantindre i augmentar els de la pública. No té inconvenient a afegir la
concertada al punt 3r  de la moció.

Mª Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que en
1985 el Partit Socialista va fer la Llei de Concerts perquè no hi havia prou
oferta de centres públics i una necessitat urgent d'escolarització. Ara passa el
contrari. Si es reduïx la unitat a l'Attilio Bruschetti acabarà tancant en cinc a deu
anys. Ningú voldria tancar un hospital públic perquè hi haja al costat un altre de
propietat privada.

Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació no entén perquè
l'oposició proclama educació i sanitat pública i després usen la privada. Si
amplia el punt tercer a públiques i concertades o elimina la paraula “públics”
deixant centres, l’aprovarà.

L’ alcalde-president diu que no entén que es demane mantindre una
unitat en l'Attilio Bruschetti i es diga que sobra en  la Beneficiència, quan estan
fronterissos.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que no modifica la moció. Desitja una educació pública.

L'Ajuntament 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
favorables (els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit 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), adopta
l'ACORD següent:

Únic .- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, enfront de la supressió de dues unitats educatives públiques
a Xàtiva.

5t.4. i 5t.5.- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIP AL
SOCIALISTA I PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS, PER  A
L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ  DE SOL·LICI TUDS PER A
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LES PLACES DE TÈCNIC DE PROTOCOL I COMUNICACIÓ I
COORDINADOR D'ACTES, ESDEVENIMENTS I GRAN TEATRE.

Els portaveus dels grups municipals Partit Socialista i Bloc-Compormís,
proposen tractar ambdós mocions conjuntament, fent cada grup la seua
exposició de motius.

A continuació sol·liciten declaració d'urgència per a passar a tractar el
present assumpte no inclòs en l'Orde del Dia, declaració que es conferix per
unanimitat.

Es dóna compte de la moció presentada  pel Grup Municipal Socialista el
2 de gener del 2014, registre d'entrada número 22, per a l'ampliació del termini
de presentació de sol·licituds per a les places de Tècnic de Protocol,
Comunicació i Coordinador d'actes, esdeveniments i Gran Teatre,  amb el
següent tenor literal:

 “EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat divendres 20 de desembre l’Alcalde de Xàtiva va publicar un
anunci al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal en el que feia públic l’inici
del procés per a cobrir les places vacants en la plantilla d’aquest Ajuntament de
Técnic de protocol i comunicació i Coordinadro d’actes, esdeveniments i Gran
Teatre. En dit anunci el termini per a la presentació de sol·licituds és 5 dies
hàblis, a contar des del dia següent a la publicació de l’esmentat anunci.

Aquest insuficient termini que, a més a més, ha coincidit amb el període
de les vacances de Nadal junt amb la nul·la publicitat que el propi Ajuntament
ha donat a l’anunci, ha provocat que l’oferta de treball passés pràcticament
inadvertida per als interessats en la mateixa.

A la vista d’aquests fets, entenem que l’Ajuntament de Xàtiva ha de
replantejar-se aquest procés, modificar l’anunci amb la finalitat d’ampliar el
termini de presentació de sol·licituds i al mateix temps, donar-li la màxima
difusió als mitjans de comunicació locals i a les xarxes socials.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Xàtiva
presenta per a la seua consideració i aprovació per Ple els següents

ACORDS

1. L’Ajuntament de Xàtiva iniciarà els tràmits per l’amplició del
termini de presentació de sol·licituds per al procés de selecció de les places de
Tècnic de protocol i comunicació i Coordinador d’actes, esdeveniments i Gran
Teatre, de manera que hi haja un termini mínim de 30 dies hàbils.

2. L’Ajuntament de Xàtiva farà públic a través del smitjans de
comunicació locals i les xarxes socils l’inici del procés per cobrir les
esmentades places.”

A continuació es dóna compte de la moció presentada  pel Grup
Municipal Bloc-Compromís, el 2 de gener del 2014, registre d'entrada número
24, per a l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a les places
de Tècnic de Protocol, Comunicació i Coordinador d'actes, esdeveniments i
Gran Teatre,  amb el següent tenor literal:
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En juny de 2009 l’equip de govern va voler traure a concurs públic les
places de Tècnic de Protocol i Comunicació i Coodinador d’Actes i
Esdeveniments i Gran Teatre, places que fins el moment havien sigut de
designació directa de l’equip de govern.Davant la contestació dels grups de
l’oposcició, que argumentaven que les places es volien treure per perpetuar en
el lloc a les persones que l’ocupaven i que eren de la màxima confiança de
l’equip de govern, i que van publicitar l’overta de places, l’equip de govern va
decidir “dewixar en el calaix” l’oferta i no traure-la, després d’hver aprovat les
bases en la Junta de Govern Locla.

El passat 20 de desembre, més de quiatre anys despés d’haver aprovat
les bases, i en una situació semblant, passat l’equador de la legislatura, i amb
la possibilitat de perdre les pròximes eleccions municipals, l’equip de govern va
decidir traure a concurs les dues places, mitjançant un anunci d’alcaldia penjat
en el tauler d’anuncis i en la pàgina web, però no publicitat de cap altra manera,
ni per nota de premsa, ni per anuncis en ràdio, premsa o televisió, ni pels
enormes cartells als que ens té acostumat l’equip de govern, ni per les xarxes
socials (cal recordar que l’Ajuntament disposa d’un compte de twitter molt actiu
per a publicitar les diferents activitats que realitza l’Ajuntament), amb cinc dies
de termini en plenes festes de Nadal, i sense haver-se comunicat en cap
Comissió, clebrades la mateixa setmana, la de Règim Interior i Personal el 18
de desembre.

Des del nostre grup minicipal venim demanant transparència en la
contractació i en la dinàmica de l’Ajuntament, per tal que no hi haja cap ombra
de dubte en la igualtat d’oportunitas de totes les persones que opten a un lloc
de treball, en unes circumstàncies en les que la societat es troba molt
sensibilitzada al respecte, amb un nivell molt baix de confiança en les
actuacions dels responsables públics. Sembla que la resposta que l’equip de
govern té a les nostre demandes és més ocultisme en la contractació, quan els
mitjans dels que disposa faciliten molt la transparència i la publicitat de
qualsevol actuació.

Es per tot açò que proposem al ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Xàtiva allargarà el termini de presentació
d’instàncies a les dues places citades, en almenys quinze dies hàblis a partir de
l’aprovació d’aquesta moció.

Segon.- L’Ajuntament de Xàtiva farà publicitat de la convocatòria, per
ràdio, premsa i televisió i en els mupis disponibles per al seu ús per part del
consistori.

Tercer.- L’Ajuntament de Xàtiva detallarà més el temari exigit per a la
convocvatòria, i donarà un termini de sis mesos per a la realització de les
proves, per tal d’ajudar a la igualtat d’oportunitat de les persones presentades.

Quart.- L’Ajuntament de Xàtiva inclourà en els requisits la possessió del
nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.”
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista explica la moció i el
fet que la motiva. Hi ha un curt termini, durant la vacacions de Nadal i nul·la
publicitat. L'oferta d'ocupació ha passat pràcticament inadvertida. A més, no es
va informar en la Comissió de Règim Interior del 18 de desembre del 2013.
Considera que es va fer amb premeditació. Han de corregir-se els errors greus
de publicitat.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que la seua moció es presenta en termes semblants. Demana transparència en
la contractació, com més millor. Ja en el seu moment va presentar rebuig a les
bases per falta de transparència i publicitat. Esta acció va en sentit contrari. La
ciutadania no demanda este procedir. Demana ampliació de termini i per tots
els mitjans possibles. Demana que s'especifique  el temari, no de forma
genèrica i que es demanen coneixements del valencià.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que Xàtiva té molta desocupació i ara l'Administració, posa
traves als que pretenen accedir. No qüestiona les actituds dels treballadors que
ocupen els llocs que s'oferixen però si el procediment establit perquè vulnera
tots els preceptes legals. Han de complir-se principis d'accés.

José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Recursos Humans
explica els motius pels que se suprimixen les places del personal eventual i es
creen en la plantilla de funcionaris. Explica el procediment seguit fins a arribar a
les bases aprovades, la seua negociació amb els sindicats. Manifesta que les
places són interines. El procés en 2009 va ser suspés a causa de la crisi i el
Pla de Racionalització. Ara ixen després de tindre cabuda en el pressupost. No
hi ha cap norma sobre la provisió d'interins. És un procediment obert, amb
publicitat, mèrit i capacitat. Actualment internet, facebook i twitter té moltes més
difusió que els butlletins. També es cobrix el mèrit i la capacitat. El  Grup
Municipal Bloc-Compromís va recórrer les bases i li va ser desestimat el recurs
que després no va recórrer, per tant, és ferm i consentit.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no es pot donar per vàlida una publicitat en la web i en
faceebook. Per a això està el BOE i el BOP. Tampoc hi ha cap decret d'Alcaldia
que impulse el procediment. Cal justificar la urgència i la necessitat i això
màximament quan el procediment ve de 2009. Hauria de deixar-se sobre la
mesa i començar un procediment democràtic i transparent.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que el Partit Popular porta díhuit anys contractant a qui li ve en gana,
vulnerant la legalitat sota el paraigua d'un suposat compliment de la Llei. El
Partit Popular es repartix fins a les beques de la Diputació. És una vergonya.
Demana que es faça pública la situació profundament irregular de molts llocs
de l'Ajuntament. S'ha tret la convocatòria solapadament per a impedir la
concurrència. No és raonable amb la quantitat de persones preparades i en la
desocupació que es facen estes coses. En els mupis podria anunciar-se esta
convocatòria en compte de fer propaganda de l'alcalde. No s'ha donat publicitat
perquè no es desitja córrer risc. Són els oncles del Partit Popular. No hi ha
consciència del que suposa ocupar un càrrec públic. S'avalua discrecionalment.
Demana que s'aplique la legalitat a tot contracte irregular.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que és una
evidència de la degradació política del Partit Popular i la seua consciència de
deixar-ho tot bé lligat. En 2009 el Partit Socialista va fer publicitat de les places i
per això es va parar  la convocatòria, perquè no desitjaven que el públic
s'assabentara. Ara es publica el 20 de desembre en plenes dates nadalenques
i perquè ningú s'assabente. Només huit persones s'han presentat. No hi ha
excusa de legalitat possible. No hi ha norma concreta però en cap cas ha de
prendre's la més restrictiva.

L’ alcalde-president manifesta que el més important és diferenciar que es
diu quan es governa o s'està en l'oposició. El Partit Socialista en el seu dia va
anomenar interins sense cap procediment a càrrecs de la màxima importància.
Amb posterioritat el Partit Popular va habilitar processos per a regular-los i
ningú va dir res. Posa exemples com el de Joan Baldoví en Sueca i altres
ajuntaments com Ontinyent, La Font de la Figuera, Burjassot i algunes
comunitats autònomes.

L'Ajuntament 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 del Partit 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), adopta
l'ACORD següent:

Únic .- Rebutjar les mocions presentades pels Grups Municipals
Socialistes i Bloc-Compromís, per a l'ampliació del termini de presentació de
sol·licituds per a les places de Tècnic de Protocol, Comunicació i Coordinador
d'actes, esdeveniments i Gran Teatre

5t.6.- MOCIÓ “ IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOL·LICITANT LA RETIRADA DE COMPETÈNCIES  I
DIMISSIÓ DEL REGIDOR JOSE ANTONIO VIDAL PIQUER.

Roger Cerdá Boluda, portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista
presenta moció “in voce” en la que sol·licita la dimissió o, subsidiàriament, la
retirada de competències del regidor José Antonio Vidal Piquer, regidor de
Règim Interior i Seguretat Ciutadana.

L'Ajuntament 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 del Partit 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), adopta
l'ACORD següent:

Únic .- No declarar la urgència a la moció “in voce” presentada pel Grup
Municipal Socialista sol·licitant la retirada de competències i dimissió del
regidor José Antonio Vidal Piquer.
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6t.- PRECS I PREGUNTES

No havent-hi preguntes per respondre de la sessió anterior, es procedix
a respondre les formulades per escrit amb antelació suficient a la celebració de
la present sessió, sent les següents:

1r.- Miquel Angel Lorente López, del grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià formula la següent pregunta a la  regidora Rosa María Esteban
Miedes:

• Quin protocol d'actuació seguix l'Ajuntament de Xàtiva en el moment en
què es té constància d'un procés de desdonament a la ciutat?

• Per part dels serveis socials de l'Ajuntament de Xàtiva s'ha seguit algun
tipus d'actuació respecte a les 10 famílies afectades pels desnonaments
executats a la ciutat entre els mesos de setembre i novembre de l'any
2013?

• L'Ajuntament de Xàtiva ha tancat els comptes amb aquelles entitats
bancàries que han iniciat processos de desnonaments entre els seus
ciutadans i ciutadanes?

Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social  diu
que tota la informació  es passa mensualment. Oferix poder reunir-se en el
departament a fi d'aclarir dubtes. En la Comissió  de Benestar Social es dóna
compte de tota la informació. També es pot sol·licitar per escrit.

2n.- Miquel Angel Lorente López, del grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià formula la següent pregunta al Regidor Enrique Perigüell Ortega:

• La queixa formal de més de 300 ciutadans/es respecte els problemes
acústics de la ciutat ha encaminat a l'equip de govern a realitzar algun
determinat pla d'acció?

• Quantes les incidències han estat registrades per part de l'àrea de
seguretat ciutadana durant l'any 2013 com a conseqüència dels problemes
acústics dintre del nucli urbà?

• Quantes infraccions acústiques, segons l'article 64 de l'Ordenança
Municipal contra la contaminació acústica de Xàtiva, han estat sancionades
durant l'any 2013?

Enrique Perigüell Ortega, respon que s'actua amb rigor.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que han de donar-se respostes més concretes.

Enrique Perigüell Ortega, diu que en Comissió. No hi ha hagut temps
material de recopilar totes les dades.
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Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que no es complix amb el pacte aconseguit en relació
amb l'oferiment d'informació.

Enrique Perigüell Ortega, diu que no té dades. Hi ha una sanció i dos
expedients oberts.

3r.- Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís
formula la següent pregunta al Regidor Enrique Perigüell Ortega:

Segons la resolució d’alcaldia de 20-12-13, número 2013-0452
“Concessió llicència per a la instal·lació eventual d’una carpa de circ en
l’explanada situada front al Pavelló de Voleibol”, s’autoritza la instal·lació d’una
carpa per a celebrar un espectacle de circ.
Segons l’autorizació, l’interessat haurà d’aportar un certificat en el que conste
que les intal·lacions satisfan la legislació vigent per a poder tindre la llicència
d’obertura, i els tècnics municipals visitaran les instal·lacions per comprovar-ho.

En els requisits demanats al circ es fa alguna referència a la possessió
d’animals salvatges? En cas afirmatiu, quines exigències es fan?
Els técnics municipals van comprovar l’existència d’animals salvatges en
l’espectacle, com s’indicava en la publicitat, i en quines condicions?

Enrique Perigüell Ortega, respon que la documentació és la que obra en
l'expedient. S'ha donat la llicència segons la Llei d'Espectacles, la resta no és
competència de l'Ajuntament.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís respon
que  l'interés del Sr. Perigüell és saber si les competències de l'Ajuntament es
complixen.

A continuació es  procedix a realitzar preguntes oralment:

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que es va sol·licitar una convocatòria extraordinària de
Junta de Portaveus. Pregunta perquè no es va convocar incomplint el ROM

L’ alcalde-president respon que la competència  sobre la matèria per la qual
demanaven la convocatòria és de la Conselleria.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià respon que això no obsta perquè es complisca la Llei.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si es va fer quelcom en els carrers Menors Cuesta i
Adjacents. Pregunta si hi ha algun Pla d'Actuació.
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Jorge Herrero Montagud, respon que com en tota la Ciutat quan es pot s'actua,
i que s'actua sempre.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta perquè feia fotos el regidor José Antonio Vidal Piquer als
alumnes del C.P. Taquígraf Martí.

L’ alcalde-president respon que perquè ho estimava convenient.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que l'Ajuntament no pot hui oferir instal·lacions al club Natació.
Pregunta se si ha fet alguna cosa.

Yolanda Esperanza Sipán, Regidora Delegada d'Esports respon que s'ha reunit
des del primer dia amb el Club Natació. Estan en via de solució. Se'ls
subvencionarà però també s'estudiaran altres alternatives.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta perquè en la Ciutat de l'Esport no hi ha una piscina.

L’ alcalde-president respon que perquè no són rendibles econòmicament i
perquè hi havia dos privades.

� D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
si l'Olímpic ha tornat al seu lloc d'origen els focus de la Ciutat de l'Esport
trasllat pel qual va ser autoritzat.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada d'Esports diu que es
van tornar   el mateix dia.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta si
s'ha comprovat l'estat posterior de la piscina.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada d'Esports aclarix que hi
ha cinc arquetes trencades i s'ha requerit esmena.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta pels
arbres de la piscina Murta.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada d'Esports diu que
sol·licitarà informe.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
algunes falles de Xàtiva van a la Llosa de Ranes. Pregunta que va a fer-se.

Rosa María Estaven Miedes, Regidora Delegada de Falles, respon que són
lliures per a anar on vullguen.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que en
AEMET no apareix la temperatura de Xàtiva. Pregunta si és perquè ha
desaparegut l'estació meteológica del polígon.
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L’ alcalde-president diu que preguntarà al Biòleg.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega que es
traduïsquen i envien les actes de la Junta de Govern Local en valencià.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta per les
gestions realitzades en relació amb el problema de porcs senglars i el seu
resultat.

Enrique Perigüell Ortega, explica que hi ha tres batudes en el pla de caça, el
dia 7 hi haurà reunió amb els caçadors i es remenaren alternatives.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta sobre el
desmantellament del vell ecoparc. S'acumula immundícia. Hauria de retirar-
se la instal·lació.

Jorge Herrero Montagud, Regidor Delegat de Medi Ambient respon que s'està
sobre l'assumpte, informant i netejant el que es pot.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que els banys
àrabs presenten molt mal estat,  a banda d'inseguretat.

Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme respon que no
sap quan podran reprendre’s els treballs.

� Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista pregunta perquè
l'Ajuntament ha de tornar la subvenció del trenet.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme aclarix que no és tornar
és esmenar.

L’ alcalde-president explica que es va recórrer en seu judicial dues vegades.
S'està a costa d'acceptar les explicacions conferides per l'Ajuntament.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores cinquanta-
cinc minuts alça la sessió.  D'això s'estén la pres ent acta que, amb el
vistiplau del Sr. alcalde-president, autoritze amb la meua firma, com a
Secretari en funcions que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


