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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia huit de febrer de dos mil
tretze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència del Sr. Alcalde-President, 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 LES ACTES DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
NÚMERO 14, DE 28 DE DESEMBRE DE 2012, DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT, NÚMERO 15, DE 28 DE DESEMBRE DE 2012 I
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, NÚMERO 1,  DE 4 DE GENER DE 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 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
Valencià, manifesta que respecte a l'acta de la sessió ordinària, número 1, de 4 de
gener de 2013 desitja fer dues esmenes:

- En la pàgina 19, línia 10 consta que el sobrecost del CCX ha sigut del 40%,
aclareix que el que va dir va ser que de dos milions d'euros s'havia passat a quatre
milions d'euros, quasi el doble.

- En la pàgina 24, línia 5, consta en l'acta el que va dir el Sr. Alcalde que el
seu grup deia que no es devia pagar la quota de residus. Vol que conste que el que
ell va dir en tot moment va ser que  la insubmissió fiscal suposaria un 20% de
recàrrec a la ciutadania.

El secretari manifesta que es procedirà a incloure les dues esmenes
realitzades per Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, a l'acta de la sessió ordinària, número 1, de 4 de gener de 2013.

No havent-se formulat cap altra proposta de rectificació, per unanimitat dels
vint  membres presents s'aproven  les actes de referència, corresponent a la sessió
extraordinària número 14, de 28 de desembre de 2012, a la sessió extraordinària i
urgent, número 15, de  28 de desembre de 2012 i a la sessió ordinària, número 1,
de 4 de gener de 2013.

A les 12 hores 15 minuts s'incorpora a la sessió el 1r, tinent d'alcalde, Vicente
Parra Sisternes
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2n. PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMIS PER A LA TRANSMISSIÓ D'INFORMACIÓ PER PART DELS
REGIDORS I REGIDORES REPRESENTADES DEL PLE D'ÒRGANS
COL·LEGIATS

El secretari explica que la Proposició del Grup Municipal Bloc-Compromís per
a la transmissió d'informació per part dels regidors i regidores representants del Ple
en òrgans col·legiats  ha estat esmenada  per la Portaveu del Grup Municipal del
Partit Popular, per tant ha de procedir-se, en primer lloc, a tractar la Proposició del
Grup Municipal Bloc-Compromís i en segon lloc l'esmena presentada per la
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura i
explica la proposta presentada el 18 de gener de 2013, registre d'entrada 562 amb
el següent tenor literal:

“Exposició de motius

En el ple de l'Ajuntament de Xàtiva del 15 de juliol de 2011 es va aprovar el
nomenament de representants en òrgans col·legiats, en altres la Mancomunitat de
Municipis la Costera –la Canal, el Consorci de residus del Pla Zonal X, XI, i XII, Àrea
2, el Consorci per a la Gestió de la concessió de Televisió Digital Terrestre,
Federació Valenciana de Municipis i Províncies  i Federació Espanyola de Municipis
i Províncies,  el Conveni de Gestió Cadastral amb el Ministeri d'Economia i Hisenda,
el Fons Valencià de Solidaritat,  el Consorci Provincial de Bombers de València, la
Xarxa de Municipis per la Sostenibilitat, el Consell Escolar Municipal, el Consell
Local de Sanitat, el Consell Local de la Joventut, el Consell Local Agrari, la Comissió
Mixta de Patrimoni, el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, com el
Consorci de les comarques centrals nomenat el ple de 8 d'agost de 2011.

Des del seu nomenament, els regidors i les regidores representants de la
corporació Municipal no han donat comptes, si no ha sigut a instàncies dels
membres de l'oposició, de les convocatòries dels seus òrgans col·legiats, ni dels
acords que s'han pres, i que afecten moltes vegades a la nostra ciutat i al
funcionament de l'Ajuntament. Els grups polítics d'aquest Ajuntament arriben moltes
vegades a aquesta informació a través de la premsa o quan arriben a l'Ajuntament
conseqüències dels acords d'aquests òrgans que els afecten. Fins i tot en alguns
casos el ple no coneix si aquests òrgans es reuneixen, si el representant nomenat
pel ple assisteix a les reunions o si la seua assistència comporta alguna
indemnització econòmica. Així mateix, tampoc resulta fàcil als grups polítics d'aquest
Ajuntament obtindre informació dels acord presos per aquests òrgans, o accedir als
expedients dels esmentats acords, per la qual cosa seria convenient que els
representants que han estat nomenats pel Ple de l'Ajuntament, feren transmissions
entre els grups polítics que conformen el consistori i els òrgans col·legiats
esmentats.

Aleshores seria convenient que, per a millorar la transparència, es marcaren
quines són les obligacions respecte al Ple de l'Ajuntament dels representants que
han estat nomenats per aquest en els diferents òrgans col·legiats, atés que encara,
s'entén que haguera de respondre de forma ordinària a qualsevol gestió proposada
per algun grup polític del consistori, és difícil portar aquest seguiment si no es té
constància per part del ple de la convocatòria  d'algun d'aquests òrgans. Així mateix
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haurien de facilitar la consulta de la documentació per part dels grups polítics del
consistori, fent de missatgers amb els òrgans  per a la consulta  dels expedients. Per
a aquest efecte, seria convenient que els representants en òrgans col·legiats
posaren a disposició de tots els grups polítics del consistori les convocatòries i les
actes dels òrgans de què en formen part, qüestió que es pot fer fàcilment a través
de la plataforma electrònica municipal Gestiona de recent implantació en el nostre
Ajuntament.

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

ACORDS

1- Els regidors i regidores nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Xàtiva
representants del consistori en els diferents òrgans col·legiats donaran compte
en el Ple de l'Ajuntament de les convocatòries dels òrgans col·legiats de què en
formen part, informaran dels acords presos en el mateix i posaran a la disposició
dels grups polítics de l'Ajuntament les actes de les reunions  dels mateixos, que
es podran consultar a través de la plataforma electrònica municipal.

2- Els regidors i regidores nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Xàtiva
representants del consistori en els diferents òrgans col·legiats facilitaran la
consulta dels diferents expedients que requereixen els regidors i regidores dels
diferents grups polítics del consistori, segons els criteris que tinguen aprovats
cada òrgan.

3- Iniciar l'expedient de modificació del ROM de l'Ajuntament de Xàtiva  per tal de
recollir les anteriors obligacions dels regidors i regidores de l'Ajuntament de
Xàtiva.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta estar d'acord. Diu que va en la filosofia d'una institució
democràtica i representativa. Més enllà de la informació, els representants han de
mantindre la postura de l'Ajuntament  prèviament consensuada, no la seua pròpia.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, també manifesta la seua
conformitat, incrementa transparència, informació i participació. Els representants
han de retre comptes.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
procedeix a llegir l'esmena a la proposta per a la transmissió d'informació per part
dels regidors/es representants del Ple en òrgans col·legiats presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís, amb el següent tenor literal:

1. Els regidors i regidores nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Xàtiva,
representants del consistori en els diferents òrgans col·legiats donaran compte en
les corresponents comissions informatives de les convocatòries dels òrgans
col·legiats de què en formen part, informaran dels acords presos en el mateix i
posaran a disposició dels grups polítics de l’Ajuntament les actes de les reunions
dels mateixos.

2. Els regidors/es nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Xàtiva representants
del consistori en els diferents òrgans col·legiats facilitaran la consulta dels diferents
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expedients que requerisquen els regidors i regidores dels diferents grups polítics del
consistori, segons els criteris aprovats en cada òrgan.

3. Iniciar expedient de modificació del ROM de l'Ajuntament de Xàtiva per a
recollir les anteriors obligacions dels regidors i regidores.”

Acabada la lectura, M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del
Partit Popular explica  que l'esmena només canvia respecte a què siga la comissió
informativa el fòrum on es done compte. Considera que en la proposta presentada
pel Grup Municipal Bloc-Compromís s'utilitzen  raonaments que no són certs, com
per exemple que existisca dificultat per a aconseguir informació. Es dóna tota la
informació que se sol·licita. Sempre que algú pregunta a un regidor se li dóna tota la
informació. És obligació del govern facilitar informació i de l'oposició  sol·licitar-la.
Proposa modificar el ROM en aquest sentit.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que l'Ajuntament no dóna facilitats per a obtindre la informació. Reitera
la necessitat de fomentar la funció representativa. Exigeix que tot es tracte i
consensue abans d'adoptar decisions. Hi ha una gran falta de democràcia en
l'Ajuntament.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
no és cert que amb la mera sol·licitud s'obtinga la informació. A més no s'informa de
les reunions d'òrgans externs. Desitja que existisca d'ofici una prestació  de la
informació. És acceptable que s'informe en Comissió via ROM però és ineludible la
posada a disposició de les actes via Gestiona i posteriorment començar a prendre
decisions.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que l'oposició
sol·licita la informació però el govern no la facilita, o no de forma proactiva. La
proposta és positiva  i se suma a ella. El debat sempre enriqueix.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
explica que en l'esmena s'elimina la possibilitat de penjar actes en Gestiona perquè
tot dependrà de la forma d'obtindre les actes de l'òrgan extern i de les possibilitats
tècniques i jurídiques existents. El compromís és que el representant en done
compte en la comissió. El Grup Municipal Esquerra Unida només ha preguntat per
quatre òrgans col·legiats dels  dèsset existents.

El secretari explica que en primer lloc ha de procedir-se a votar l'esmena
presentada per la Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

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

Únic. Aprovar en tots els seus termes l'esmena presentada per la portaveu
del Grup Municipal Popular  a la Proposició presentada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís per a la transmissió d'informació per part dels regidors i regidores
representants del Ple en òrgans col·legiats.



6

Tot seguit el secretari pregunta als regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís si consideren oportú votar la Proposició inicialment presentada pel seu
Grup atés que l'esmena presentada pel Grup Municipal del Partit Popular a la seua
Proposició ha estat aprovada per unanimitat.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta al
secretari si la part expositiva de la Proposició quedaria  igual i la part resolutiva seria
l'aprovada via esmena, a la qual cosa el secretari respon que sí.

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

Primer. Aprovar l'esmena presentada per la Portaveu del Grup Municipal del
Partit Popular a la Proposició presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís per a
la transmissió d'informació per part dels regidors i regidores representades del en
òrgans col·legiats, mantenint la part expositiva de la Proposició primigènia.

Segon. Iniciar expedient de modificació del ROM per a arreplegar les
obligacions dels regidors i regidors  que consta en l'esmena anteriorment transcrita.

3r. EXP. NÚM.  91/2012 SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. INFORME DE
L'AJUNTAMENT A DATA 31/12/2012

El secretari informa que, en compliment de la Llei 15/2010 de mesures de
lluita contra la morositat, el tresorer i interventora han emés el respectiu informe data
31 de desembre de 2012.

Vist que l'expedient, ha estat examinat per la Comissió d'Hisenda en la sessió
celebrada el 29 de gener de 2013.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que de nou s'evidencia l'incompliment de la Llei. Es tarda més de dos-
cents dies a pagar als proveïdors, enfront de l'obligació legal de quaranta dies. No hi
ha racionalitat en la despesa. Per exemple  mil tres-cents euros en fotocòpies, quan
l'Ajuntament té fotocopiadora. Hi ha factures poc detallades, per exemple factures
de salons de banquets, factures de  vídeo jocs, menjars amb menús per més de
trenta-un euros, contractes per al manteniment de facebook per a la Regidoria de
Joventut.  Són exemples de falta d'austeritat. Abunda en la recent història de
l'Ajuntament de sobre costos i excessos, endeutament i falta de serveis per a la
ciutadania. És el moment de prioritzar i evitar vicis del passat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que la
situació és idèntica a la d'altres trimestres, d'incompliment de la Llei de Morositat i
de la prelació de pagaments, es paga quan i a qui es vol. S'han fet esforços però no
hi ha control, continua pujant l'entrada de factures i el seu temps de pagament.
Estan molt lluny dels paràmetres legals. Demana que no hi haja discrecionalitat en
el pagament i que es pague per registre d'entrada.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el que
pretenia la Llei era disminuir el pagament de factures als proveïdors i no s'està
complint la Llei amb escreix, i això, malgrat haver pagat onze milions d'euros amb el
Pla Montoro. No es camina en el sentit correcte, fins i tot ha incrementat el
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pagament respecte al trimestre anterior. S'ha disminuït el pendent de pagament però
continua sent excessiu. El que s'ha reduït en pendent de pagament s'ha fet
incrementant l'endeutament. Continuen apareixent factures de l'any 2008 i
posteriors. S'han pagat ara tres-cents huitanta-nou mil euros de més de dos anys
d'antiguitat i també hi ha factures de l'any 2011.  Dels pendents de pagament però
reconeguts hi ha dos-cents trenta mil euros anteriors a l'any 2012 i hi ha factures de
l'any 2010 reconegudes però no pagades que ascendeixen a seixanta-cinc mil
euros. No es paga dins del termini i la forma escaient. L'informe dicta que no es fan
les coses bé i que la dinàmica no és positiva.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que l'evolució
dels trimestres posa de manifest el treball de l'Ajuntament  per complir la Llei. Sobre
un pressupost de trenta-cinc milions estan pendent de pagament  nou-cents mil
euros. S'han pagat les factures més antigues i, el més important, és que no hi ha
cap factura pendent de consignació. Es continua treballant per a cobrir les
necessitats de la ciutadania en un moment difícil, complir la Llei i pagar als
proveïdors. Es governa igual de bé i amb menys recursos. Es treballa que els
tècnics informen amb rapidesa les factures i amb el pagament a quaranta dies a
proveïdors abans que acabe la legislatura.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que no hi ha motius per a discursos triomfalistes, perquè darrere
de l'informe de morositat en què s'incompleix la Llei hi ha un préstec d'onze milions
d'euros per a pagar a proveïdors, que molt pocs ajuntaments ho han sol·licitat per
aquesta quantia. Municipis com Ontinyent o Alzira no arriben junts a la meitat de
Xàtiva. Cal demanar perdó a la ciutadania per haver governat malament. No  han
sabut governar ni en època de bonança ni de bon tros en època de crisi. El Partit
Popular és un govern superat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
encara no hi ha factures sense consignació pressupostària però que en la pràctica
després solen aparéixer, encara que desitja que no n’aparega cap. El mínim exigible
és que es gaste amb consignació. No s'està reduint el període de pagament a
proveïdors i no se segueix el criteri d'antiguitat. Això no és seriós.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no està la situació
per a traure pit després del Pla Montoro, màximament després de tants anys
governant i amb un endeutament del 120%. Es paguen trimestralment tres-cents mil
euros més interessos, després vindrà l'amortització del capital en el mes d'agost. Hi
ha hagut moltes irregularitats en despesa i contractació. No es pot dir que ara sí es
compleix i, a més un exemple no pot ser simptomàtic sobre la dinàmica general.

L’alcalde-president explica que es deuen onze milions d'euros perquè a
l'Ajuntament també se li deuen. Només la Ciutat de l'Esport ja val el mateix que el
préstec del Pla Montoro i de tot el que s'ha invertit no es deu res. Deuen en l'últim
trimestre nou-cents mil euros sobre trenta milions d'euros. La mitjana de pagament
és inferior a noranta dies. La prova és que en l'informe  de d'ací a tres mesos eixirà
eixa dada. Alguns retards són per empreses concursades. Insisteix en el fet que es
paga en menys de noranta dies. S'ha fet una gran labor. En el moment en què es
pague el deute a les Administracions la deute tornarà a la normalitat. Els municipis
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d'Alzira i Ontinyent tenen un endeutament del doble que Xàtiva. Els convenis que
ara es deuen  han permés inversió a Xàtiva.

El senyor president amonesta el regidor del Grup Municipal Socialista Juan
Ignacio Reig Sanchis i l'adverteix d'expulsar-lo si interromp els torns de paraula.

 Acaba manifestant que el repte és pagar a vint-i-cinc dies des de l'aprovació
de factures.

I acabat el debat l’Ajuntament en Ple, queda assabentat de l'informe conjunt
del tresorer i la interventora de l'Ajuntament, corresponent al quart trimestre de 2013
i de la remissió per part de l'Oficina Pressupostària d'aquesta informació a l'Oficina
Virtual de les corporacions locals, en la web del Ministeri d'Hisenda.

L'informe, 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 3.554.055,02
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 232
Càlcul del període mitjà de pagament excedit 229
Càlcul del període mitjà del pendent de pagament (PMPP).
Total operacions pendents de pagament 979.896,75
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 176
Nombre d'obligacions reconeguts pendents de pagament 721
Operacions pendents de reconeixement (PMOPR).
Total import factures registrades pendents d'aprovació 1.097.331,65
Nombre de factures pendents d'aprovació 218
Antiguitat mitjana de les factures pendents d'aprovació 44
Nombre factures de més de 3 mesos pendents d'informe
Import total factures de més de 3 mesos pendents d'informe

4t. INFORME DE LA INTERVENTORA SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA
D'AJUST DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA EXERCICI 2012-2022

En compliment del que estableix a l'apartat 3 de l'article 10 de l'ordre
HAP/2105/2012, que desenvolupa les obligacions del subministrament d'informació,
previstes en la Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es
dóna compte de l'informe sobre l'execució del pla d'ajust.

La interventora adverteix que la data límit per enviar aquesta informació és el
31 de gener, mentre que l'obligació de presentar la liquidació del pressupost finalitza
l'1 de març, per tant s'ha treballat en dades provisionals que poden variar respecte a
què es presenten en l'aprovació de la liquidació.

La informació més rellevant, en relació al què s'ha previst en el pla d'ajust,
seria:
• Increment del 2,69 % dels ingressos corrents.
• Disminució del 5,63 % de les despeses corrents.
• Disminució del 3,41 % del deute viu.
• Increment de necessitat finançament del 10,63%.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que el Pla d'Ajust és la màxima expressió de la tecnocràcia enfront de
la sobirania municipalista. És menor democràcia per a acontentar bancs i grans
empreses a interessos enormes. Només queda rebel·lar-se o claudicar. Es rebel·len
perquè tot és injust i encara que es deu a la mala gestió dels ajuntaments s'està
rescatant bancs. Demana que s'audite el pagament d'uns interessos abusius i que
s'envie al Banc d'Espanya. És l'última possibilitat. De nou els mercats han imposat
les seues normes enfront de les persones. Que es faça un pla per ajustar les
possibilitats de pagament a l'economia real. La desviació negativa encara incideix
més en la impossibilitat de pagar el deute.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que  l'informe el Pla d'Ajust evidencia que quan es va elaborar no responia a les
vertaderes necessitats i realitats de l'Ajuntament (plantilla, hores extra …). No es
prioritzen serveis. Depén només de la bona o mala sort. No hi ha  voluntat d'acabar
amb la pràctica de despeses  desorbitades. No s'ha atés cap proposta. Contrasta el
Pla amb la bonificació  de la taxa del fem. S'ajusta però no estalviant. S'ajusta
retallant. Es manté la gran despesa en despesa corrent sense racionalització en les
compres. No hi ha voluntat de  racionalització en la contractació i en les compres. Si
poguera votaria en contra.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que es va
anunciar que el Pla no es compliria i s'ha evidenciat. Amb el Pla d'Incentivació a
l'economia es trenquen previsions del Pla d'Ajust. En definitiva s'està incomplint el
Pla tant  des del punt de vista fiscal,  com personal. És incert i no es compleix.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que el
compliment del Pla d'Ajust ha oferit un resultat extraordinari, tant en despeses com
en ingressos i això malgrat que algunes mesures no s'han posat en marxa. Queda
patent que era un pla seriós i que responia a les necessitats de Xàtiva. A més el Pla
Montoro ha permés posar en circulació onze milions d'euros podent afrontar-se  els
seus venciments gràcies a què l'Ajuntament es va anticipar a la situació i des de
l'any 2007 es van adoptar mesures. En ingressos s'ha superat un 3% i en despeses
s'ha reduït un 11'20%.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que la gent vota els polítics perquè defensen els seus interessos i no
els dels bancs i empreses. Insisteix en el fet que els interessos que es paguen no
són justos. Tota aquesta dinàmica només comporta retalls de qualsevol tipus i ni tan
sols es qüestiona  el pagament d'interessos abusius. Aquests són els motius de la
desconfiança de la ciutadania. Insisteix en el fet que el compliment de Pla comporta
patiment.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
vergonyós que s'exhibisca com un èxit haver perseguit les omissions en l'IBI que
des de molts anys no s'havien preocupat a saber que existien. Com també la
reducció de la despesa. Un préstec d'onze milions d'euros ha provocat  aquest canvi
el que no pot vendre's com una bona gestió. Alguns aspectes del compliment del Pla
es deuen al fet que institucions com la Diputació  que són poc democràtiques han
ingressats milió i mig d'euros. El Partit Popular és un pèssim gestor i com a prova la
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Plaça de Bous o el CEMM i CRIS i només les aportacions de la Diputació tapen
forats. El Pla d'Ajust fa propostes sense tindre en compte les possibilitats de les
persones.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no li sembla bé
l'al·lusió del Sr. Alcalde a l'oposició en el sentit  que no saben llegir o no tenen ni
idea. El Pla d'Ajust és paper mullat i serà incomplit un any després d'un altre. Una
prova que els informes no sempre reflecteixen la realitat és el cas de Bankia. La
veritat és que al present moment hi ha un endeutament  exagerat i més de quatre
milions sense consignació.

El Sr. Alcalde-President diu que les dades d'estalvi i millora d'ingressos del
Pla d'Ajust són tan evidents que no mereixen major debat. No ha dit que no saben
llegir sinó que no volen llegir. Amb la seua insinuació sobre els informes de Bankia
sembla qüestionar la professionalitat de la interventora que és la mateixa que
informa de vegades en contra. CIEGSA no ha pagat cent deu mil euros però ha
invertit més de trenta milions d'euros.

L’Ajuntament en Ple, queda assabentat de l'informe de la interventora en
relació al compliment del Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Xàtiva 2012-2022, aprovat
en el Ple de 30 de març de 2012.

5é. EXP. NÚM.  226/2013 PLA MUNICIPAL D'INCENTIVACIÓ DE
L'ECONOMIA LOCAL

Es dóna compte de la proposta d'Alcaldia de data 22.01.2013, sobre l'aplicació
de bonificacions fiscals en les ordenances de recollida de fem i obertura
d'establiments, per a promocionar el desenvolupament local, potenciar el creixement
econòmic, facilitar la creació d'ocupació i de negocis en el municipi, per a la seua
immediata aplicació en l'exercici 2013:
• Modificació de l'article 5 de l'ordenança reguladora de recollida de residus

consistent en una bonificació del 50% per a totes les tarifes, excepte grans
productors.

• Modificació de l'article 7 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura
d'establiments, consistent en una bonificació del 100% per a totes les tarifes.

• La realització d'operacions de retenció de crèdit de no disponibilitat de crèdits per
la quantia de 493.000 euros en diferents aplicacions del pressupost de 2013, per
a finançar les bonificacions proposades.

Vist l'informe que emet la interventora de data 23.01.2013, on s'analitza
l'anterior proposta,

Vist que la proposta de l'alcaldia suposa una disminució d'ingressos corrents,
que es finança mitjançant la declaració de no disponibilitat de crèdits pel mateix
import que es preveu que disminuïsquen els ingressos.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País València, anuncia que votarà en contra per la forma antidemocràtica  i de
fons. Després d'aprovar el pressupost i les ordenances s'anuncia la seua
modificació. És una mostra de debilitat. És una falta de consideració no haver
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informat l'oposició que representa més del 30% de la població. La baixada de la taxa
de fem és injusta i populista. No contempla la tarifació social. Reitera que es tinga
en compte la fiscalitat ambiental premiant la recollida selectiva. Es prima
l'emprenedor però no a qui està resistint.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
sorprén la proposta quan fa un mes no es va aprovar  cap proposta de l'oposició.
L’alcalde va dir “café per a tots no” i ara diu fem a meitat de preu per a tots sí. Açò
ve motivat pel problema de l’alcalde amb el Consorci que és un problema de partit.
El que abans no era possible ara si ho és. Amb els mateixos arguments jurídics que
es  tombaven les al·legacions presentades per l'oposició ara se sustenta el Pla. No
hi ha rigor ni justícia. No se li diu al representant del Consorci que la taxa que han
imposat és injusta. Aquesta mesura per a tots va contra tots els posicionaments
anteriors. Tampoc comparteix les partides que s'han vist afectades per la retenció de
crèdits. Es fan retalls en partides essencials. Desitja explicacions sobre el canvi de
criteri.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, discrepa profundament
sobre les formes. L'oposició no pot assabentar-se d'un assumpte d'aquest calat per
roda de premsa. Evidencia una forma d'entendre la democràcia  de votar cada
quatre anys i després genoll en terra. És una improvisació. En menys d'un mes s'ha
votat en contra d'aquestes propostes  i ara s'està a favor. El motiu són les més de
tres mil al·legacions al rebut del fem. Aquesta mesura no soluciona el problema i
continuaran pagant els ciutadans prop de cent euros pel mateix servei en 2013, una
cosa inassumible en aquests moments. L'origen del problema és l'encariment del
tractament per l'entrada del Consorci. El que hauria de resultar més barat acaba
costant més car. Tot el que ha fet el Consorci s'ha fet amb la conveniència de
l'Ajuntament i de la Diputació.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el seu vot serà a favor.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. 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 Esquerra Unida del País Valencià) i dues abstencions (les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís) ACORDA:

Primer. Modificar el text del següent article de l'ordenança fiscal reguladora
del servei de recollida de fem que quedarà com segueix:

Article 5é. Bonificacions
Les unitats fiscals, els ingressos familiars dels quals siguen en el seu conjunt

inferiors al salari mínim interprofessional, se'ls aplicarà la quota reduïda.
Bonificació del 50% de totes les tarifes, excepte les tarifes de grans

productors
Segon. Introduir un nou apartat al següent article de l'ordenança fiscal

reguladora de la taxa per obertura d'establiments:
Article 7é: Reducció, exempcions i bonificacions:
(…)
f) Bonicació del 100% per a totes les tarifes.
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Tercer. Comptabilitzar com a crèdits no disponibles per les quanties que
s'indiquen les següents aplicacions del pressupost de despeses de l'exercici 2013:

132 22109 Seguretat i trànsit. Subministrament material tècnic i
especial

20.000,00

132 22608 Seguretat i trànsit. Subministrament altres despeses
especials

20.000,00

155 21000 BPU. Manteniment infraestructures i béns naturals 50.000,00
161 22109 Aigua. Subministrament material tècnic i especial 10.000,00
162 22109 Recollida de fem. Subministrament material tècnic i

especial
40.000,00

165 22100 Enllumenat. Subminsitrament energia elèctrica vies
públiques

20.000,00

165 22706 Enllumenat. Contracte Prestacioó Serveis 50.000,00
171 21000 Parcs i Jardins. Manteniment infraestruc. i béns

naturals
30.000,00

171 22800 Parcs i jardins. Altres activitats de la funció 20.000,00
332 22001 Biblioteca. Subministrament llibres i altres

publicacions
3.000,00

333 22608 Museu. Subministrment altres despeses especials 10.000,00
334 22608 Cultura. Altres activitats: Programació Casa Cultura 20.000,00
335 22608 Gran Teatre. Altres despeses programació cultural 40.000,00
338 22608 Fira i Festes. Altres despeses especials (Fira d'Agost

i Nadal)
120.000,00

339 22608 Joventut. Altres despeses especials 5.000,00
437 22609 Desenvolupament Local. Promoció comerç local 10.000,00
912 22609 Òrgans de Govern. Altres despeses especials

Presidència
15.000,00

931 22000 Hisenda: Material d'oficina 5.000,00
931 22608 Hisenda. Altres despeses especials 5.000,00
TOTAL  RC NO DISPONIBILITAT CAPITOL II 493.000,00

Quart. Modificar la base 4a d'execució del pressupost i establir els recursos
ordinaris de l'Ajuntament en 21.799.700,00€.

Cinqué. D'acord amb el que preceptua l'article 17 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, sotmetre a informació pública durant trenta dies
en el tauler d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, la
proposta de modificació d'ordenances, 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.

Sisé. Donar compte del present acord als departaments d'Indústria i Rendes i
Exaccions.

A les 13 hores 50 minuts s'absenta de la sessió el regidor Roger Cerdà
Boluda.

6é. EXP. NÚM. 315/2013, SOBRE ACORD DE PRESENTACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE XÀTIVA A
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L'EFECTE DE LA COMUNICACIÓ PREVISTA EN L'ARTICLE 254.5 DE LA LLEI
HIPOTECÀRIA

D'acord amb allò que s'ha previngut en l'article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en tractar-se d'un assumpte que no ha estat
dictaminat en el moment de la convocatòria de la sessió, l’alcalde-president sol·licita
que es passe a votació  la ratificació de la meritada inclusió en l'ordre del dia.

L’Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el Vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, els cinc vots dels
regidors presents del Grup Municipal del Partit Socialista i els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís) dos vots en contra (els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Esquerra Unida del País València) i una abstenció (l'abstenció
del regidor Roger Cerdà Boluda, per absència) ACORDA:

Únic. Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del Dia.

A les 13 hores 52 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Roger Cerdà
Boluda.

Entrant en el fons de l'assumpte es dóna compte de l'informe presentat pel
departament d'IBI urbana i Plusvàlua sobre la possibilitat de formalitzar un acord de
presentació entre l'Ajuntament de Xàtiva i el Registre de la Propietat de Xàtiva a
l'efecte de la comunicació prevista en l'article 254.5 de la Llei Hipotecària, que diu:

“L'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és
un tribut municipal de caràcter potestatiu a l'empara del que estableix l'article 59.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text  Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals. L'Ajuntament de Xàtiva, d'acord amb la
Legislació esmentada anteriorment, té establert i ha aprovat la corresponent
ordenança fiscal per acord del Ple de data  28/12/2012, que està publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 254 de 24/10/2012.

L'art. 254.5 de la Llei Hipotecària estableix el tancament registral en relació
amb l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana,
preveient que aquest tancament s'alce només mitjançant l'acreditació prèvia de
“haver presentat l'autoliquidació o, si és el cas la declaració, de l'impost, o la
comunicació a què es refereix la lletra b) de l'apartat 6 de l'article 110 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.” 

Mantingudes conversacions entre les parts en el dia d'ahir, és voluntat
expressa establir un Acord que facilite la gestió tributària municipal i ajude els
ciutadans a complir les seues obligacions fiscals en relació amb l'Impost sobre
l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.

En conseqüència, aquest Departament de Gestió proposa al Ple l'aprovació
del “ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I EL REGISTRADOR TITULAR
DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE XÀTIVA A L'EFECTE DE LA
COMUNICACIÓ PREVISTA EN L'ARTICLE 254.5 DE LA LLEI HIPOTECÀRIA”.

Vist l'informe del Departament d'IBI URBANA i Plusvàlua, amb el conforme i
fiscalitzat per la interventora.
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A les 13 hores 55 minuts s'absenta de la sessió el regidor José Antonio Vidal
Piquer.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià explica que ha votat en contra perquè considera que l'assumpte ha de
passar per Comissió. Agraeix la labor dels tècnics facilitant la informació. Està
d'acord amb el conveni però no amb la forma.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que el funcionament de Registre de la Propietat no afavoreix els ciutadans. Recolza
qualsevol millora en aquest sentit.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu estar a favor perquè
se solucionen els problemes actuals i es millora el servei.

M. José Masip Sanchis. Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
coincideix que no és la forma correcta però el Registre no inscrivia i el temps
actuava.

L’Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular, els sis vots
dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialita i els dos vots dels regidors del
Grup Municipal Bloc-Compromís), cap en contra  i tres abstencions (les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País València i
l'abstenció del regidor D. José Antonio Vidal Piquer per absència) ACORDA:

Primer. Aprovar en tots els seus termes el  text de l'acord entre l'Ajuntament
de Xàtiva i el Registrador Titular del Registre de la Propietat de Xàtiva i l'annex al
mateix, a l'efecte de la comunicació prevista en l'article 254.5 de la llei hipotecària.

Segon. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la seua subscripció.
Tercer. Traslladar el present acord a la Comissió d'Hisenda, perquè en

prenguen coneixement i efectes.

A les 14 hores s'incorpora a la sessió el regidor José Antonio Vidal Piquer.

7é. EXP. NÚM. 316/2013 APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
REGULADOR DE L'ÚS D'HORTS SOCIALS

Vist el projecte elaborat pel Departament de Gestió Patrimonial, d'acord amb
la proposta realitzada pel Grup Polític d'Esquerra Unida, de Reglament Municipal
regulador de l'ús dels Horts Socials.

Atés que per part del president de la Comissió Informativa de Foment es va
indicar que hi ha alguna associació, en concret, Gent de la Consolació, que està
interessada en la gestió d'algunes de les parcel·les destinades a horts socials.

Atés que, examinat l'articulat del reglament per aquesta Comissió, es van
introduir  algunes modificacions en els preceptes següents:

− Article 4 sobre «Persones destinatàries de les parcel·les»
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− Es redueix la fiança de l'article 6 a 50 €
− Se suprimeix l'article relatiu a “Armaris d'eines”
− Es redueix a un mes el període d'inactivitat necessari per a revocar l'autorització
− La Comissió Informativa de Foment assumeix la valoració de les sol·licituds, per

la qual cosa es modifica l'article destinat al procediment de selecció.

Considerant la competència del Ple per a l'aprovació inicial del reglament,
d'acord amb el que disposa l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, de data 1 de febrer de
2013.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià agraeix el treball de la Comissió  i la predisposició del president i dels
grups polítics. Recorda els orígens dels horts socials a Itàlia. És una proposta molt
justificada en moments com el present. Han d'oferir-se el màxim de recursos a les
associacions que treballen pels altres.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís desitja que
vaja molt prompte endavant.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que és un exemple de
bon funcionament i consens. Apareix una eliminació de percentatges que finalment
agraeix.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, agraeix la
proposta al Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià i a tots els grups
polítics, també  a Gent de la Consolació.

El secretari explica perquè s'han mantingut les quotes.

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

Primer. Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de l'ús dels
horts socials, en els termes en què figura en l'expedient.

Segon. Sotmetre aquest Reglament a 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. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà automàticament
aprovada definitivament sense necessitat d’Acord exprés pel Ple.

Tercer. Facultar el Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar qualsevol
classe de documents relacionats amb aquest assumpte.

8é.  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
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l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions de l’alcalde president:

Números de l'1 al  35 (corresponents al mes de gener de 2013)

L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.

9é. DESPATX EXTRAORDINARI

9é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
PER A GARANTIR LA SEGURETAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS

El grup municipal Bloc-Compromís sol·licita declaració d'urgència per a
passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es
confereix per unanimitat.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 23 de gener de 2013, registre d'entrada 697 amb el següent
tenor literal:

“Els fets ocorreguts dijous passat 10 de gener en el col·legi de primària La
Hispanitat de Santa Pola, han de  sumar-se als fets que en tan sols 3 mesos hi han
hagut 3 casos semblants al de  Santa Pola, com és el cas de CEIP Carlos Sarthou
de Vila-real, IES Lluis Vives de València i el Rei Jaume I d'Alzira.

A més, hem sabut que la Conselleria d'Educació no té tècnics propis de
prevenció de riscs que puguen avaluar l'estat dels centres educatius.  Així les coses
des de 2012, els 20 tècnics del servei de prevenció de riscos de la Conselleria
d'educació, passen a ser de la INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el treball).

Abans que açò passara, els inspectors van fer més de 200 documents
acreditant deficiències en els centres educatius valencians i van instar
l'administració a prendre mesures.

De moment es desconeix quins són els centres que presenten aquests
problemes així com la seua magnitud.

És per tot açò que proposem al Ple de l'Ajuntament que adopte els següents:
ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva acorda sol·licitar al Consell de la
Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de prevenció a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, actualment inscrits a INVASSAT, per a
garantir la seguretat en els centres educatius del nostre municipi.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva acorda sol·licitar a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica de tots els centres educatius del
nostre municipi,  per a certificar i garantir el seu bon estat.

3. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva acorda sol·licitar a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, informació sobre si en  els informes dels tècnics que
acrediten deficiències en els centres educatius, consta algun del nostre municipi.
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4. L'Alcaldia pren nota d'aquests acords en el pròxim Ple ordinari que se
celebre.”

A les 14 hores 5 minuts s'absenta de la sessió l’alcalde-president i presideix
la sessió el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta la seua conformitat amb la moció. La seguretat és competència
de la Generalitat Valenciana però els ajuntaments han d'exigir-la. Els retalls estan
arribant a posar en perill la seguretat de docents i alumnes. A Xàtiva col·legis com a
Pla de la Mesquita i Atilio Bruschetti presenten carències.

A les 14 hores 9 minuts s'incorpora  a la sessió l’alcalde-president.

María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu estar a favor.
L'educació ha de ser impartida amb les màximes garanties. Exigeix informes dels
tècnics municipals que avalen la seguretat dels centres no li basta la mera paraula
de la regidora. És obligació de l'Ajuntament garantir la màxima seguretat. Sol·licita
informe de l'estat de la situació a càrrec de l'oficina tècnica. Sembla que els directors
poden haver rebut instruccions de les deficiències dels centres, per a evitar-ho
sol·licita còpia de tots els informes i valoracions, així com un Pla de Manteniment.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que la regidora delegada d'Educació M. José Pla Casanova ha demandat sempre
que li siga informada qualsevol deficiència. També li preocupen les infraestructures
docents. Troba a faltar que la moció  presente dades més concretes. Repassa les
inversions realitzades en centres educatius. La seua preocupació per la seguretat
dels centres és absoluta. Quan hi ha deficiències s'informen i es remeten a
Conselleria.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís agraeix el
suport del Grup Municipal del Partit Popular i puntualitza la intervenció. És necessari
plantejar les coses quan el problema està  latent. És una moció consensuada  en el
si del seu partit a nivell global. Considera que la Conselleria ha de preocupar-se per
que hi haja plans d'emergència en tots els centres, que hi haja igualtat i qualitat.
Quant a les inversions realitzades són una obligació de les Administracions el
manteniment.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià es congratula que tots estiguen d'acord. És una obligació mantindre els
centres en circumstàncies adequades, màximament en educació.

María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que no pot
informar la regidora perquè no forma part del Consell. Reconeix les inversions de la
Conselleria encara que hi ha carències. L'important és garantir la seguretat.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que en seguretat mai n'hi ha prou però el Partit Popular he fet sis-cents centres
enfront dels setanta que va fer el Partit Socialista. L'Ajuntament està damunt.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment transcrita
presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís per a garantir la seguretat en  els
centres educatius.

9é.2.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ A FAVOR D'UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RESIDUS

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada l'1 de febrer de 2013, registre
d'entrada 983 amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És ben coneguda l'oposició social que a la nostra ciutat i en la resta de la
comarca s'ha mostrat respecte al projecte del macro abocador  que ha plantejat el
Consorci de Residus de l'Àrea  X, XI i XII AG2 en el terme municipal de Llanera de
Ranes. De fet són diversos els impactes que aquesta construcció ocasiona sobre el
territori. No podem oblidar que el projecte que presenta  la COR respon a una
planificació en la gestió de residus ben poc sostenible, per la falta de
descentralització quant a la planta d'eliminació. No obstant això, el president del
COR i regidor de l'Ajuntament de Xàtiva, Vicente Parra en les reunions informatives
del COR (Real de Gandia 7-12-2012) ha començat a assenyalar la necessitat de
modificar el projecte de la planta d'eliminació de Llanera, també amb un nou sentit
negatiu direccionat a la incineració del fem i aconseguir energia. Al nostre entendre,
els criteris del Consorci han entrat en una dinàmica en què els interessos privats
sobrepassen descaradament els interessos públics. De fet el Consorci amb aquesta
modificació només beneficia l'empresa adjudicatària perquè aconseguisca un millor
rendiment en el tractament del fem amb l'obtenció d'energia, encara que puga
arribar a posar en perill nostra salut i el medi ambient. Segons els experts amb la
incineració de fem es generen substàncies contaminants molt perilloses com els
diòxids i els fums, qualificats com cancerígens i que ens podrien arribar des dels
productes agrícoles del nostre territori, l'aire i l'aigua. Acumular-se per a tota la vida,
atés que aquests no són eliminables per l'organisme. Per una altra banda  la
incineració disminueix les oportunitats de crear ocupació, ja que el reciclatge pot
crear de 7 a 39 vegades més llocs de treball que la incineració.

Per tot açò, demanem al Ple i al govern de la ciutat els següents ACORDS:

1. Instar el Consorci de Residus perquè descarte totalment qualsevol pràctica
d'incineració per a l'eliminació del fem.

2. Instar el Consorci de Residus a què renuncie a l'actual projecte del Macro
abocador atés que aquest model provoca un greu impacte sobre el territori.

3. Instar el Consorci de Residus a redefinir el seu model de gestió cap a unes
instal·lacions encaminades a la màxima recuperació de residus (plantes de
compostatge i metanització, selecció) amb criteris de proximitat, descentralització
i simplicitat tecnològica.
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L’alcalde-president diu que la moció no és procedent perquè consta en la
proposta que tots coneixen, a més, és una qüestió ja explicada en la Junta de
Portaveus, no és competència de l'Ajuntament i s'ha tractat anteriorment.

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 interposada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià a favor d'una gestió sostenible dels residus

9é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALÈNCIA SOBRE ELS “MINIJOBS”

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada l'1 de febrer de 2013, registre
d'entrada 697 amb el següent tenor literal:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mini Job és una modalitat de contracte laboral importat d'Alemanya amb el
patrocini de la patronal CEOE i que ara l'alcalde Alfonso Rus pretén implantar en
l'Ajuntament de Xàtiva, mitjançant contractes de 25 hores setmanals per una
remuneració de 400 euros durant quatre mesos. Amb aquesta decisió el propi
Ajuntament de Xàtiva introdueix un paràmetre de precarietat laboral en l'economia
local, de fet en la promoció dels minijobs sols acaben guanyant aquells empresaris
que tinguen l'oportunitat de normalitzar de cara a l'opinió pública un tipus de
contracte amb una millor plusvàlua (reducció de costos) i que destrueix l'ocupació
regular i augmenta els índexs d'empobriment segons assenyalen múltiples experts i
el propi Institut d'Estudis per al Mercat Laboral.

A mes i més, les administracions  han de ser exemplars a l'hora d'assegurar
uns treballs dignes i allunyar-se de contractacions on només siguen 4 euros l'hora i
amb extremada temporalitat. En aquest sentit, val dir que la disminució salarial és
una política de control sobre la classe obrera i PIMES. Les grans empreses i bancs
amb el vistiplau dels partits que defensen els seus interessos de classe, pretenen
fomentar les polítiques de sosteniment, ja que les seues riqueses depenen del nivell
de bretxa social i de la mala distribució de la riquesa. Tenint en compte aquest fet,
l'Ajuntament ha d'expressar el seu total desacord amb la introducció d'un model de
flexibilitat laboral (minijobs), que l'única cosa que ocasiona és més precarietat
laboral i un retorn al segle XIX en matèria de drets laborals, com bé demostren les
dades empíriques del model laboral alemany.

En conseqüència, està subjecta a la consideració del Plenari  l'adopció dels
acords següents:
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ACORDS

1. L'Ajuntament de Xàtiva assumeix el compromís de no fer-se servir del model de
contractació de minijobs, atés que aquest model d'ocupació deteriora encara
més el model laboral vigent.

2. L'Ajuntament Xàtiva assumirà el compromís de complir amb la legalitat i portar a
la pràctica els principis d'igualtat, mèrit i capacitat  per a l'accés a l'ocupació
pública.

3. L'Ajuntament de Xàtiva exigeix al Congrés dels Diputats que s'opose a l’actual
flexibilització del mercat laboral i elimine el model de contractació de minijobs,
que suposa més precarietat, més empobriment i una manera de disfressar les
dades de desocupació.

L’alcalde-president considera que no era urgent i que és una cosa que encara
està en potència.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que la
descoordinació de la Junta de Seguiment invita que es dissolga i es deixe de cobrar.
Evidencia falta de previsió i, en tot cas mereix una explicació. Està en contra del
sistema de minijobs. Pressuposa que la contractació no respondrà als principis de
publicitat i concurrència. La ciutadania ve cada dia introduint currículums sense que
ningú conega procediments. Ha d'explicar-se la mesura encara que la rebutja. Es
creen xarxes clientelars.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que la proposta
de l’alcalde anunciada en roda de premsa indicava que s'utilitzaria la forma del
minijob. Açò comporta una precarització de l'ocupació. Alemanya, que ho va
implantar, està posant de manifest que amb això es destrueix ocupació i es
menyscaba la seguretat social i empobreix la ciutadania.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que sembla que hi ha rabinades polítiques i prejuís ideològics. No hi ha una oferta
pública d'ocupació ni res que tinga a veure amb la plantilla. En matèria d'ocupació
pública l'Ajuntament és un exemple. És una mesura puntual, extraordinària i per a
gent amb necessitats bàsiques. Es farà amb publicitat, a mitja jornada i en
condicions dignes. Es busca a més oferir experiència i algun recurs econòmic. Es
farà amb l'acord dels sindicats. L'important és destinar diners per a fomentar un Pla
d'Ocupació.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el més antic és la precarietat i l'abús laboral. A Alemanya es
demostra que el minijob acosta a la pobresa. El Pla de Xàtiva és pura esclavitud. Si
ho fa l'Ajuntament més ho faran els empresaris. Xàtiva està per damunt de la
mitjana en desocupació. En resum hi ha neocaciquisme i clientelisme polític. Mai es
contracta amb mèrit i capacitat. No hi ha ni hi ha hagut prova objectiva. Davant dels
aturats de Xàtiva no valen rodes de premsa sinó plans a llarg termini.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que s'està perdent l'oportunitat d'informar quines seran les condicions de
contractació del Pla. L'Ajuntament mai ha fet proves de selecció, més de cinquanta
persones treballen sense proves de selecció. El Pla és una vulneració de la limitació
del Govern de contractar personal. És una trampa a si mateix. Espera que es
complisca la paraula, que el procés siga obert i transparent.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista reitera la petició
d'informació. Cal informar del tipus de minijob que va a utilitzar-se ja que la pròpia
ministra de treball els nega. No es pot parlar de perjuís ideològics quan el que es
defensa és salari, qualitat en el treball i selecció objectiva. Cada vegada s'està
empobrint més el país. Cal posar un límit a la reducció de les condicions de treball.

L'alcalde-president explica que el Pla ha de portar-se a una comissió per a
polir-se. Ningú cobrarà menys del que marque la Llei. Es fa jornada parcial per a
contractar més gent. S'empraran criteris purament socials. L'alcalde pot fer una roda
de premsa quan ho estime convenient. La democràcia és que governa qui gaudeix
de la majoria. El més important és que la gent menge i el Partit Socialista va deixar
en la desocupació el 45% dels jóvens. Anomene-se-li com vulga però cal donar
ingressos i treball a jóvens de forma urgent.

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. Rebutjar la moció formulada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià sobre els minijobs.

9é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
LA REDUCCIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN DE L'IMPOST SOBRE BÉNS DE
NATURALESA URBANA

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada l'1 de febrer de 2013, registre d'entrada 997 amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De tots és ben sabut les dificultats econòmiques que pateixen molts ciutadans
a Xàtiva. 3.598 Persones volen treballar a la nostra ciutat i no troben treball. Una
taxa de desocupació del 31% ens situa per davant del 26% de la mitjana estatal i del
28% de desocupació a la Comunitat Valenciana. El passat 22 de gener l'alcalde de
Xàtiva presentà als mitjans de comunicació el “Pla Municipal d'Incentivació de
l'Economia  Local” que contempla una sèrie de mesures que, segons l'equip de
govern, pretenen reactivar la deprimida economia de la ciutat.

Una de les mesures que incorpora aquest pla, consisteix a sol·licitar a la
Direcció General del Cadastre l'aplicació d'un coeficient corrector a la baixa en la
base imposable dels valors cadastrals dels béns immobles urbans de la ciutat que
permeta reduir el rebut d'IBI. Aquesta petició, si bé em sembla ben intencionada,
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queda molt curta  davant de la capacitat real d'aquest Ajuntament per a reduir de
forma efectiva la pressió fiscal que pateixen els ciutadans de Xàtiva, ja que no es té
coneixement del percentatge final que es reduirà i, a mes i més, de ser atesa per la
Direcció General del Cadastre, no tindrà efectes en el present exercici.

Davant d'aquesta situació i amb la clara voluntat de reduir el rebut d'IBI als
veïns de Xàtiva per al present exercici, l'Ajuntament té la possibilitat de reduir el
tipus de gravamen  aplicable als béns  dels valors cadastrals de manera que es
compense l'increment produït com a conseqüència  de l'actualització del coeficient
corrector. Segons els nostres càlculs i tal com demanarem  en el ple per a
l'aprovació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2013, la reducció del tipus de
gravamen aplicables del 0,63% actual al 0,59%  provocaria la compensació de
l'increment com a conseqüència  de l'actualització del coeficient corrector i per tant
la congelació del valor de rebut de l'IBI.

Per tot l'anteriorment exposat, proposem al Ple l'adopció de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Iniciar els tramites per a la modificació de les ordenances fiscals de 2013 a fi
de reduir el tipus de gravamen aplicables  als béns dels valors cadastrals de
naturalesa urbana del 0.63% al 0.59% de manera que es compense l'increment com
a conseqüència de l'actualització del coeficient corrector.”

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 interposada pel Grup Municipal
Socialista per a la reducció del tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles
de naturalesa urbana.

10é. PRECS I PREGUNTES

1) En primer lloc es procedeix a contestar les preguntes formulades en sessions
anteriors:

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que té
pendent de rebre informació del regidor Jorge Herrero Montagud sobre un
informe emés en relació amb l'adjudicació de panteons.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Cementeri respon que el remetrà.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, sobre els interessos reclamats per l'empresa Talher.

Ramón Vila Gisbert, respon a la pregunta informant que en el marc de la
liquidació del contracte va procedir a liquidar eixa quantitat.



23

2) En segon lloc es procedeix a contestar les preguntes presentades per escrit per
registre d'entrada.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Comrpomís presenta escrit el
5 de febrer de 2013, registre d'entrada número 1079, en el qual pregunta a M.
Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme el següent:

− La setmana passada es va celebrar a Madrid, un any més, la Fira Internacional
de Turisme, FITUR, en la qual va tornar a participar el nostre Ajuntament,
pregunta:  Quines han sigut les despeses destinades a aquesta participació
(pregaríem dades detallades).  Quina ha sigut la infraestructura i qui ha sigut el
personal desplaçat per a atendre la instal·lació?  Quines persones han viatjat a
càrrec de l'Ajuntament de Xàtiva?  Quins mitjans han utilitzat? Quants dies han
estat a Madrid? On s'han allotjat? Quina tasca és la que han desenvolupat?

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme  respon:

1r. La liquidació no està tancada, tota la despesa consta en la retenció de crèdit
de sis mil euros, donarà informació detallada abans  del pròxim Ple.
2n. La infraestructura és gratuïta per a Xàtiva malgrat tindre stard propi, gràcies a
la Diputació. Només han acudit la Regidora i dues hostesses. Han viatjat amb
tren.

3r. A càrrec de l'Ajuntament al 100% només tres persones amb l'autobús noliejat
per l'Ajuntament ha viatjat més gent.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta com
funciona l'autobús noliejat per l'Ajuntament.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que la gent que ha
viatjat a FITUR amb bus és gent del sector de l'hostaleria, premsa i diversos
col·lectius i associacions.

El Sr. Alcalde diu que Xàtiva és l'Ajuntament  que menys ha invertit mai en
FITUR.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que espera
concreció en les preguntes formulades. La ciutadania demana fiscalització en
aquest tipus de despeses.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista presenta escrit el 6 de
febrer de 2013, registre d'entrada número 1079, en el qual pregunta a Ramón
Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda si es respecta sempre el
criteri temporal per al pagament de factures d'aquest Ajuntament, és a dir, si es
paguen sempre les més  antigues i pregunta a M. Emilia Soro Perona, regidora
delegada de Turisme, quines persones  han visitat FITUR amb càrrec al
pressupost municipal i a què van les persones que no són tècnics municipals.
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Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda respon que es
respecta el criteri legal.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a José Antonio
Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans el següent:

− L'alcalde de la ciutat va presentar als mitjans de comunicació  el “Pla Municipal
d'Incentivació a l'Economia Local” que incorpora un pla d'ocupació que facilite  la
contractació d'un nombre aproximat de 300 treballadors/es s'abaixe la fórmula
del minojob (25 hores setmanals, durant 4 mesos per 400 € al mes). Davant
d'aquest anunci  hi ha una sèrie de qüestions que cal aclarir:

− Com va a portar-se a terme aquest pla d'ocupació anunciat per l'alcalde?.

− Quins són els criteris en base als quals es portaran a terme les contractacions
anunciades dins del pla i quin procediment se seguirà per a la contractació de les
mateixes?.

− Quins projectes es té previst que realitzen les persones contractades?.

−  A partir de quina data s'iniciaran les contractacions?

− Quants diners i quina partida o partides del pressupost municipal es destinaran a
aquest pla?.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans respon que el Pla
s'està elaborant, quan estiga perfilat, en Comissió s'informarà.

3) En tercer lloc es respon a les preguntes in voce.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
sol·licita a M. Emilia Soro Perona un informe sobre contractes comercials fets en
FITUR i detall del treball realitzat i com apropar-se turísticament a possibles
mercats emergents.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que un treball és
d'informació i promoció. S'ha reunit amb 15 blog-streats imprescindible per a
països emergents. Espera 8 periodistes digitals perquè informen respecte dels
recursos de la Ciutat. Donarà balanços d'estadística de 2012.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a Vicente Parra Sisternes si va a modificar-se el projecte de la Planta
de Tractament del Consorci per a incloure la incineració.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Medi Ambient, respon que no.

• Francesca Chapí Albero, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a l’alcalde sobre el conveni Advocats-Diputació  per a assessorament
en matèria de desdonament.
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L’alcalde-president respon que comença el dia 1 d'abril.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
prega que l'Ajuntament deixe de treballar amb bancs que no cooperen en
mesures contra desnonaments.

L’alcalde-president respon que s'estudiarà.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a l’alcalde si s'ha consultat si la Policia Local podria no intervindre en
els desnonaments.

L’alcalde-president respon que a la vista de la sentència del Diputat Sánchez
Gordillo es pot suposar que no passarà res.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a M. José Pla Casanova pel banc de llibres i la seua posada en marxa.

M. José Pla Casanova,  regidora delegada d'Educació respon que cada centre
ha decidit tindre el seu propi banc de llibres i així continuarà  sent  a petició d'ells.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  prega a l’alcalde que es replantege el seu concepte que la democràcia
són deu enfront d'onze.

L’alcalde-president respon  sol·licitant que no done lliçons.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a Jorge Herrero Montagud, per la màquina  de recollida de
residus  i la modificació del contracte.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Medi Ambient, respon que tot està
en els informes.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a Enrique Perigüell Ortega, sobre el manteniment del
facebook de joventut.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Joventut diu que respondrà en el
pròxim Ple.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a l’alcalde pel retaule de Sant Miquel i Santa Magdalena del
s. xv, propietat de l'Església i en el qual la Diputació ha fet una aportació de
dèsset mil euros vol saber quin tipus de contraprestació té per a la ciutadania.

L’alcalde-president respon que és de  la Diputació.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si afecta Xàtiva.
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L’alcalde-president diu que preguntarà en Diputació.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si l'oferta d'IVERFONE de pagar per anticipat és fiable.

L’alcalde-president respon que ho tindrà en compte.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a l’alcalde pels regals d'Emarsa a polítics.

L’alcalde-president explica que a ell en particular se li va regalar un plat de
ceràmica de Manises. Tot el que se li ha regalat sempre ho deixa en la Diputació.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià insisteix en la pregunta.

L’alcalde-president respon que per deferència ja li ha contestat però que no li va
a tornar a contestar atés que és un tema de la Diputació.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià  diu que la seua funció  és fiscalitzar i preguntar el que interessa als
ciutadans i continuarà fent-ho. Manifesta a l'alcalde que aquest no té més ètica
que ell mateix.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a Vicente Parra Sisternes pels xiprers de la Pujada del
Castell  i pel seu impacte visual.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Parcs i Jardins respon que els
tècnics ho han visitat i estan preparant l'informe.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta a
Jorge Herrero Montagud pels contenidors del Pou Sec de Bixquert.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Medi Ambient diu que ho desconeix.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega a M.
José Masip Sanchis que accelere el reglament de regals.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista prega que l'Ajuntament
plantege un Pla Integral de Rehabilitació del Nucli Antic.

L’alcalde-president respon que es tindrà en compte.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Enrique
Perigüell Ortega quan es rebrà el Cigroner.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Joventut respon que està pendent
de reunió amb l'empresa.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Enrique
Perigüell Ortega, sobre la situació de glorietes o tendals en la via pública.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Serveis municipals respon que hi ha
un expedient obert.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Vicente Parra
Sisternes,  per la sol·licitud de llicència d'INDITEC. Es van establir condicionants
i vol saber si hi ha algun expedient.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que el
director d'Àrea està demanant informació.

L’alcalde-president diu que les llicències són reglades.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta a Vicente Parra
Sisternes sobre les obres en el cementeri d'Annauir, quin procediment s'ha
seguit  per a avisar les famílies dels difunts.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon  que no
tenia coneixement  que hi hagueren problemes. S'interessarà.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta a Vicente Parra
Sisternes, sobre la dissolució del Consorci, si és cert el que publica.

Vicente Parra Sisternes respon que no ha de fer-se cas a la premsa. S'ofereix a
informar sobre tot el que necessiten. La Comissió de Govern  última va suscitar
debat, sense més.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores cinquanta-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 secretària que done fe.

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

EL VICESECRETARI,
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