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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia tres de febrer de dos mil
dotze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
Presidència de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com fedetària.

El Ple es constitueix favorablement 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
ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA,
NÚMERO 16, DE 28 DE  DESEMBRE DE 2011 I ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA, NÚMERO 1, DE 13 DE GENER DE 2012.

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, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a les actes de les sessions anteriors,
que han estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la present sessió.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
formula les observacions següent:

- Respecte a l'acta de la sessió extraordinària, número 16, de 28 de
desembre de 2011,  en la pàgina 4, manifesta que no es refereix a tots els
discapacitats sinó als qui tenen menys d'un 33% de discapacitat, a més, en la
pàgina 7, el regidor Ramón Vila Gisbert, es refereix a Serveis Socials i no a serveis,
com refereix l'acta.

- Respecte a l'acta de la sessió ordinària, número 1, de 13 de gener de 2012,
la moció del seu grup la va presentar la regidora Francesca Chapí Albero i no el
propi senyor Lorente; a més, les preguntes que ell mateix va formular se li
atribueixen per error al regidor Rafael Llorens Gosalbez.

El secretari manifesta que es procedirà a la seua rectificació.

No havent-se formulat més objeccions, per unanimitat dels vint-i-un membres
s'aprova  l'acta de la sessió extraordinària, número 16, de 28 de desembre de 2011 i
l'acta de la sessió ordinària, número 1, de 13 de gener de 2012.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA, NÚMERO 23,
DE 16 DE GENER DE 2012, SOBRE ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE
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El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia, número 23, de 16 de
gener de 2012, sobre absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde,
amb el següent tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, els dies 18 i 19 de gener de 2012, per
haver d'assistir a la Fira de Turisme, Fitur 2012 i de conformitat amb el que disposen
els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de
1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde els dies 18 i 19 de gener de 2012, en el
1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes, per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon. La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia, sense
perjuí de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer. Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
Departaments municipals interessats i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebre”

L'Ajuntament en Ple, queda assabentat.

3r. PROPOSTA DEL SR. ALCALDE PER A LA MODIFICACIÓ D'ALGUNES
COMPETÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

El secretari dóna compte de la proposta de 30 de gener de 2012, del Sr.
Alcalde, sobre la modificació d'algunes competències de les comissions
Informatives, amb el tenor literal següent:

“Vista la Resolució d'Alcaldia, número 644, de 30 de desembre de 2011, en la
qual el Sr. Alcalde-President va resoldre delegar algunes competències assignades
en el seu moment a Marco Antonio Sanchis Fernández en el regidor Enrique
Perigüell Otega i altres en el regidor Jorge Herrero Montagud, reassignant al seu
torn algunes competències d'aquest últim en el regidor Enrique Perigüell Ortega.

Vistos els escrits presentats per Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup
Municipal Popular on comunica els components del seu grup polític en les diverses
comissions informatives.

Vista la necessitat de canviar algunes competències a què en primer lloc van
ser assignades, per la present propose:

Primer. Que les competències de Serveis Electrònics i Modernització de
l'Administració Local, que es van atribuir a la Comissió de Règim Interior i
Seguretat passen a formar part de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes.

Segon. Que la competència de Joventut que es va atribuir a la Comissió
d'Hisenda i Especial de Comptes, passe a formar part de la Comissió sociocultural.”

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

Primer. Aprovar en tots els seus termes la proposta del Sr. Alcalde, sobre la
modificació d'algunes competències de les comissions Informatives.

Segon. Comunicar el present acord als secretaris/àries de les comissions
afectades i als presidents/es de les mateixes, als efectes procedents.
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4t. EXP. NÚM. 55/2012, CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
INCORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA A LA SEU ELECTRÒNICA
COMPARTIDA DE LA DIPUTACIÓ

La Llei 11/2007, de 22 de juliol, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis
Públics, reconeix en l'article 6.1 el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les
Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets
previstos en l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com per a
obtindre informacions, realitzar consultes i al·legacions, formular sol·licituds,
manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, realitzar
transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius.

Per a l'efectivitat d’aquests drets, les administracions públiques vénen
obligades a constituir una Seu Electrònica, definida per l'article 10.1 de la Llei
11/2007, de 22 de juliol, com aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans
a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i
administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa
en l'exercici de les seues competències.

Segons consta en l'expedient 666/2008 en Junta de Govern Local de data 11
d'agost de 2008, l'Ajuntament va prendre l'acord d'adhesió al Conveni Marc de
col·laboració en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana. Fruit d'aquest conveni sorgeix la iniciativa de compartir la seu
electrònica de la Diputació amb aquells ajuntaments que així ho desitgen.

La Diputació de València està en disposició de prestar als ajuntaments del
seu àmbit el suport tècnic necessari i suficient perquè aquests compten amb seu
electrònica pròpia, i posa a disposició dels mateixos la seu electrònica de la
Diputació, perquè aquests puguen albergar les seues seus electròniques.

Havent-se publicat en el BOP núm. 12 de 14/1/2012 Anunci de
l'excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre creació de la seu
electrònica de la Diputació i aprovació del model de conveni per a la incorporació
dels ajuntaments a aquesta seu electrònica compartida.

La Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics
estableix, en l'article 17, que per a identificar-se i garantir una comunicació segura,
les Seus Electròniques utilitzaran sistemes de firma electrònica basades en
certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent.

Així mateix, l'article 18 preveu la possibilitat d'utilitzar Segells d'Òrgan basats
en certificats electrònics que reunisquen els requisits exigits per la legislació de firma
electrònica, per a la identificació i autenticació de l'exercici de la competència en
l'actuació administrativa automatitzada. Els certificats de Segells d'Òrgans s'utilitzen
per a identificar i firmar actes administratius per mitjans de sistemes informàtics,
establint una vinculació d’aquest sistema amb un determinat òrgan administratiu.

Vist l'informe proposta del responsable del Departament Tècnic de
Modernització i la directora de l'Àrea de Règim Interior.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 25 de gener de 2012.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que veu amb bons ulls que es complisca la Llei no obstant això
és d'observar com l'Ajuntament de Xàtiva fa el camí en sentit contrari, açò és, primer
hauria de debatre's quins compromisos pot assumir l'Ajuntament i després
subscriure el Conveni. Hi ha moltes carències en la gestió electrònica de
l'Ajuntament. No es pot aprovar un conveni sense conéixer les competències que
s'atribueixen. Proposa que l'assumpte quede sobre la taula.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que és
interessant ampliar els sistemes d'accés electrònic perquè faciliten la labor dels
regidors.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a favor.
És un compliment  d'obligacions legals. Es faciliten els drets dels ciutadans.

Vicente Parra Sisternes, del Grup Popular manifesta que l'Ajuntament de
Xàtiva és punter en molts aspectes que engloba la modernització de les
administració, facilita l'accessibilitat. Econòmicament també suposa un estalvi, tant
en l'ús del servidor com en certificats.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  pregunta si l'ordenança assumirà la totalitat dels tràmits que s'ofereixen.
Creu que no s'assumeixen tots  els tràmits i que pujar al carro de l'administració
implica oferir al ciutadà tots els tràmits possibles.

Vicente Parra Sisternes, 1r tinent d'alcalde, respon que ara es va a regular
l'ús de la seu electrònica i no ha de quedar cap dubte  que en el futur s'oferiran tots
els tràmits.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Serveis Electrònics explica que
en aquest moment el que es vota és l'allotjament de la seu electrònica municipal en
la seu electrònica de la Diputació, la gestió d'expedients es portarà en un futur
immediat.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els deu vots dels  regidors del Grup Municipal Popular, els sis vots dels regidors del
Grup Municipal Socialita i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís), dues abstencions (les dues abstencions dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar l'adhesió al  conveni de col·laboració per a la incorporació de
l'Ajuntament de Xàtiva a la seu electrònica compartida de la Diputació Provincial de
València

Segon. Autoritzar la Diputació de València per a la gestió i custòdia del
certificat  de Segell d'Òrgan en l'àmbit de la plataforma d'administració electrònica
per a entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Que s'incoe expedient per a la modificació  de l'Ordenança Municipal
Reguladora de l'Ús de l'Administració Electrònica en l'Ajuntament de Xàtiva, en la
seua regulació sobre la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

5é. EXP. NÚM.  481/2011 SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. INFORMES DEL CONSELL
ESPORTIU I AJUNTAMENT A DATA 31/12/2011

El secretari informa que, en compliment de la Llei 15/2010 de mesures de
lluita contra la morositat, el tresorer i la interventora han emés els respectius
informes data 31 de desembre de 2011
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Vist que l'expedient ha estat examinat per la Comissió d'Hisenda en sessió
de celebrada el 24 de gener de 2012.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  manifesta que els tècnics d'Intervenció reclamen que s'entreguen les
factures pendents d'informe i aprovació. És responsabilitat del Sr. Alcalde que açò
es faça. S'ha rebaixat el deute pel préstec ICO. És necessari que es registren les
factures  perquè la realitat de l'Ajuntament siga fidel, en cas contrari es camina cap
al precipici. Cal crear una comissió de liquidació del pressupost. Creu que les grans
factures estan en els calaixos.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
l'informe, en el seu conjunt, recull una reducció del deute basat en el préstec ICO.
Manifesta no entendre que els tècnics d'obres no hagen emés els informes respecte
d'un volum de facturació superior a 500.000,00 euros. I atés que la direcció de
personal resideix en el Sr. Alcalde dedueix que si no s'informen les factures és
perquè aquest no ho ordena atés que, al contrari, això si s'ha corregit en el Consell
Esportiu. Cal treballar en la lluita contra la morositat de les Administracions
Públiques. Demana rigor en la contractació.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que l'informe
demostra que les males dades se succeeixen i que l'Ajuntament no esmena ni
corregeix la seua mala praxi amb cap mesura. El període de pagament augmenta i
l'import sense consignació pressupostària és d'1'7 milions d'euros, sospita, al temps,
que hi ha molt més per aflorar. S'ha reduït el curt termini perquè s'ha subscrit el
préstec. El ministre d'Hisenda no veurà amb bons ulls que l'Ajuntament  duplique el
període de pagament i no faça res per evitar-ho. Lamenta que els tècnics no
informen encara que considera que això és responsabilitat dels regidors. Es
continua gastant a les mans plenes i sense consignació pressupostària.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda manifesta que no
coneix en quins calaixos estan les factures. Les factures pendents de registrar han
baixat d'un  milió d'euros a mig milió. S'ha reduït 2'2 milions d'euros les factures
pendents i només 1'2 milions d'euros són ICO, l'altre milió és de fons propis. A
l'Ajuntament també se li deu molts diners. La mitjana de pagament ha pujat però la
mitjana d'antiguitat s'ha reduït a la meitat. De vegades les factures no s'informen
perquè s'observen discrepàncies. Hi ha ajuntaments que no paguen nòmines.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que alguns ajuntaments no paguen les nòmines però altres compleixen
estrictament la Llei de morositat. En tot cas, mal de molts no pot ser consol de tots.
Moltes factures de l'ICO es van pagar sense estar registrades. Un indicador de la
situació econòmica és el que es tarda a pagar i l'Ajuntament ha incrementat eixe
lapse.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que la llei prohibeix gastar sense consignació i en el préstec ICO tot el que s'ha
pagat era sense consignació. Es continua gastant i ara no es pot amagar. Es
prescindeix del procediment i de la Llei i després toca pagar amb mesures
extraordinàries. No s'ha complit la finalitat de l'ICO que era pagar a xicotetes i
mitjanes empreses. La societat ha de saber el que s'ha fet i com s'actua. Manifesta
que, per tot això, el seu grup continuarà estant en contra. Vaticina que el pròxim
trimestre serà pitjor.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que un
exemple de factures per aflorar és la liquidació del CCX de més de 700.000,00
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euros, encara per registrar. El pressupost que s'aprova és inversemblant perquè
després s'actua al marge. La realitat és tossuda i acredita que s'incompleix la Llei i
la normativa.

El Sr. Alcalde-President diu que l'actual normativa exigeix que les operacions
de tresoreria es cobrisquen a 31 de desembre de cada any, la qual cosa obliga a no
pagar res durant l'últim trimestre a fi de proveir aquestes operacions. Xàtiva és un
Ajuntament modèlic en gestió i endeutament, les dades ho avalen. Es deuen 9
milions d'euros i a l'Ajuntament se li deuen 17 milions. S'intentarà que la gestió de
cobrament siga més fluida. No s'ha deixat de pagar cap nòmina i a cap contractista.
El pròxim trimestre abaixarà la ràtio.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels Regidors del Grup Municipal 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. Quedar assabentat de l'informe conjunt del tresorer i la interventora
de l'Ajuntament, corresponent al quart trimestre de 2011, que, en relació al càlcul del
període mitjà, de pagament, pendent de pagament i operacions pendents de
reconeixement, mostra les dades següents:

Càlcul del període mitjà de pagament (PMP).
Total pagaments realitzats durant el trimestre 4.660.613,61
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 247 dies
Càlcul del període mitjà de pagament excedit 315 dies

Càlcul del període mitjà del pendent de pagament
(PMPP).
Total operacions pendents de pagament 6.977.550,25
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 121 dies
Nombre d'obligacions reconegudes pendents de pagament 2.319

Operacions pendents de reconeixement (PMOPR).
Total import factures registrades pendents d'aprovació 3.243.154,53
Nombre de factures pendents d'aprovació 810
Antiguitat mitjana dels factures pendents d'aprovació 240 dies
Nombre factures de més de 3 mesos pendents d'informe 76
Import total factures de més de 3 mesos pendents d'informe 579.360,59

Segon. Quedar assabentat de l'informe conjunt del tresorer i la interventora-
delegada del Consell Esportiu, corresponent al quart trimestre de 2011, que, en
relació al càlcul del període mitjà, de pagament, pendent de pagament i operacions
pendents de reconeixement, mostra les dades següents:
Càlcul del període mitjà de pagament (PMP).
Total pagaments realitzats durant el trimestre 363.233,47 €
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 83 dies
Càlcul del període mitjà de pagament excedit 189 dies
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Càlcul del període mitjà del pendent de pagament
(PMPP).

209.687,85 €

Total operacions pendents de pagament 49 dies
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 177
Nombre d'obligacions reconegudes pendents de pagament

Operacions pendents de reconeixement (PMOPR).
Total import factures registrades pendents d'aprovació 198.566,54 €
Nombre de factures pendents d'aprovació 229
Antiguitat mitjana dels factures pendents d'aprovació 179 dies
Nombre factures de més de 3 mesos pendents d'informe 0
Import total factures de més de 3 mesos pendents informe 0,00€

Tercer. Requerir als tècnics que tenen factures pendents d'informar amb una
antiguitat superior als tres mesos perquè, en compliment de la Llei 15/2010, emeten
un informe de conformitat dels mateixos o justifiquen l'absència del mateix, i
remetre’l al registre de factures.

Quart. Autoritzar l'Oficina Pressupostària perquè remeta telemàticament
aquesta informació a l'Oficina Virtual de les corporacions locals, al web del Ministeri
d'Hisenda, i donar-ne compte del mateix a la Tresoreria i a la Presidència del
Consell Esportiu.

6é. EXP. NÚM.  626/2012 MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012. MODIFICACIÓ PERÍODE DE
COBRAMENT DE LA TAXA D'AIGUA

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta, fent-se eco de
les peticions manifestades pels ciutadans a través de la pàgina web de l’Ajuntament
amb motiu de la comunicació realitzada per la Diputació sobre el calendari de
pagaments dels tributs locals, escrit del regidor d'Hisenda en què proposa la
modificació del pla de pagaments i l'establiment del cobrament quadrimestralment
de l'aigua potable.

Vist que, d'acord amb l'informe de l'oficina pressupostària la proposta
formulada pel regidor suposa la modificació, de l'article 4 de l'ordenança fiscal de
l'aigua potable, que estableix el període de facturació, i de l'article 52 de l'ordenança
general de gestió dels tributs locals, que aprova el pla de cobraments.

Vist que la modificació de les ordenances fiscals ve regulada en l'article 17 de
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Vist la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 24 de gener, ha dictaminat
favorablement la proposta, i que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la
interventora.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que no veu malament el fraccionament però la improvisació i el
desgovern de l'Ajuntament obliga a modificacions constants, tot això els porta a
abstindre's. La desídia i deixadesa demostra com es governa. No hi ha informe que
evidencie la demanda social que s'al·ludeix el que el porta a deduir que es tracta
d'un mer error.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que es tracta d'una  nova improvisació de l'equip de govern  com ja ocorreguera en
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altres taxes i ocasions precedents. Mala gestió, poques ganes de treballar, errors
materials i errors greus. S'arriba, inclusivament, a presentar esmenes del propi
alcalde a les pròpies propostes de l'equip de govern, com en el cas de la taxa de
recollida de fem. No hi ha un  concepte clar dels tributs ni del manteniment de les
instal·lacions. Reitera que la improvisació és constant.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la gestió de les
ordenances fiscals està deixant molt a desitjar. La planificació brilla per la seua
absència. És lògic que s'hagen rebut moltes crítiques per la forma en què es treballa
i es comunica. Eren innecessaris tants tràmits per a tornar a la situació de 2011. La
gestió, en un assumpte tan important,  ha estat nefasta. Prega es torne a comunicar
a tots els veïns la modificació operada.

El Sr. Alcalde-President diu que l'important  haguera de ser escoltar la veu de
la ciutadania. El ple va aprovar un calendari de tributs. La Diputació té un calendari
dividit en dos períodes. Els ciutadans han suggerit fer-ho en tres mesos i això ha
motivat la reconfiguració. Sempre escoltarà la ciutadania.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, opina que l'absència del Sr. Alcalde en la localitat provoca desorientació i
desconcert. El desgovern és evident. Es modifiquen les coses sense cap
planificació.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
escoltar els ciutadans és plausible però més haguera de ser-ho escoltar els grups de
l'oposició, ja que es van fer propostes  en matèria de tributs i es va fer cas omís. Es
va modificar la taxa d'aigua a dos mesos i ara es torna a modificar a tres. Tot és
producte de l'absència del Sr. Alcalde en la localitat. Els ciutadans tenen dret a una
mínima previsió i a una mínima seriositat.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que el conveni
amb la Diputació establia dos períodes de cobrament l'any i això hauria de conéixer-
se. És un error per falta d'atenció i dedicació. No els preocupa el que diu la gent ja
que en cas contrari  s'estaria pendent d'això, només els preocupa  el rebuig
electoral. La conseqüència del desordre és aquesta situació.

El Sr. Alcalde-President reitera que la primera modificació és producte de la
dinàmica del servei de la Diputació i la segona és producte del suggeriment de la
ciutadania. El mateix ocorre amb la llum de la Ciutat de l'Esport on s'evidencia un
error i, a posteriori, es corregeix.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), cap vot en contra i 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)
ACORDA:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, que
en la nova redacció, per a cadascun del tributs queda de la manera següent:
Taxa pel subministrament d'aigua potable.
Art. 4t. Tarifa
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 5,03€/quadrimestral
(15,09 €/any) per cada comptador i usuari.
…
Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals
Art. 52. Pla de distribució del cobrament
….
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3. S'estableix amb caràcter general el "Pla de Cobrament" següent:
PERÍODE EXEXACCIÓ
1) 1 de març a 30 d'abril Aigua potable-Clavegueram, Vehicles, Ocupació de

via pública, Fem i Guals
2) 1 de juliol al 30 d'agost Aigua potable,Clavegueram
3) 15 juliol a 30 de
setembre

IBI de naturalesa i rústica, IAE

4)1 novembre al 30
desembre

Aigua potable

Es fracciona el rebut de l'IBI en dos pagaments iguals, el 20 de juliol i l'1 d'octubre,
per a tots el contribuents que hagen domiciliat el seu pagament.

Segon.  El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb què
s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el tauler
d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la província, durant aquest
termini de temps podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que
s'estimen oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren
presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional.

7é. EXP. NÚM.  808 PER A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
2012. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que, en el
termini de temps establert a aquest efecte, que finalitzava el 19 de gener de 2012 ,
els grups municipals PSOE, Bloc i EU han presentat al·legacions contra l'aprovació
del Pressupost General de 2012.

En resum les al·legacions presentades es poden agrupar en els blocs
següents:

1) Sobre el no compliment dels terminis previstos en l'elaboració dels
pressupostos, així com la falta de planificació en el seu procés de
confecció.

2) Sol·licitud d'augment en la despesa en diferents polítiques de despesa.
3) En relació amb la impossibilitat d'aconseguir els ingressos pressupostats
4) Falta de concreció en les inversions, no existència de l'annex d'inversions i

indefinició en denominació de les aplicacions.
5) Falta d'informació en l'annex de personal.
D'acord amb l'informe conjunt de la interventora i el vicesecretari es procedeix

a desestimar-les mitjançant els arguments següents:
En relació al primer bloc, considera que no s'han complit els terminis

establerts en l'art. 168.4 del Text Refós de la Llei de les Hisendes locals, no obstant
això, el meritat incompliment no invalida l'acte administratiu d'aprovació inicial dels
pressupostos.

Les sol·licituds d'augment de la despesa en diferents polítiques tenen en
comú el fet que es tracta d'esmenes al Pressupost, i per tant entren dins de l'àmbit
de les prioritats polítiques. En el citat es fa referència a la Llei de la Cooperació al
Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, i explica que és una norma
d'aplicació als pressupostos de la Generalitat i no obliga els ajuntaments.
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En relació als ingressos es considera que els conceptes mencionats
(mobiliari urbà, Conservatori i subvenció malalts d'Alzheimer), estan ben consignats
en tractar-se de concessions administratives i compromisos d'altres administracions.

En relació amb les inversions es considera que en la documentació de
l'expedient es concreten les inversions per a l'exercici 2012 amb el detall exigit en la
legislació, en tot allò que s'ha referit a la identificació, finançament, i la resta de
requisits.

Pel que fa a l'annex de personal, la documentació continguda en l'expedient
del Pressupost General conté: la plantilla de personal, la memòria sobre la plantilla
de personal, l'informe valorat de variacions i la relació i valoració dels llocs de treball,
al seu parer més informació de l'exigida legalment.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 24 de gener,
dictaminà desestimar la totalitat de les al·legacions i per tant l'aprovació definitiva del
Pressupost General de 2012.

Vist l'art. 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Hisendes locals, i la resta de legislació concordant.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que s'incompleix la legalitat en diverses qüestions. No hi ha
predisposició tendent a canviar aquesta dinàmica. S'ha proposat la creació d'un
protocol de tramitació, així com la participació ciutadana i res d'això s'ha seguit. No
veu coherent haver de presentar al·legacions per a conscienciar en la necessitat de
destinar despesa en benestar social i en cooperació de desenvolupament
internacional. Tampoc comparteix els criteris seguits per a desestimar  l'al·legació
relativa  a la cooperació al desenvolupament internacional. Tampoc comparteix  els
criteris per a desestimar l'al·legació relativa a la falta d'annex d'inversions.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, discrepa
dels criteris de desestimació de les al·legacions. Quant a l'incompliment  dels
terminis l'informe ho posa de manifest que, no sent causa de nul·litat, queda patent
que s'incompleix el termini de formació del pressupost, així com que no s'ha
prorrogat mai el pressupost, malgrat que mai ha entrat en vigor a 1 de gener. Quan
la Llei obliga a complir uns terminis és perquè es faça, el contrari genera perjuís.
Sol·licita que en el futur el 15 d'octubre s'aportarà l'avantprojecte, no fer-ho ha de ser
considerat una burla. Els terminis relatius a Proexa tampoc s'han complit. Amb la
forma d'actuar del seu president es traeix la legítima confiança que els consellers de
Proexa dipositen en la Societat. Respecte  de l'al·legació a les inversions considera
que l'informe està fet  a la carta per a desestimar-les, ja que la relació d'inversions
constant en l'expedient no pot entendre's, en cap concepte, el que la Llei considera
annex d'inversions. Els ciutadans tenen dret a saber que va a invertir-se. S'actua per
la via “del mig” assessorats per serveis jurídics que també van per la via “del mig”.
No costava res realitzar l'annex d'inversions d'acord amb la Llei. Tampoc hi ha
l'annex de personal.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que no s'ha fet  de
forma correcta. Qüestions com la comptabilització  de subvencions que després no
s'ingressen amb l'únic pretext que es tracta d'una mera  previsió, o el conveni del
conservatori. En definitiva es falta al principi de caució. Hi ha falta de consignació
per al Consell Municipal d'Acció i Emergència Social. L'annex d'inversions no
compleix clarament la Llei i no compleix perquè així es desitja. No és el mateix fer
inversions que dedicar eixe esforç a despesa corrent. En definitiva no es té diners
per a invertir  a causa de l'elevada despesa corrent i interessos  bancaris.
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El Sr. Alcalde manifesta que continuarà aprovant el pressupost el dia 28 de
desembre.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal 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) ACORDA:

Primer. Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades al Pressupost
General de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici 2012.

Segon. Elevar a definitiva l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament
de Xàtiva per a l'exercici 2012.

Tercer. 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 2012,
resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l'integren.

Quart. Notificar el present acord a la Direcció dels Serveis Econòmics
Financers municipals, al grup municipal d'Esquerra Unida, al grup municipal
Socialista i al grup municipal BLOC-Compromís.

8é. EXP. NÚM. 82/2011, SOBRE LA CREACIÓ DEL CONSELL
SECTORIAL MUNICIPAL, DENOMINAT: EL CONSELL MUNICIPAL D' ACCIÓ I
EMERGÈNCIA SOCIAL DE LA CIUTAT XÀTIVA

Donat compte de la proposta de la regidora de Benestar Social, Rosa M.
Esteban Miedes, i l'informe-proposta de la directora de l'Àrea Sociocultural, a  la
Comissió Informativa Permanent Sociocultural,  sobre la creació del Consell
Municipal d'Acció i Emergència Social de la ciutat Xàtiva d'aquest Excm. Ajuntament
de Xàtiva, així com, l'aprovació de les corresponents normes de règim interior.  Que
culmina les expectatives de coordinació de totes les associacions locals sense ànim
de lucre i l'objecte social principal de les quals siguen  activitats  d'acció  i
emergència social, amb la pretensió  d'actuar amb criteris unificats i consensuats,
davant de situacions d'emergència social, i  prioritàriament  amb el repartiment i
distribució d'aliments.

Vist el dictamen favorable de la  Comissió informativa Sociocultural, de 26 de
gener de 2012, per unanimitat dels seus membres, incorporant a proposta de la
regidora Francesca Chapí, l'article 11,  procedint a modificar en la seua redacció
que: “El Consell Municipal d'Acció i Emergència social de la ciutat Xàtiva, és reunirà
una vegada al quatrimestre, en sessió ordinària…”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, reconeix la seua labor a totes les associacions dedicades a l'emergència
social en un moment com l'actual. El Consell és una gran mesura que el seu grup
recolza i amb el qual s'implicarà la societat. Cal donar-li viabilitat amb mesures
concretes i amb dotació econòmica.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor. Desitja que siga un fòrum fluid i útil.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, també diu estar a favor.
És una reivindicació longeva, ara toca dotar-lo de contingut i de mitjans. Cal recolzar
i ajudar als qui es dediquen als altres.
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Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social agraeix
a tots els grups el seu suport. Diu que el Consell naix amb vocació de treballar i fer-
ho en pro dels altres. Reivindica l'autonomia dels regidors per a desenvolupar la
seua acció de govern.

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

Primer. Aprovar la creació del Consell Municipal d'Acció i Emergència social
de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, i  les Normes de règim Interior del mateix que
consten en l'expedient.
  Segon.  Traslladar del present acord a la Regidoria de Benestar Social i a tots
els membres que representen el Consell Municipal d'Acció i Emergència Social de la
ciutat Xàtiva, basant-se en el que disposa l'article sisé de les normes de règim
interior,  a fi que en el termini de 15 dies, a partir de la notificació del present acord,
comuniquen el nom i adreça de la persona que designen per ocupar la vocalia del
Consell Municipal d'Acció i Emergència social de la ciutat Xàtiva, a fi de procedir a la
seua constitució.

9é. EXP.NÚM. 735/2005, INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA RESOLUCIÓ
DE L'ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, PER GESTIÓ
INDIRECTA, DEL SECTOR INDUSTRIAL I-1 CANYOLES”

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta:

− Per acord plenari d'aquest Ajuntament, en sessió de 30 de gener de
2006,  es va aprovar el programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada
del sector industrial I-1 “CANYOLES”, presentat per Federico Juesas Genís, en nom
i representació de la mercantil IMMOBILIÀRIA JUESAS AROCA, SL, que incloïa
Alternativa tècnica i Avantprojecte d'Urbanització de la Unitat d'Execució.  En aquest
acord es va adjudicar a la immobiliària JUESAS AROCA SL la condició d'agent
urbanitzador.

− Per acord del Ple  de data 3 de maig de 2007, es va aprovar nou Pla
Parcial del Sector I-1 Canyoles, en compliment de la Resolució de data 12 de maig
de 2006 de la Comissió Territorial d'Urbanisme, pel  qual es manté el planejament
del vigent PGOU de Xàtiva en el que afecta la carretera N-340. La mercantil Juesas
Aroca SL adjudicatària  de la condició d'agent urbanitzador del PAI I-1 Canyoles, va
presentar projecte d'urbanització conforme al citat Pla parcial aprovat per
l'Ajuntament en la sessió de 3 de maig de 2007.

− Per Resolució de l'Alcaldia Presidència número 618 de data 27 de juny
de 2007, es va autoritzar l'agent urbanitzador l'exposició pública per espai de 20
dies del projecte d'urbanització complet del PAI. Aquesta exposició pública es va
efectuar en el periòdic Las Provincias de data 2 d'agost de 2007 i en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana número 5591 de 4 de setembre de 2007. La normativa
del Pla parcial del sector s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la província núm. 236
de data 4 d'octubre de 2007. Per acord de la Junta de Govern Local  de data 11 de
febrer del 2008, es van resoldre les al·legacions presentades i es va aprovar el
projecte d'urbanització del Sector.

− El 9 d'agost de 2008 va ser subscrit el Conveni Urbanístic entre
l'Ajuntament i l'Agent Urbanitzador. Immobiliària Juesas Aroca, SL va ingressar en
aquest Ajuntament, el 12 de setembre de 2008, fiança per import de 835.642,97 €,
per a garantir l'execució del Programa.
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Atés que, després d’aquest tràmit consta en l'expedient que, al llarg de finals
de 2008 i principis de 2009, per part dels propietaris afectats es van presentar escrit
en què s’optava per la modalitat de retribució a l'urbanitzador, sense que fins a la
data s'haja aportat el preceptiu projecte de reparcel·lació. D'acord amb la clàusula
segona del conveni el termini màxim per a la presentació de l'esmentat projecte era
de quatre mesos.

Atés que el 3 de juliol de 2009, Iberdrola emeté un informe sobre la
repercussió econòmica de l'electrificació del Polígon, que ascendeix a 1.364.082,39
€, ja que la línia ha de tindre la seua entrada i eixida en la subestació de Llanera de
Ranes.

Considerant que al present programa li és d'aplicació la Llei 6/1994,
Reguladora de l'Activitat Urbanística de la Comunitat Valenciana, que contenia un
règim molt semblant al de l'actualment vigent LUV i  ROGTU que la desenvolupa.
Així, l'article 29.10 LRAU establia que l'incompliment del termini d'execució d'un
programa determinarà, excepte pròrroga justificada en causa d'interés públic, la
caducitat de l'adjudicació. La Llei matisa que la caducitat es refereix a l'adjudicació
del programa, és a dir, al contracte, no a l'instrument de planejament temporal,
econòmic i de gestió, ni de bon tros, a l'instrument de planejament espacial. Com
vulga que la caducitat del propi contracte no opera automàticament, exigeix
expedient contradictori  (la qual cosa és una conseqüència dels principis generals
del dret). L'esmentat precepte afegeix que “l'adjudicatari que incomplisca els seus
compromisos pot ser objecte de les penes contractuals previstes en el propi
programa i ser, en casos greus, privat de la seua condició d'urbanitzador”. La qual
cosa és coincident amb allò que s'ha previngut per la LUV i reiteratiu amb la pròpia
declaració de caducitat de l'adjudicació.

Quant al procediment per a la resolució de l'adjudicació, la LRAU, article
29.13, exigeix dictamen previ del Consell Superior d'Urbanisme.  En conseqüència
ha de sol·licitar-se dictamen de l'actual Consell Superior de Territori i Urbanisme, per
la qual cosa l'Ajuntament no pot resoldre el vincle amb l'urbanitzador per si mateix,
sense comptar amb el preceptiu dictamen ja ressenyat que, a més, serà vinculant en
quant desfavorable.

Atés que en el present  Programa, una vegada realitzada l'adjudicació per
l'urbanitzador, subscrit el conveni que formalitzara els compromisos entre les parts,
no s'ha redactat i presentat per a la seua aprovació el projecte de reparcel·lació del
sector.

Quant al procediment de resolució del Contracte, els tràmits vénen regulats
per l'article 342 ROGTU (en referència a l'article 143.4 de la LUV):
1. La resolució del Contracte es disposarà per l'òrgan de contractació, açò és, el Ple,
d'ofici o si és el cas, a instància de l'Urbanitzador.
2. Per a la resolució del Contracte haurà d'instruir-se el procediment per a declarar
l'extinció del Contracte, i els efectes que deriven de la resolució.
3. En tot, cas, hauran de substanciar-se els tràmits següents:
a) Quan la resolució s'inste d'ofici, audiència a l'Urbanitzador per un termini mínim

de deu dies naturals.
b) En eixe cas, i sempre que es propose la confiscació de la fiança, també es

donarà audiència pel mateix termini a qui haguera avalat o garantit a
l'Urbanitzador.

c) El tècnic d'Urbanisme i el secretari de l'Ajuntament emetran un informe en el
termini màxim de quinze dies naturals.
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d) Serà preceptiva la prèvia emissió d'informe favorable pel Consell del Territori i el
Paisatge (abans de Territori i Urbanisme) o de l'òrgan consultiu que el
substituïsca (Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana). L'informe ha
de ser emés en el termini de dos mesos des que la sol·licitud de l'Administració
actuant tinga entrada en el registre del Consell. De conformitat amb la legislació
reguladora del procediment administratiu comú, l'informe té caràcter determinant,
per la qual cosa la seua falta d'emissió impedirà la continuació del procediment.

Vist l'informe que emet l'Àrea de Foment, Departament d'Urbanisme, amb la
conformitat de la secretària, en què proposa l'inici de l'expedient per a la resolució
de l'adjudicació d’aquest programa.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el  27 de gener de 2012.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, reivindica l'emissió d'un informe  en què es pose de manifest el cost que
ha suposat per a l'Ajuntament la tramitació  del PAI i que això es recupere executant
la fiança. Condiciona el seu vot a aquesta gestió. Sol·licita també que els terrenys
siguen desclassificats i recuperen la seua vocació agrícola.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís es
congratula que després d'un interval d'inacció es reprenga la resolució dels PAI.
Considera que l'incompliment dels terminis és evident  i això motiva, sense més, la
caducitat. Reitera la modificació del PGOU  per a desclassificar el que sempre ha
sigut horta, la qual cosa també ocorre en altres sectors. Demana que se seguisca en
la mateixa línia en altres programes. Sol·licita que es reparen els problemes creats
durant el desenvolupament urbanístic.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que aquesta
situació és conseqüència d'un PGOU expansiu que plantejava una urbanització
exagerada. Aquest PAI es va aprovar en un ple extraordinari per a fugir de la LUV.
El  PSOE va denunciar la falta d'informes i la falta d'experiència de l'empresa i la
falta de solvència tècnica i econòmica. Tot s'ha confirmat amb el temps. Sol·licita
que en requerir el dictamen del Consell d'Urbanisme quede clar que els propietaris
estan en contra de la continuïtat del PAI.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme explica que es
treballa en compliment d'allò que s'ha acordat respecte dels PAI. Vindran a seu
plenària altres programes. En referència a la intervenció de Miquel Àngel Lorente
López considera innecessari l'emissió d'informe de Secretaria ja que l'emetrà el
director d'Àrea i s'obrarà en conseqüència, encara que, diu, res ha de veure aquesta
reivindicació en el present moment. Quant a la modificació del PGOU vindrà en un
futur.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que la petició del seu grup no sols era respecte  de la caducitat dels PAI sinó també
sobre la desclassificació.

Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista desitja reiterar que
els propietaris afectats estan en contra.

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

Primer. Incoar expedient per a la resolució de l'adjudicació del programa
d'Actuació Integrada, per a la urbanització i posterior edificació del Sector Industrial
I-1 Canyoles, concedint a la mercantil Immobiliària Juesas Aroca S.L. Tràmit
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d'audiència durant un termini de deu dies naturals, a fi que examinen l'expedient i
presenten les al·legacions i documentació que estimen convenient en defensa dels
seus interessos.

Segon. Una vegada transcorregut aquest termini d'audiència, se sol·licitarà
dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme de la Comunitat Valenciana,
amb caràcter previ a l'acord municipal de resolució de l'adjudicació del programa, en
compliment de l'article 143.4 de la LUV, mitjançant trasllat de l'expedient, del present
acord municipal, així com de les al·legacions de l'urbanitzador (en cas de formular-
se) i de l'informe emés pel tècnic d'Urbanisme i el secretari de l'Ajuntament.

Tercer. Notificar el present acord a l'agent urbanitzador.

10é. 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 del Sr. Alcalde president:

Números de l'1 al 52 (corresponents al mes de gener de 2012)

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

11é. DESPATX EXTRAORDINARI

El Sr. Alcalde-President  explica que no es poden presentar mocions a última
hora del dia anterior a la celebració del ple perquè no hi ha temps de preparar-les.
Anuncia que, per això,  votarà en contra de la declaració d'urgència.

11é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS, PER A LA CREACIÓ D'UN REGISTRE DE REGALS I OBSEQUIS
A CÀRRECS ELECTES

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 2 de febrer de 2012, registre d'entrada número 2001, per a la
creació d'un registre  de regals i obsequis a càrrecs electes, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El tema dels regals a càrrecs electes és un tema complex i perillós, que ha
generat gran quantitat de problemes i han degenerat també en problemes en els
tribunals  per acusacions de suborn impropi, com ho manifesta el judici a
l'expresident de la Generalitat Valenciana  Francisco Camps.

L'estricta però breu regulació recollida en el Codi Penal en relació a la
prohibició de rebre obsequis  per part de les autoritats  i funcionaris públics, pot
xocar a vegades amb els usos i costums entre les persones que  afavoreixen
l'intercanvi d'obsequis. Resulta  inevitable que el tracte directe i continuat  entre els
empleats públics i els representants de les empreses o persones que contracten
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amb l'administració és trastorne o es confonga amb relacions d'amistat personal.
Però, aquesta situació  inevitable  per a les relacions socials i la comunicació entre
les persones no ha de suposar cap  tracte de favor  a les persones o empreses que
representen per part dels funcionaris públics, siguen aquests empleats o
responsables directius o polítics de l'administració pública.

Es considera que comet un suborn impropi aquella autoritat o funcionari
públic que admet un obsequi o regal que li siga oferit  en consideració de la seua
funció  o per a la consecució d'un acte no prohibit legalment. Sembla evident que el
delicte de suborn impropi està relacionat estretament amb tres factors: un element
subjectiu relacionat amb qui rep el regal i que fa el regal (no és igual  que a un
ordenança l'inviten a un café que a un director general li regalen dinars uns
constructors); un element objectiu que té a veure amb la quantitat del que regala (no
és igual, per exemple, unes anxoves que un trage de 6.000 €) i un element
contextual que té a veure amb  on i com s'efectua el regal (no és el mateix en un
acte oficial que en l'entorn privat).

Si els regals i els obsequis poden acabar sent delictius, en aquests moments
de crisi econòmica i elevats nivells de desocupació, es converteixen en un motiu
d'escàndol quan la majoria de la ciutadania està fent  durs sacrificis a nivell
econòmic. Qualsevol crida a l'austeritat per part de les autoritats públiques ha d'anar
acompanyada d'un plus d'exemplaritat i de transparència.

El tema dels obsequis i dels regals s'ha resolt en molts governs (per exemple
en la presidència dels EUA), monarquies democràtiques europees (per exemple
Gran Bretanya) i ajuntaments (per exemple Segòvia) mitjançant la creació d'un
registre oficial de regals. Entenem que l'Ajuntament de Xàtiva ha de fer el mateix.

És per això que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, els
següents

ACORDS

Primer. Creació d'un registre de regals i obsequis pels regidors/es i
alcaldessa o alcalde de Xàtiva.

Segon. Iniciar expedient per a elaborar i aprovar un reglament de regals i
obsequis. “

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal 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-Compromís per a la creació d'un  registre de regals i obsequis a càrrecs
electes.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís anuncia que
presentarà proposició.
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11é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A LA INCLUSIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
EN EL CONSELL MUNICIPAL ESPORTIU

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 2 de febrer de 2014, registre
d'entrada número 2014, per a la inclusió de tots els grups municipals en el Consell
Municipal Esportiu, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell Esportiu Municipal com a òrgan autònom de l'Ajuntament de Xàtiva
ha de recollir totes les sensibilitats del món esportiu de la ciutat, així com les
diferents sensibilitats polítiques que compten amb representació en el consistori. Per
aquest motiu, considerem que la presència, amb tot el dret, de representants de tots
els grups municipals en el consistori en l’esmentat Consell ha de ser l'expressió
democràtica i justa de la reivindicació de la voluntat popular expressada en les
urnes. Qualsevol opció que no compte amb la màxima pluralitat dins del Consell
Esportiu Municipal li lleva transparència i empobreix  la dinàmica del mateix.

És per tot això que l'Ajuntament de Xàtiva i la proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

Primer. Instar l'inici d'un procés de modificació estatutària encaminada a
integrar tots els grup polítics amb representació en l'Ajuntament, com a membres de
ple dret del Consell Municipal Esportiu amb veu i vot”.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal 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
Esquerra Unida del País Valencià, per a la inclusió de tots els grups municipals en el
Consell Municipal Esportiu.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, lamenta que no hi haja un espai on presentar la veu de la ciutadania.

11é.3.  MOCIÓ PRESENTADA  PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT
VALENCIANA A LA RETIRADA DEL DECRET LLEI 1/2012

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 2 de febrer de 2014, registre
d'entrada número 20134, per a instar el Govern de la Generalitat Valenciana a la
retirada del Decret Llei 1/2012, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Consell de la Generalitat Valenciana el passat 5 de gener va aprovar el
DECRET LLEI  1/2012, un gran paquet de retallades  que ha suposat una nova
agressió al personal  del sector públic i als serveis  que es presten.

És el major atac de la història, amb aquesta mesura  pretenen estalviar 1.000
milions d'euros de la manera més fàcil, retallant salaris del personal docent i sanitari,
enviant a la desocupació durant l'estiu el personal interí docent,  reduir la jornada  a
25 hores al personal interí de l'Administració del Consell i de la de Justícia i de totes
les empreses, entitats i fundacions del sector públic valencià i posar límits a les
reduccions de jornada, així com eliminar els drets a dies de vacances i de descans,
a determinades prestacions socials i la prolongació de la vida laboral més enllà de
l'edat de jubilació. I tot això, vulnerant els convenis col·lectius d'aplicació del
personal laboral i la negociació  col·lectiva, retallant en personal, prestacions i
serveis públics.

A més, el Consell ha aplanat el camí  per a acomiadar fins a un 25% del
personal interí dels diferents sectors, la qual cosa pot afectar milers de persones,
augmentar les xifres de la desocupació i deteriorar més encara  la prestació dels
serveis públics a la ciutadania valenciana.

Les mesures aprovades no pretenen ni racionalitzar  ni ordenar les
administracions públiques ni el sector públic, sinó  fer caixa a costa de tirar mà al
salari de les treballadores i treballadors.

El govern valencià ha malgastat i ha dilapidat  els recursos públics amb una
política clientelar basada en els grans esdeveniments que no ha generat riquesa ni
ocupació, l'especulació urbanística, que ha suposat l'enriquiment d'unes persones a
costa de la destrucció del territori i la privatització de serveis públics amb el
desviament de recursos a empreses privades que obtenen beneficis  a costa de les
arques públiques.

És per tot això que l'Ajuntament de Xàtiva,  i a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

Primer. Instar el Govern de la Generalitat a la retirada del Decret Llei de
forma immediata.

Segon. A obrir una  negociació real amb els sindicats per a intentar optimitzar
les plantilles i serveis i racionalitzar l'administració sense cap minva dels serveis.

Tercer. A reduir el deute eliminant els grans esdeveniments  deficitaris,
estudiant alternatives d'ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la
devolució  dels diners defraudats a l'erari públic en la gestió d'empreses públiques,
aplicant mesures fiscals de gravamen a l'especulació, recuperant els impostos de
donacions, successions i patrimoni, defenestrant  els gestors irresponsables que ha
portat empreses públiques a la fallida tècnica, eliminar els sobrecostos
incommensurables  en la construcció d'edificis emblemàtics, no comprant empreses
amb desenes de milions de deute (VALMOR), etc.

Quart. Donar compte del present acord, al president de la Generalitat i als
Grups parlamentaris de les Corts Valencianes. “

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal 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:
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Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, per a instar el Govern de la Generalitat a la
retirada del Decret Llei 1/2012.

11é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
PER LA CONTÍNUA VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS EN EL SÀHARA
OCCIDENTAL

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada per la contínua violació dels drets humans en el Sàhara
Occidental amb el següent tenor literal:

“El passat 25 de setembre de 2011, en la ciutat ocupada de Dajla, al sud del
Sàhara Occidental, va ser assassinat  el ciutadà sahrauí Maichan Muhammad Lamin
Lahbib, de 29 anys a les mans de colons marroquins. L'enfrontament   es va
estendre entre la població sahrauí la qual cosa va portar a desenes de ferits.
L'assetjament contra la població  sahrauí en la ciutat de Dajla s'intensifica dia
darrere de dia. Hui Dajla és una ciutat presa militarment per les forces d'ocupació
marroquina.

El 22 de desembre de 2010 a la ciutat ocupada de l'Aaiun, va ser assassinat
per la policia del Marroc, d'un tret al cap, a l'eixida  d'un cibercafé, el jove Said
Dambar. El seu cos, encara hui no ha estat entregat a la seua família.

El 8 de novembre de 2010,  és desmantellat de forma violenta per les forces
d'ocupació marroquina  el campament de Gdeim Izik. Milers de ciutadans i
ciutadanes sahrauís, instal·len les primeres haimes en les proximitats de la ciutat de
l'Aaiun el 10 d'octubre, en protesta pel deteriorament de la situació socioeconòmica
de la majoria de la població autòctona  i en contra del fracàs de les nacions Unides
per a trobar una solució justa i duradora al conflicte. Més de 20.000 persones es
concentren en el campament, conegut com “Campament de la Dignitat”, germen de
les revoltes àrabs per la llibertat. No està clar el cost final de víctimes a
conseqüència del brutal atac contra la població  indefensa, però entre les morts
figura un xiquet Nayem El Garhi (el vehicle en què viatjava va ser  metrallat  per la
policia marroquina). Hui són 21 els presos polítics sahrauís  que estan presos en les
presons del Marroc, el seu delicte és participar en una mobilització pacífica on va
ser reprimida amb total brutalitat.

Al Sàhara Occidental són continus els atacs dels colons marroquins, que ixen
al carrer, animats i protegits per la policia marroquina, per a destrossar, saquejar i
cremar vivendes, comerços i vehicles de ciutadans sahrauís, com va ocórrer en la
ciutat de Dajla el passat setembre i en la ciutat de l'Aaiun després del
desmantellament del campament de Gdeim Izik.

Les principals ciutats del Sàhara Occidental estan preses per la força
d'ocupació marroquina, la repressió contra la població autòctona no cessa, i són
moltes les persones detingudes, desaparegudes i torturades per la policia.

La por i l'aprensió dominen els sentiments dels ciutadans i ciutadanes
sahrauís del Sàhara Occidental, però la seua fermesa i valor els ajuda a mantindre's
en peu.

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

ACORDS
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1. Condemnar enèrgicament  la contínua violació dels Drets Humans en el
Sàhara Occidental a les mans de les forces d'ocupació marroquina.

2. Exigir a les nacions Unides i a la Comunitat Internacional:

• Que complisquen amb l'obligació de protegir la vida i tots els drets de la
població autòctona sahrauí als territoris ocupats pel Marroc.

• El compliment de les resolucions de les nacions Unides, que posen fi a
l'ocupació marroquina sobre el Sàhara Occidental

3. Exigir al Govern Espanyol:

• Que prenga part activa en la resolució del conflicte que pateix el poble
sahrauí, com a conseqüència de l'inconclús procés de descolonització.

• Que lidere la diplomàcia internacional per a fer complir les resolucions de
l'ONU en què es contempla la convocatòria d'un referèndum
d'autodeterminació entre els antics habitants i els seus descendents.

• Que introduïsca sempre la qüestió sahrauí en les seues converses amb el
govern marroquí i li manifeste la seua més enèrgica  condemna per la
brutal repressió  existent en el Sàhara Occidental i li exigisca  la llibertat
de tots els presos polítics sahrauís.

4. Fer arribar els presents acords al Govern de l'Estat Espanyol, al Ministeri
d'Assumptes Exteriors, al Congrés dels Diputats, als Grups parlamentaris de
les Corts Valencianes, a la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el
Poble Sahrauí del País Valencià i als Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva”.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels rRegidors del Grup Municipal 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-Compromís, per la contínua violació dels drets humans en el Sàhara
Occidental.

A les 14 hores 20 minuts s'absenta de la sessió la regidora Rosa María
Esteban Miedes.

11é.5. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA, SOL·LICITANT QUE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
ESTIGUEN DISPONIBLES QUAN ES CONVOCA EL PLE

Roger Cerdà Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista manifesta que
no totes les Resolucions de Presidència estan disponibles en el moment de
convocar el ple, per la qual cosa proposa al plenari que adopte acord en el sentit
d’ordenar a la Secretaria que aquests documents s'integren en l'expedient del ple i
es posen a disposició des del precís moment de la convocatòria, inclusivament, de
poder ser, des del dia de celebració de la Junta de Portaveus.
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L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots presents dels regidors del Grup Municipal 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 “in voce” presentada pel Grup
Municipal Socialistes, perquè les Resolucions de Presidència estiguen disponibles
quan es convoca el Ple.

12é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a José Antonio Vidal Piquer si per a l'any que ve s'obrirà la borsa de
treball.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans diu que respondrà
en el pròxim ple.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta pel servei de víctimes del delicte.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, respon que ho ha suprimit el Ministeri de
Justícia.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a Yoanda Esperanza Sipan Sarrión  per l'informe en què es justifiquen
la reducció de les taxes de l'enllumenat de la Ciutat de l'Esport.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports respon que ja es
va donar compte en el Ple. L'informe consta en l'expedient.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
prega que els pressupostos per a accions com  FITUR siguen més exhaustius
per a evitar equívocs.

M. Emilia Soro Perona, regidora de Turisme, considera que abans de traure
notícies en premsa haurien de contrastar-los. Una cosa és la previsió i una altra
és la liquidació.

Francesca Chapí Albero, diu que l'equívoc ve pel generalisme del decret
d'alcaldia.

M. Emilia Soro Perona explica la justificació de la despesa en FITUR.

Francesca Chapí Albero, considera que hauria de fer-se un projecte abans.

El Sr. Alcalde-President requereix que es predique amb l'exemple per part de
tots els integrants d'Esquerra Unida.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, en resposta a les al·lusions directes del senyor alcalde, manifesta que
la seua  gestió al capdavant del Consell de la Joventut sempre ha estat
impol·luta, coneixedora d'això la regidora de Joventut i validada per la Intervenció
municipal i s'ofereix a prestar a qualsevol aclariment.

El Sr. Alcalde-President diu que quan es demana rigor el rigor l'ha d’aplicar
primer un mateix.

Miquel Àngel Lorente López,  diu que durant la seua gestió mai va haver-hi cap
dinar ni res per l'estil. Es van limitar a invitar als qui actuaven gratis en
esdeveniments per a la joventut.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per l'escorxador.

Enrique Perigüell Ortega, explica que ha quedat desert i ara diversos empresaris
volen quedar-se'l  en les condicions del plec.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta pels actes institucionals  per commemoració del bombardeig.

El Sr. Alcalde-President respon que ell no assistirà.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta al regidor Ramón Vila Gisbert, a què es deu la factura de
dinar de treball pujada al Castell.

Ramón Vila Gisbert,  diu que respondrà en el pròxim ple.

Miquel Angel Lorente López, reitera la pregunta al Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde-President respon que si no està firmada per ell  no ho sap, en tot
cas no es correspon a cap dinar a què haja assistit González Pons ni el propi
alcalde.

• Miquel Àngel Lorente López, diu en relació amb les mocions, que entén que no
se'ls conferisca urgència però prega que mentre qualsevol edil estiga en l'ús de
la paraula, altres eviten jugar amb el mòbil.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega que l'any
que ve no es vaja a FITUR  en entendre que es tracta d'una despesa
innecessària.

El Sr. Alcalde-President diu que no han d'haver-hi valoracions sense
coneixement.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme manifesta que han visitat
Xàtiva 6.800 persones de Madrid, la qual cosa justifica per si la fira.
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• Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista prega que com més
prompte millor es reprenga el projecte de la Casa de la Llum, perquè està
deteriorant-se.

• Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista prega  que s'inicien les
gestions per a veure l'ús que se li va a donar a la Casa del Cigroner.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista pregunta  quan
s'iniciaran les obres de Santa Clara.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que encara
està tramitant-se el Pla Especial, que tardaran a començar.

• M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme prega al Grup Municipal
Socialista que evite notícies demagògiques com afirmar que es van gastar 3.000
euros per 3 nits d'hotel. Explica que en dietes s'han gastat 4 persones 1.200
euros de dimarts a diumenge, inclòs estand i desplaçaments.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores cinc minuts alça la
sessió.  D'això s'estén la present 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,


