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

La Corporació esta assistida pel Sr.  Interventor accidental i pel Sr.
Vicesecretari, en funcions de Secretari, que actua com fedetario.

No assisteix a la sessió la regidora Rosa Maria Esteban Miedes, del Grup
Municipal del Partit Popular i la regidora Mª Consuelo Angulo Luna del Grup
Municipal Socialista, a qui l’alcalde considera excusades.

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 1, DE 3 DE
GENER DEL 2014

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

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels dènou membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 3 de gener del 2014.

2n.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS P ER
A L'ELABORACIÓ D'UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTA DANA.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la proposició presentada el 24 de gener del 2014 per mitjà d'instància
electrònica, per a l'elaboració d'un reglament de participació ciutadana, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La nostra societat ha evolucionat molt des de l'inici del període
democràtic fins hui. La restricció del nostre sistema polític al vot cada quatre
anys esta àmplament superada en el concepte que la societat actual té de
democràcia. En qualsevol situació conflictiva que es planteja, se sent al veu de
la ciutadania reclamant la possibilitat que es tinga en compte la seua opinió. Els
bons governants solen escoltar l'opinió ciutadana i actuar en conseqüència
amb el convenciment que no són només que els representants dels ciutadans i
ciutadanes que són els que realment tenen la sobirania. Fins i tot alguns,
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encara que no convençuts d'aquest concepte ho acaben fent pel que pot
suposar en una baixada de popularitat que puga fer perillar la seua reelecció.

Però aquest mètode, polsar l'opinió de forma merament intuïtiva, està
molt superat en molts organismes, i entre altres, molts ajuntaments, que
governen escoltant de forma regulada la veu ciutadana. Pro això creiem que cal
transformar la realitat actual del nostre ajuntament i crear nous paradigmes
institucionals on la radicalitat democràtica estiga present per a donar veu a
totes les sensibilitats polítiques i socials que estan creant alternatives.

El govern de la nostra ciutat ha de ser capaç d'adaptar-se a les noves
circumstàncies socials. Fer reals els instruments que permeten convertir en
normalitat la participació dels moviments socials que vullguen exposar idees,
canvis, reclamacions, problemes i projectes que van sorgint del dia a dia de la
ciutat de Xàtiva.

Països amb reconeguda solvència i crèdit democràtic com a Suïssa ho
tenen incorporat en el seu dia a dia d’acció de govern. La política municipal no
ha de tindre por a què la ciutadania s'implique en la governabilitat de la ciutat.
El vot municipal cada quatre anys no és un xec en blanc que permeta qualsevol
tipus d'acció política. Cal donar un millor i més ampli va espai participatiu a la
ciutadania.

La societat esta canviant, i creiem que ha de ser el propi poble qui
esdevinga un actiu en l'acció de govern de la seua realitat local. El govern del
poble a nivell local cal que siga una realitat tangible per tal de poder eixir
d'aquesta crisi-estafa que està fent estralls entre les classes populars. Només
lluitant col·lectivament i amb la participació de totes i tots podrem tindre les
portes obertes a millorar el nostre futur.

Una de les eines de participació ciutadana és la consulta, que pot tindre
sentit en la decisió de grans projectes que afecten la ciutat, o projectes que
afecten en algun barri concret. No té sentit realitzar un projecte en un barri
quan la major part dels seus habitants no hi estan d'acord, com ha passat
últimament en el barri de Gamonal, Burgos. En la nostra ciutat vam tindre un
exemple recent amb el tancament al trànsit del nucli històric, que va crear una
polèmica que va obligar l'equip de govern a canviar els seus plans inicials.
Moltes d'aquestes decisions tindrien una solució clara si hi haguera un
reglament que permetera escoltar la veu de la ciutadania regulant totes les vies
possibles i garantint democràticament que el resultat reflectira la voluntat de la
ciutadania.

En el reglament que plantegem s'hauria d'incloure també altres drets de
la ciutadania, com a dret a la informació, les audiències publiques, el dret a
intervindre en els plens de l'Ajuntament i la consulta ciutadana. Cal tindre en
compte que les noves tecnologies també faciliten la participació ciutadana, la
qual cosa s’hauria aprofitar per a fer-la més àgil. Encara que ja existeixen
alguns mecanismes de participació en el nostre Ajuntament, cal avançar un pas
més i transformar esta participació en poder de decisió, que seriosa possible
quan es garantira que s’escolta veritablement la veu de la ciutadania.

És per tot açò que el ple de l’Ajuntament de Xàtiva acorda, a proposta de
BLOC-Compromís, el següent:
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ACORD:

Únic.- Iniciar l’expedient per tal d’elaborar un reglament de participació
ciutadana en el que s’incloga la celebració de consultes ciutadanes i les
audiències públiques i es regule el dret a la informació i a la intervenció en els
plens de l’Ajuntament.”

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís explica la
proposició. Considera que la sobirania no pot circumscriure's  al sufragi actiu
cada quatre anys, hi ha exemples d'iniciatives ciutadanes en el dret comparat
com a Suïssa i altres. Allò que s'ha proposat és avançar en democràcia.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que en democràcia un principi bàsic és la participació i la
transparència. Que la gent puga opinar i ser sentida. Al Partit Popular no li
interessa l'aplicació de la Carta de Participació Ciutadana. Que la gent al final
del ple puga opinar i preguntar. Amb la Participació Ciutadana no s'hagueren
produït balafiaments com la Plaça de Bous.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la
proposta camina en la línia adequada. Camina en la línia del que la gent exigix.
A Xàtiva hi ha un reglament  de 1993 que mai s'ha portat a terme en les
qüestions fonamentals. Hauria d'aplicar-se  i actualitzar-se als nous termes i
oportunitats. Mai s'ha aplicat la participació de veïns en el ple, ni el Consell de
Participació Ciutadana, ni els pressupostos participatius ni altres. No hi ha
voluntat política per la quan cosa el reglament ha quedat en paper mullat. Ha
d'elaborar-se la millora del reglament perquè les decisions públiques siguen
participatives. Hi ha experiències que estan funcionant molt bé. A Xàtiva s'han
fet coses positives però hi ha moltes altres per fer. El contrari porta a governar
d'esquena al poble quan no contra el poble.

L’alcalde-president diu que quan governava el PSOE no deixava
retransmetre els plens. Això és un exemple de canvi de criteri. En l'Alcalde a un
clic i Línia Verda hi ha set-centes entrades anuals. Els ajuntaments que
pregunten el que s'ha de fer és perquè desconeixen les necessitats dels barris.
Les prioritats sempre es consensuen amb els interessats. El Partit Socialista no
consultava amb els ciutadans perquè no feia res. Un bon Alcalde escolta els
ciutadans tots els dies.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que la gravació dels plens va ser una proposta del seu
grup. L'Ajuntament té un registre general, la resta d'iniciatives com a Alcalde a
un clic no són transparents. Que la gent vinga a parlar amb l'Alcalde no és un
model de pressupostos participatius. A més l'Alcalde no està a Xàtiva  més que
el dilluns i divendres. Un cas com el de la Plaça de Bous evidència inversions
mai amortitzables ni rendibles socialment i això a més del seu impacte
paisatgístic. Per tant, no s'aplica la Carta de Participació Ciutadana aprovada.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís repassa
els distints principis de la Carta de Participació Ciutadana i posa en relleu que
cap d'ells es complix. El discurs de l’Alcalde  col·laciona recurrentment el
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passat però mai analitza el futur. Al ciutadà no hi ha només que escoltar-lo sinó
que ha de decidir.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que l’Alcalde
quan es queda sense arguments recorre al passat. Xàtiva no comença ni acaba
amb Alfonso Rus. Hi ha infinitat de dotacions fetes abans que governara
Alfonso Rus. El futur depara a la Ciutat un govern plural i participatiu obert a la
gent. Es tracta indegudamentaels Regidors i no s'atén  als ciutadans.
L'exemple de la Plaça de Bous evidència la megalomania que presidix l'actitud
de l'Alcalde.

L’ alcalde-president manifesta que en Ajuntaments com Tavernes de la
Valldigna no es facilita la Participació Ciutadana en els plens. En el municipi de
l'Alcúdia no es dóna compte dels informes de morositat. En altres ajuntaments
governats per partits progressistes no es dóna informació. Repassa inversions
en patrimoni cultural. Posa exemples de democràcia en Consells Sectorials
Municipals.

L'Ajuntament Ple, per deu vots en  contra (el vot de l’alcalde-president i
els nou vots dels Regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular), nou
vots a favor ( els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista,
els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromis i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap
abstenció, adopta l'ACORD següent:

Únic . Rebutjar la proposició realitzada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís per a l'elaboració d'un reglament de participació ciutadana

3r.- EXPTES. 198-701/2013, INFORMES DE LA TRESORERI A I LA
INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLE I 15/2010
DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, QUATRE TR IMESTRE
2013. AJUNTAMENT I CONSELL ESPORTIU.

Pel secretari s'informa que, en compliment de la Llei 15/2010 de
mesures de lluita contra la morositat, pel tresorer i interventora, s'ha emés el
respectiu informe data 31 de desembre del 2013.

Vist que l'expedient, ha sigut examinat per la Comissió d'Hisenda en la
sessió celebrada el 28 de gener del 2014.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que l'informe de morositat és una obligació legal. L'orde del dia
només conté dos  punts aportats pel Govern. Recorda l'enorme  endeutament
en un moment de grans ingressos. Recorda que el Pla de Proveïdors va
atendre totes les factures i a pesar d'això  se seguixen sense pagar conforme a
Llei. L'Ajuntament deu 1'4 milions d'euros a proveïdors  el que els asfíxia. El
deute l'haurà d'assumir el ciutadà per culpa del Govern.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que seguix incomplint-se li Llei vigent des de l'any 2010. Mentres açò
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es repetisca ho recordaran. Si no existira la Llei de Morositat  la gent
desconeixeria la realitat dels ajuntaments, que era el que ha ocorregut durant
anys a Xàtiva. S'ha gastat els diners  sense consignació  i sense procediment.
Sense complir la legalitat. Ara que no hi ha diners el Govern patix de propostes
i iniciatives. No hi ha més que veure el pressupost.

.Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el Govern
continua incomplint la Llei. A la llarga portarà problemes ja que l'indicador de
morositat és fonamental amb la nova legislació. S'ha millorat però mínimament
encara que s'incrementa l'antiguitat de les factures pendents que ha crescut. El
Pla Montoro està costant molt d'esforç i interessos. També genera molt de
problema l'impagament de la Generalitat. Respecte de les xifres del Consell
Esportiu cal dir  que les factures es registren el dia que es paguen el que fa
imaginar que no es registren quan es presenten. Això és una pràctica irregular
que demana que es corregisca immediatament. Les factures han de registrar-
se en un únic registre i d'ací repartir-les.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda manifesta
que les dades són els de l'informe.

L’ alcalde-president diu que s'ha baixat de cent setanta-huit dies a
cinquanta-cinc i arribarà als trenta. Li agradaria saber que fan els ajuntaments
governats per partits d'esquerres. Cap empresa paga a cinquanta-cinc dies. Si
fóra cert la xifra de deute no haguera abaixat els impostos. No és correcte
acusar els tècnics del Consell Esportiu de fer trampes.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià recorda que el present demostra vint-i-set d'euros de deute, d'ells
onze del Pla Montoro. Encara que s'abaixen els impostos abans va pujar l'IBI
un 110%. A més els pressupostos de 2014 són els dels retalls. L'alcalde ha de
reconéixer que la seua gestió ha sigut un desastre. Fa falta governs que
pensen en les persones i en l'ocupació.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que el miracle d'alfonso Rus ha sigut transformar el deute a curt
termini per deute a llarg termini. Això ocasiona interessos molt quantiosos.
L'Ajuntament té un deute de més de vint milions d'euros dels quals onze són
del Pla Montoro. La falta de liquiditat i de projectes és més que evident. Es
passa el problema a qui vinga. Rus serà recordat per ser l'autor de l'ovni.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el que
dol és que Xàtiva haja sigut el segon ajuntament que més ha incrementat el
deute l'any 2012 i això com a conseqüència de l'impagament  d'onze milions
d'euros en factures. Això ho van a pagar tots els ciutadans.

L’ alcalde-president diu que l'oposició passarà a la història com la del
vull i no puc. Es va demanar un préstec d'onze milions perquè la Generalitat
devia set i en rebuts de recaptació cinc. Amb eixos préstecs es van fer
inversions com la Ciutat Esportiva que, en si mateixa, ja suposa una inversió de
dotze milions. Amb els impostos s'han realitzat multitud d'infraestructures i
servicis. Xàtiva mai abans firmava convenis, per això no feia res.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 2, DE 7 DE FEBRER  DE 2014

7

I vist la qual cosa l'Ajuntament Ple,

Quedar assabentat dels informes conjunts del Tresorer i de l'Interventor-
Acctal. de l'Ajuntament i la Interventora delegada del Consell Esportiu,
corresponents al quart trimestre de 2013, de l'Ajuntament i PROEXA, i Consell
Esportiu, que, amb relació al càlcul del període mitjà, de pagament, pendent de
pagament i operacions pendents de reconeixement, mostra les dades
següents:

Ajuntament
Consell

Esportiu PROEXA
Càlcul del període mitjà de
pagament (PMP).
Total pagaments realitzats durant el
trimestre 3.285.277,24€ 255.799,97€ 327,22€
Càlcul del període mitjà de pagament
en dies 55 6 1
Càlcul del període mitjà de
pagament excedit 31 44
Càlcul del període mitjà del pendent
de pagament (PMPP).
Total operacions pendents de
pagament 873.680,91€ 0 0
Antiguitat mitjana de les obligacions
reconegudes 29 0 0
Nombre d'obligacions reconeguts
pendents de pagament 473 0 0
Operacions pendents de
reconeixement (PMOPR).
Total import factures registrats
pendents d'aprovació 560.731,18€ 0 0
Nombre de factures pendents
d'aprovació 187 0 0
Antiguitat mitjana de les factures
pendents d'aprovació 114 0 0
Nombre factures de més de 3 mesos
pendents d'informe 4 0 0
Interessos de demora pagats en el
trimestre 63,49€ 0 0

4t.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN FA VOR
DE LA DEFENSA DEL DRET A DECIDIR DE LES DONES.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
proposició presentada el 14 de gener del 2014 registre d'entrada número 273,
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en favor de la defensa del dret a decidir de les dones, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS

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

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

El Sr. alcalde-president sol·licita que la proposta es retire de l'orde del
dia. Pel que ha de sotmetre's a votació.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que fa la
impressió que el Grup Popular té por de què es parle i es vote. Hi ha una
modificació de la Llei de l'Avortament amb què està en desacord a l'atemptar al
dret fonamental a la llibertat de triar de les dones. Un tema com este està per
damunt d'ideologies i partits. Criminalitzar a les dones en un tema com este és
retrocedir en un assumpte que no planteja cap exigència social. No hi ha cap
denúncia. L'actual Llei equipara a Espanya amb la resta  de països europeus.
Suposa un retrocés de quaranta anys. Ningú pot decidir en nom d'una dona la
tinença d'un fill. Un govern de centre reformista no pot fer  una Llei com esta. Si
la Llei s'aprova s'incrementaran avortaments il·legals i amb això la mortaldat de
dones. Especialment les de menys recursos. No ha d'eludir-se el debat
necessari. És moment de donar una lliçó al Govern que la Llei està equivocada

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que el Consell de la Dóna va acordar invitar els regidors a
posar de manifest que cada persona decidix sobre si. Cada persona ha
d'actuar sobre la seua consciència i en responsabilitat. L'actitud del govern
municipal dóna que pensar. La maternitat no pot ser imposada. Ha de ser lliure.
Cal escoltar les dones. No poden aprovar-se  reformes per a empitjorar, i eixa
és la inèrcia que seguix el Govern del Partit Popular. Amb la reforma es roba  la
dignitat de la dona, que ha de ser mare lliurement. Hi ha molts aspectes de la
Llei que mostren hipocresia. Tindre fills és hui per hui un acte d'heroisme. No
poden ser les dones les que paguen la crisi que elles no han provocat. El dret a
l'avortament ha de  ser universal i gratuït, només així es pot garantir la igualtat
d'oportunitats.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que la Proposta de Llei no respon  ni a una demanda social ni a un problema.
Al contrari suposarà un problema. La Llei ha de fer-se en terminis no és
supòsit. Donant prioritat al fetus es menyscaba la dignitat de la dona. En una
societat aconfessional i lliure açò no pot tindre cabuda. Les dones deuen tindre
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llibertat de decidir sobre les seues vides, hem  de tindre autonomia sobre el
nostre drets sexuals i reproductius. Retallar estos drets significa tutelar a les
dones per la seua condició de gènere i sense llibertat per a decidir no hi ha ni
igualtat no democràcia. La Llei actual reconeix al dret de les dones a ser ateses
en el sistema de sanitat pública quan decidix interrompre el seu embaràs, en la
proposició de llei no. Som les dones les que hem de decidir sobre el nostre
embaràs i les institucions públiques han de respectar-nos no posar-nos
obstacles i convertir un dret en un privilegi a l'abastiment de qui tinga els
recursos econòmics suficients. L'obligació de concebre només comporta a més
desigualtats socials i més famílies desestructurades. És molt greu que les
pràctiques prenatals es retallen. Pot arribar a entendre que molts hòmens no es
vegen sensibilitzats en este tema però no entén com les dones es queden
assentades al costat de l'home que no les respecta.

L’ alcalde-president manifesta que no està d'acord amb la Llei i per dir
això no necessita proclames. Quan es va aprovar que un menor poguera
avortar sense permís patern no ho van sotmetre a debat del ple. Té la valentia
de dir el que no compartix amb la línia del seu partit. El que no van fer els
simpatitzants del Partit Socialista. La llibertat pareix selectiva. Cal esperar a
conéixer el text de la Llei  en el seu tràmit parlamentari. No està clar. Quan es
tinguen dictàmens i el text més clar es portarà  al ple i es votarà sobre el fons.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el
plantejament és erroni i covard. Ara és el moment de posicionar-se, no quan
s'aprove la Llei, moment en què no es podrà decidir ni fer res. Si tots els
ajuntaments es posicionaren en contra possiblement no s'aprovaria la Llei.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que és una qüestió de drets humans. És una decisió de
dones engendrar o no a un fill. No es tracta de convéncer a ningú sinó que el
ple es posicionara i ho fera de la mà del Consell de la Dóna.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que desitjaria que cada regidor i cada persona poguera opinar i votar
per si mateixa. No per disciplina de partit. Per Llei  no es pot dir a una dona
com ha de viure i tots els fills que ha de tindre. El Partit Popular  de Xàtiva està
sent còmplice amb la retirada d'un dret. El Ple ha de dir-li al Govern d'Espanya
que esta Llei no li agrada.

L’ alcalde-president insistix en el fet que com no se sap el text definitiu
de la Llei  no es pot opinar anticipadament. Proposa retirar el punt de l'orde del
dia fins a conéixer l'evolució de la Llei en seu parlamentària. En altres ocasions
ha demanat prudència i cautela i el temps li ha donat la raó. Quan la qüestió
estiga clara  ho tornarà a portar perquè es vote.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que és una eixida falsa i una falta de respecte a la Junta de
Portaveus.

L'Ajuntament Ple, per deu vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els
nou vots dels Regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) i nou
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vots en contra (els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal
Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromis i els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
cap abstenció, adopta l'ACORD següent:

Únic. Aprovar la proposta de l’ alcalde-president i retirar de l'orde del dia
el punt relatiu a la proposta presentada pel Grup Municipal Socialista en favor
de la defensa del dret a decidir de les dones

5t.- EXP. NÚM. 2594/2013, DESIGNACIÓ DELS PRESENTAD ORS
MUNICIPALS EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS DISTINTS C ENTRES
D'EDUCATIUS DEL MUNICIPI DE XÀTIVA.

Considerant el que disposa la resolució de 20 de setembre del 2013, de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, de convocatòria d'eleccions a
Consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts
amb fons públics, de la Comunitat Valenciana.

Vist l'Informe emés per la Directora de l'Àrea sociocultural, indicant el
procediment a seguir, una vegada celebrades les eleccions el passat dia 28 de
novembre dels membres dels consells escolars en els centres, pro alguns
centres educatius de Xàtiva, se sol·licita a l'ajuntament designe els
representants municipals en els Consells escolars municipals.

Vistos els representants municipals en els Consells escolars municipals,
designats pels diferents grups polítics amb representació en el consistori, PP,
PSOE, Bloc Compromis i EUPV, presentats formalment pel registre d'entrada
de l'ajuntament.

Considerant el que disposa la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, en el
que en l'article 36, disposa que en els Col·legis Públics funcionarà un Consell
Escolar com a òrgan col·legiat, compost entre altres per un regidor o
representant d'ajuntament en el terme municipal del qual es trobe radicat el
centre.

Vist el dictamen favorable de data 19 de desembre del 2013, de la
Comissió Informativa Sociocultural, per unanimitat dels seus membres.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dènou membres presents adopta
l'ACORD següent:

Primer.-  Designar els representants municipals en els Consells escolars
municipals, conforme als escrits presentats  pels diferents grups polítics i
anomenar-los assignant-los un centre educatiu específic a cada un d'ells,  tal
com a continuació es distribuïx per centres :

CENTRES EDUCATIUS : REPRESENTANTS :
IES JOSEP DE RIBERA ELENA LLOPIS ARNERO (PP)
CPEIP MARTINEZ BELLVER PEDRO JOSE PARDO GARCIA (PP)
CPEIP TAQUÍGRAF MARTI JOSE EMILIO ALBORCH

BLAZQUEZ(PP)
CPFPA FRANCESC BOSCH I
MORATA

VICENTE BOLUDA GRAU (PP)

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DAVID OLTRA AYBAR (PP)
CONSERVATORI PRF.MUNICIPAL MARIA JOSE PLA CASANOVA (PP)
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LLUIS MILÀ
CPEIP JACINTO CASTAÑEDA LOLES GRAMAGE NAVARRO(BLOC

COMPROMIS)
CPEIP GOZALVEZ VERA FRANCESCA CHAPI  ALBERO

(EUPV)
CPEIP ATTLIO BRUSCHETTI XELO ANGULO LUNA (PSOE)
IES DOCTOR SIMARRO PASQUAL CHULIÁ LOPEZ (PSOE)
CPEE PLA DE LA MESQUITA RICARDO SORIANO NAVALON

(PSOE)

CPEIP TERESA COLOMA JORDI ESTELLES CARRASCO
(PSOE)

Segon.-  Notificar als representants municipals en els Consells escolars
municipals, als diferents grups polítics, als  Presidents dels Consells escolars
municipals de cada centre educatiu i a la Direcció Territorial d'Educació de la
Conselleria d'Educació, cultura i esport.

6t.-  EXP. NÚM. 966/2010, PLA ESPECIAL DEL “REAL MO NESTIR DE
L'ASSUMPCIÓ O DE SANTA CLARA”: APROVACIÓ MUNICIPAL.

Vistos els antecedents de l'expedient, en el que consta que per Decret
136/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, (DOGV
4552 de 25-07-2003 i BOE 258 de 28-10-2003) es va declarar Bé d'Interés
Cultural, amb la categoria de Monument, el Real Monestir de l'Assumpció o de
Santa Clara d'este municipi de Xàtiva. (anotació A-R-I-51-0010959 del registre
general de béns d'interés cultural del Patrimoni Històric Espanyol). El Real
Monestir de l'Assumpció o de Santa Clara, es troba inscrit en el registre de
Propietat de Xàtiva en el tom 136, foli 173, finca 6054. Referència Cadastral
5088002. El citat immoble pertany a la mercantil Ortiz Dieste, S.A. (actualment
mercantil XATIVA COSTERA 2012), a l'haver-ho adquirit per mitjà de
compravenda a la “Comunitat de religioses Franciscanes de Santa Clara”, en
escriptura pública de data 30 de novembre del 2006, autoritzada pel notari de
Saragossa Mariano Pemán Melero, baix el nombre 2698 del seu protocol.

Resultant que de conformitat amb l'art. 34.2 de la Llei 4/1998 d'11 de
juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, la
declaració d'un immoble com BIC, determinarà per a l'Ajuntament l'obligació
d'aprovar provisionalment un Pla Especial de Protecció del bé i remetre-ho a
l'òrgan urbanístic competent per a la seua aprovació definitiva.

Resultant que  amb data 3 de març del 2011 es va subscriure Conveni
en relació amb la redacció del Pla Especial, entre l'Ajuntament de Xàtiva i la
propietat del BIC Santa Clara, i per acord de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de data 18 de juliol del 2011, es va contractar a Enric Morera
Esteve, arquitecte, els servicis per a la redacció del citat Pla Especial.

Es disposa d'intervenció arqueològica, realitzada des del 6 de febrer fins
al 9 de maig del 2008, segons autorització de la Direcció General del Patrimoni
cultural Valencià mitjançant una resolució de 6 de novembre del 2007, així com
autorització per a projecte de demolició de construccions modernes del Real
Monestir de Santa Clara, segons resolució de 15 d'octubre del 2009 de la
Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
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El Pla Especial “Protecció de l'entorn del Bé d'Interés Cultural del Real
Monestir de l'Assumpció o de Santa Clara”, de data 9 de desembre del 2011,
consta dels documents exigits en l'art. 76 de la Llei Urbanística Valenciana:
Memòria informativa, plans d'informació, memòria descriptiva-justificativa,
plans d'ordenació, normes urbanístiques de protecció, catàleg de protecció i
document consultiu ambiental. Va ser sotmés a informació pública per un
període d'un mes per mitjà d'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana núm. 6.706, de data 3 de febrer del 2012 i en el periòdic Levante
de data 9 de febrer del 2012, així com per mitjà de publicació en la Web
municipal i tauler d'edictes de l'enquesta d'opinió pública. Durant tal termini NO
es va presentar cap al·legació, havent-se presentat 29 enquestes d'opinió a fi
de manifestar suggeriments al projecte.

De conformitat amb el que disposa l'art. 83.2 de la Llei 16/2005,
urbanística Valenciana i la legislació sectorial reguladora de Patrimoni (art. 34
de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni Cultural Valencià) es disposen
dels següents informes sectorials:

- Informe de la Direcció General d'Avaluació ambiental i territorial de
data 5 de març del 2012 (sol·licitat per l'Ajuntament per mitjà d'ofici amb
registre d'eixida 385 de 17 de gener del 2012) en el que es conclou que el Pla
Especial no requerix el seu sotmetiment al procés d'avaluació ambiental
establit en la LEAE.

- Informe del servici de patrimoni cultural de la Direcció General de
Cultura (sol·licitat per l'Ajuntament per mitjà d'ofici amb registre d'eixida 862 de
data 7 de febrer del 2012 i per mitjà de nou ofici, després d'aportar nou
document refós, amb registre d'eixida 916 de data 21 de març del 2013), en el
que s'informa favorablement:

- El Pla Especial de protecció de l'entorn del BIC del Real Monestir de
l'Assumpció o de Santa Clara.

- La delimitació dels entorns de protecció que s'emplacen dins de l'àmbit
afectat per l'Ordenació, a saber: el Palau d'Alarcó (declarat B.I.C. amb
categoria de monument per Orde de data 27 de gener de 1981, BOE 10.03.81)
i el Llenç de muralla i barbacana, (B.I.C. amb categoria de monument, per
imperi del normado en la disposició addicional primera de la Llei 4/1998, d'11
de juny, del Patrimoni cultural valencià).

- El catàleg contingut en tal Pla Especial així com la inclusió en
l'inventari General del patrimoni cultural Valencià els següents Béns de
Rellevància Local articulats en el Pla Especial: Gasolinera del Lleó, Font del
Lleó, Font de la Trinitat i Font de l'Angel.

- Així mateix es valida Patrimonialment l'ordenació establida per a
l'entorn de protecció del Real Monestir de Santa Clara, per a l'entorn de
protecció del Palau d'Alarcó i per a l'entorn de protecció del llenç de Muralla i
Barbacana amb la consegüent delegació de facultats tutelars a favor de
l'Ajuntament de Xàtiva que es nuga legalment a esta validació.

- No es disposa de l'informe de la Conselleria competent en matèria
d'educació i sanitat (Sol·licitat per l'Ajuntament per mitjà d'ofici amb registre
d'eixida 863 de data 7 de febrer del 2012)
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Resultant que la tramitació del Pla Especial, (de conformitat amb l'art. 96
de la L.U.V), al no formar part d'un instrument de planejament, s'ha tramitat pel
mateix procediment que els Plans Generals, amb l'especialitat de no ser
necessària l'actuació prèvia preparatòria dels mateixos i s'entén implícita la
urgència en la tramitació, sense necessitat declaració expressa, sense perjuí
del que disposa l'article 100.2 de la llei. La tramitació de l'expedient es
considera correcta. Així mateix, tal com indica l'art 83 de la L.U.V. la falta
d'emissió en el termini d'un mes dels informes assenyalats en tal article, no
interrompran la tramitació del Pla Especial.

Vist l'informe del Departament d'Urbanisme, de 28 de gener del 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió

celebrada el 31 de gener del 2014,  proposant al Ple de la Corporació
l'aprovació provisional del Pla Especial.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, diu que no vol oblidar que amb la falta d'implicació de
l'Ajuntament en la compra de Santa Clara es va perdre una gran oportunitat
per al turisme, comerç i patrimoni. Si s'haguera preguntat a la ciutadania Santa
Clara o la Plaça de Bous la resposta haguera sigut Santa Clara. Ara està
tancat i sense cap motor de dinamització.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta estar a favor de l'acord però manifesta que per part del Govern hi ha
hagut deixadesa i desinterés per Santa Clara. Desitja que s'implique en la
rehabilitació i posada en valor com més prompte millor.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista també  manifesta la
seua conformitat per ser imprescindible per a la seua rehabilitació. Retrau el
retard de quasi onze anys i la falta de reacció de l'Ajuntament en el moment de
la venda. Per això encara hui està tancat i no es complix la Llei. Les coses no
s'han fet bé. Tenia moltes possibilitats en mans de l'Ajuntament.

Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme, agraïx el
suport de tots els grups en pro que la rehabilitació i posada en valor siga una
realitat com més prompte millor.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, considera que el problema és que el domini públic de Santa
Clara per a l'Ajuntament  ha passat i no tornarà. L'edifici ha anat deteriorant-se,
cal treballar per a evitar-ho i fer realitat que Xàtiva  siga un referent turístic.
Està especialment deteriorada la  muralla i la barbacana. Fa falta un pla de dia
a dia per a mantindre Santa Clara.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que amb
2'4 milions d'euros de compra i els plans que van vindre a posteriori Santa
Clara seria una realitat i pública. La Llei Valenciana  de Patrimoni no s'està
complint  quant al  manteniment.

Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme, diu que
pren nota sobre el manteniment.
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L'Ajuntament Ple, després de deliberació i unanimitat dels dènou
membres presents, adopta l'ACORD següent:

Primer . Aprovar provisionalment el Pla Especial de protecció de l'entorn
del BIC del Real Monestir de l'Assumpció o de Santa Clara.

Segon . Remetre l'acord d'aprovació, junt amb una còpia de l'expedient
administratiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seua aprovació
definitiva.

Tercer . Notificar el present acord a la mercantil XATIVA COSTERA
2012 i a l'arquitecte redactor del Pla, donant compte a les Regidories
d'Urbanisme i Cultura i a l'Arquitecte i Arqueòleg municipals.

7m.- RESOLUCIONS ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en
la sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Nombres de l'1 al 31 (corresponents al mes de gener del 2014)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

8u.- DESPATX EXTRAORDINARI.

8u.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A LA CREACIÓ D'UN PLA MUNICIPAL DE VI VENDA
AMB L'OBJECTIU DE GARANTIR EL DRET DE LA POBLACIÓ I  FER
FRONT DE L'EMERGÈNCIA SOCIAL.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromis, dóna
lectura a la moció presentada el 31 de gener del 2014, registre d'entrada 765,
per a la creació d'un Pla  Municipal de Vivenda amb l'objectiu  de garantir el
dret de la població i fer front a l'emergència social, amb el següent tenor literal:

“L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de
persones, que a causa de dificultats econòmiques no poden cobrir les seues
necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seua llar.

Com és sabut, una de les conseqüències socialment més tràgiques ha
estat el desnonament de centenars de milers de persones de les seues
vivendes, vulnerant el seu dret a un habitatge digne, i enfrontant-se a situacions
de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica
i residencial.

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben
en primera instància l’impacte social d’aquesta situació, en tant que són les
més properes a la ciutadania.

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la
problemàtica, contrasta amb els milers de pisos buits que acumulen les entitats
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financeres, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions
hipotecàries per part d’entitats financeres.

Gran part d’aquestes entitats financeres han estat, d’una manera o altra,
rescatades amb diners públics. Paradoxalment, però, la forta inversió pública
no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts
milionaris a la banca, molts d’ells a fons perduts, no han implicat cap
contrapartida social.

La situació descrita requereix actuacions per part de l’administració que
possibiliten l’accés a l’habitatge de tots aquells ciutadans que se’n veuen
exclosos, acomplint el mandat constitucional de l’article 47 de la CE. En aquest
context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les
mesures de foment per facilitar l’ocupació de pisos buits en poder de les
entitats financeres, han iniciat també procediments sancionadors.

L’Ajuntament de Xàtiva ha de ser capdavanter en l’adopció de mesures
per evitar la desocupació permanent dels immobles, l’aprovació de programes
de foment de la rehabilitació d’habitatges en mal estat, adoptant també
mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores a les entitats
financeres o empreses que no col·laboren amb l’exercici d’aquest dret
fonamental.

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

ACORDS

PRIMER.-´L’Ajuntament de Xàtiva manifesta el compromís d’engegar
mesures municipals amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la
població i fer front a l’emergència habitacional.

SEGON.- L’Ajuntament de Xàtiva elaborará i aprovarà un Pla Municipal
d’Habitatge que actualitze i modernitze el palnejament existent, que contemple i
regule degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació
permanent i injustificada d’habitatges, prestant una especial atenció a la
rehabilitació de vivendes i a les ajudes estatals que es convoquen amb aquesta
finalitat.

TERCER.- L’Ajuntament de Xàtiva elaborarà i aprovarà Programes
d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben
en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat
d’entitats financeres i altres gran empreses.

QUART.- L’Ajuntament de Xàtiva instarà a les entitas financeres a llogar
a preus socials les vivendes buides o cedir-les a l’Ajuntament per tal de crear
una borsa de lloguer social.

CINQUÉ.- L’Ajuntament de Xàtiva instarà a les Corts Valencianes a
avançar cap a una nova legislació que penalitze la desocupació permanent
d’un habitatge de manera injustificada.”

Sent les 13 hores 55 minuts s'absenta de la sessió el Regidor Pedro
Aldebero López i s'incorpora a les 13 hores 56 minuts.

El Sr. alcalde-president manifesta que la moció passe per comissió i
s'estudie.
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L'Ajuntament Ple, per deu vots en contra (el vot de l’alcalde-president i
els nou  vots dels regidors presents  del Grup Municipal del Partit Popular), huit
vots a favor (els quatre vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit
Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
una abstenció (l'abstenció del Regidor Pedro Aldebero López, per absència)
adopta l'ACORD següent:

Únic .- No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís, per a la creació d'un Pla  Municipal de Vivenda amb l'objectiu
de garantir el dret de la població i fer front a l'emergència social

8u.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A RECOLZAR LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE L A
RECUPERACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC DE L'ESTAT AMB LA CO MUNITAT
VALENCIANA ACUMULAND A PER L'INFRAFINANÇAMENT AUTONÒMIC
DURANT 2002-2012.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 31 de gener del 2014, registre d'entrada 767,
per a recolzar la proposició de llei de la recuperació del deute històric de l'Estat
amb la Comunitat Valenciana acumulada per l'infrafinançament autonòmic
durant 2002-2012, amb el següent tenor literal:

“Les comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric,
en el qual conviuen dos règims diferents, el foral (País Basc i Navarra) i el de
règim comú (resta de CC.AA.).

Aquest sistema de finançament i la seua aplicació posen en dubte el
compliment de la pròpia llei de finançament autonòmic (LOFCA) en quan als
principis d’igualtat i suficiència, la qual indica que “…el sistema de ingresos de
las comunidades autónomas […] deberá establecerse de forma que no pueda
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Igualment amb els
sistema de fiançament actual i la seua aplicació sobre la Comunitat Valenciana
es vulnera la pròpia Constitució que assenyala que “L’Estat garanteix la
realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la
Constitució i vetllarà per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just
entre les diverses parts del territori espanyol…”

Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemes de finançament
autonòmic es podria qüestionar el compliment de la LOFCA i de la Constitució,
no sols per la diferència de finançament entre comunitats forals i de règim
comú, sinó també per les diferències existents entre les pròpies comunitats de
règim comú.

En concret, les dades permeten realitzar una adequada comparació
entre les comunitats de règim comú durant el període 2002-2012, anys per a
les que totes elles assumeixen unes competències semblants. El càlcul de
l’infrafinançament patit per la Comunitat Valenciana respecte a la mitjana de
CC.AA. de règim comú ha estat objecte d’un informe amb el títol Criterios y
propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica, elaborat per
una Comisssió d’Experts per encomanda de les Corts Valencianes. Aquest
informe quantifica en 13.449 milions d’euros l’infrafinançament patit durant el



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 2, DE 7 DE FEBRER DE 2014

18

període 2002-2012, una xifra que ha sigut avalada també per l’Informe sobre la
deuda, déficit y financiación de la Comunidad Valenciana. Propuesta de bases
para un nuevo sistema de financiación autonómico, realitzat per la Comissió
d’Economia de l’Alt Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana té un elevat deute públic i el principal creditor
és el Govern d’Espanya mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el
Fons de Proveïdors.

Constatat i fet el peritatge de l’infrafinançament acumulat, és urgent una
actuació immediata que reconduïsca eficaçment la situació cap a la solució dels
greus problemes financers de la Comunitat Valenciana.

Per tant, l’estabilitat i la supervivència de l’autogobern valencià passa,
sens dubte, per dos vies per les quals s’han de treballar: Per una banda, la
recuperació del deute històric que té l’estat amb la Comunitat Valenciana i, per
l’altra, un nou sistema de finançament autonòmic que no ens castigue ni
discrimine i que ens permeta assolir el compliment de tots els serveis que ens
atorga eixe autogovern.

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

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Xàtiva mostra el seu recolzament a la
Proposició de Llei de la reecuperació del deute historic de l’estat amb la
comunitat valenciana acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant 2002-
2012.

SEGON.- L’Ajuntament de Xàtiva insta a les Corts Valencianes i al
Consell que reclamen legislativament els 13.449 milions d’euros, en concepte
de Deute Històric de L’Estat Espanyol cap a la Comunitat Valenciana acumulat
per l’infrafinançament autonòmic durant el període 2002-2012.

TERCER.- L’Ajuntament de Xàtiva demana que per a la reclamació
d’aquest deute es cree una Comissió mixta Consell-Corts Valencianes
integrada pel Conseller d’Hisenda i un representatn de cada Grup Parlamentari
de les Corts.

QUART.- L’Ajunatment de Xàtiva demana que el mecanisme de
compensació del deute a les arques públiques valencianes, que será objecte
de la negociació amb el Ministeri d’Hisenda, s’haurà de concretar abans de
l’entrada en vigor del nou sistema de finançament de les CCAA, previst a la
LOFCA.”

El Sr. alcalde-president manifesta que el present assumpte va ser
aprovat en el ple de 3 de maig del 2013.

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

Únic . No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís, per a recolzar la proposició de llei de la recuperació del deute
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històric de l'Estat amb la Comunitat Valenciana acumulada per
l'infrafinançament autonòmic durant 2002-2012.

8u.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ CONTRA LA REFORMA DE L'AVOR TAMENT
DEL PARTIT POPULAR.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 31 de gener del 2014, registre
d'entrada 774, contra la reforma de l'avortament del Partit Popular, amb el
següent tenor literal:

“El Consell de Ministre aprovà el divendres 20 de desembre la reforma
de la llei de l’avortament. La nova norma, presentada pel ministre de Justícia,
Albero Ruiz Gallardón, s’anomenarà Llei Orgànica de Protecció de la Vida del
Concebut i dels Drets de la Dona Embarassada. La norma que suprimeix el
dret a l'avortament tal i com estava concebut en la llei de terminis aporvada en
2010.

Es tracta de la llei de l’avortament més restrictiva del món occidental i
Espanya és el primer país que retrocedeix pel que respecta a l’avortament.
Aquest retrocés més enllà de la primera llei de l’avortament de l’any 1985 i per
a les dones espanyoles suposarà dues opcions: avortar fora d’Espanya si
disposen de recursos per fer-ho, o bé avortar en España en condicions de
clandestinitat amb el consegüent risc per a la salut i la seva vida.

Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el nombre d’avortaments,
sols incrementen el nombre de dones mortes o que perden la salut al fer-ho en
clandestinitat i en condicions insalubres.

El dret a decidir de les dones sobre la seua maternitat, no es pot
emmarcar en un debat aliè a la lliura decisió de les dones. És un dret
fonamental i, com tal, no pot ser objecte d’intercanvi amb els estaments
religiosos i socials més reaccionaris. Aquesta refoma suprimeix dos drets
importants de les dones: el de la lliure decisió i el de la salut, al temps que
s’ignoren els drets sexuals i reproductius reconeguts per l’ONU, ratificats en la
UE i avalats per les societats científiques internacionals.

Per tot açò, PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS
ACORDS:

1. El ple de l’Ajuntament de Xàtiva reconeix el dret a la interrupció voluntària
de l’embaràs, a la lliure decisió de les dones: sense interferències, sense
condicionants, sense tuteles, ni penalitzacion.

2. Refusar el Avantprojecte de Llei de Protecció dels Drets del Concebut i de la
Dona Embarassada aprovada pel Consell de Ministre perquè restringeix
drets fonamentals de les dones.

3. Donar trasllat dels acords:
− Al president del Govern.
− Al ministre de Justícia
− A tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.”
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L'Ajuntament Ple, per deu vots en contra (el vot de l’alcalde-president i
els nou  vots dels regidors presents  del Grup Municipal del Partit Popular), nou
vots a favor (els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit
Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
cap abstenció, adopta l'ACORD següent:

Únic . No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, contra la reforma de l'avortament del Partit
Popular.

8u.4.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ CONTRA EL COPAGAMENT EN
DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA.

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

D. Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 3 de febrer del 2014, registre
d'entrada 786, contra el copagament en discapacitat i dependència, amb el
següent tenor literal:

“El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat va introduir profundes
modificacion en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependencia.

Més enllà de ser qüestionable efectuar canvis legislatius mitjançant l’ús
del RDL, l’objectiu principal de la reforma, tal com estableix el mateix Preàmbul,
és únicament disminuir el nivell de despesa pública en el sector de la
dependència:

L’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre de la Conselleria de Justícia i Benestar
Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d’accés al programa
d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència en el País Valencià, establint un
copagament de fins el 90% a les persones dependents i retallant prestacions
econòmiques per a la cura en l’entorn familiar que, en alguns casos, arriben
fins el 70%, deixant moltes famílies amb ajudes de tan sols 20 euros.

Paral·lelament, el passat 6 d’agost de 2013, es va publicar en el DOCV
el Decret 113/2013, de 2 d'’gost, del Consell, pel qual s’estableix el règim i les
quanties dels preus públics que s’han de percebre en l’àmbit dels serveis
socials.

Amb aquesta disposició, el Consell estén el copagament a les persones
amb discapacitat que no tenen reconeguda la dependència i que necessiten
recórrer a residències, centres de dia i de nit, teleassistència, servei d’ajuda a
domicili, centres de rehabilitació i integració social i habitatges tutelats.

Des del punt de vista de la Generalitat, açò posa fi a una “inequitat”
basada en el fet que les persones dependents hagueren d’abonar una part del
cost dels serveis socials des de l’any passat i que, en canvi, les persones amb
discapacitat no suportaren un copagament. Era, en paraules del mateix decret,
“un tractament econòmic desigual i injustificat entre aquelles persones que
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rebran idèntics serveis de l’Administració competent, tot i que per distint
concepte”.

El ben cert però, és que amb l’excusa d’igualar el copagament en les
places públiques, després de retallar salvatgement la Llei de Dependència,
passen a retallar un altre sector usuari dels Serveis Socials limítrof amb el
SAAD.

Les conseqüencies d’aquesta nova tisorada poden ser fatals, donat que
molts usuaris no podran copagar els serveis que estan rebent actualment i
hauran de ser les seues families les que assumisquen eixa despesa o, si no
poden fer-li front, portar-se’ls a casa.

En eixe sentit, l’afany recaptatori del Decert és del tot evident, ja que el
tercer paràgraf de l’article 3.1. estableix que “en els casos en què l’aportació de
la persona beneficiària no siga prou per a abonar en la sua totalitat la seua
participació en el cost del servei, correpondrà al reconeixement de deute
corresponent si és el cas”.

Els Ajuntaments, com a institucion més properes a la ciutadania, han de
defensar els interessos i drets del seu veïns i veïnes, sobretot dels sectors més
vulnerables. Per això entenem la necessitat del debat en cada municipi i
institució local i l’acord unànime davant el copagament en discapacitat i
dependència com a mecanisme discriminatori que aprofundix encara més si
cap, la desigualtat social.

Per tot açò, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD:

1. Instar al Consell a retirar el seu Decert 113/2013, de 2 d’agost, pel qual
s’estableix el règim i les quanties dels preus públics que s’han de percebre
en l’ambit dels serveis socials.

2. Oposar-se frontalment a les retallades en la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència i, en conseqüència, a:

a) Exigir al Govern d’Espanya la retirada del Reial Decret Llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat.

b) Exigir al Consell la derogació de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la
Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits
i condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues
famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència en la Comunitat Valenciana, de manera que recobre vigència
la regulació prèvia a aquesta, inclosa en la disposició derogatòria única.

3. Instar al Consell a la creació d’una Mesa negociadora representada per
totes les parts, és a dir, entitats titulars, treballadors i treballadores, usuaris i
usuàries, agents socials, familiars i administracions implicades per a
resoldre el futur del sector avantposant la creació d’un model d’atenció de
qualitat.
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4. Donar trasllat dels acords a:

− Al Govern del Consell valencià.
− A la Predidència del Govern de l’Estat espanyol.
− A tots els Grups Parlamentaris que tenen representació a Les Corts

Valencianes i al Congrés dels Diputats.”

Mª José Pla Casanova, del Grup Municipal del Partit Popular presenta
una esmena a la totalitat a la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida, amb el tenor literal següent:

“Som conscients que el copagament dels servicis i recursos d'atenció a
Persones amb discapacitat i dependència de la Comunitat Valenciana que han
estat implantats des de l'1 de Gener, s'apliquen en virtut de la transposició de la
normativa estatal en l'àmbit dels Servicis Socials de la Comunitat Valenciana i,
concretament, de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en situació de Dependència aprovada en el 2006 pel
Govern del Partit Socialista.

La dita Llei establix literalment en l'article 33:

“Els beneficiaris de les prestacions de dependència participaran en el
finançament de les mateixes segons el tipus i cost el servici i la seua capacitat
econòmica personal.”

Per tal de garantir el compliment de l'anomenat article de manera
igualitària, totes les comunitats autònomes, es van reunir en el Consell
Interterritorial del Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència i van
aprovar en la resolució de 13 De Juliol del 2012, els criteris de participació
econòmica dels usuaris en el cost de les prestacions, criteris comuns que estan
aplicant totes les Autonomies i en el cós de la Comunitat Valenciana a través
del Decret 113/2013.

A pesar que el Decret garantix que cap persona quedarà fora de la
cobertura del sistema per no disposar de recursos econòmics suficients i el fet
que iguala nostra Comunitat amb la resta de les comunitats autònomes,
estudiats els casos concrets de veïns i veïnes del nostre municipi, considerem
que hi ha qüestions que haurien de ser revisades.

Analitzades les dates proporcionades pels Centres de la nostra Ciutat,
considerem que existisquen aportacions elevades en alguns casos, que poden
comprometre les necessitats bàsiques d'algunes persones.

A més, en el càlcul de l'aportació s'ha considerat la renda individual de la
persona beneficiària però no de la seua unitat de convivència, el que pot
comprometre més encara l'equilibri de l'economia familiar i derivar en renúncies
als servicis.

També som coneixedors que els usuaris que assistixen a Centres
concertats amb places públiques de la nostra Ciutat, abans de l'aprovació
d'este Decret, i realitzaven aportacions econòmiques a les Associacions que els
gestionen i que es destinaven als gastos de manteniment dels Centres.
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Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Popular proposa al Ple de
l'Ajuntament de Xàtiva l'adopció dels acords següents:
-   Sol·licitar al Consell la revisió del Decret 113/2013 sobre els percentatges

d'aportació dels usuaris.
−−−− Sol·licitar al Consell la revisió del Decret per articular solucions que

garantisquen que cap Ciutadà quede fora de la cobertura per motius
econòmics no sols propis, sinó de la seua unitat de convivència i que
puguen derivar en la renúncia al recurs en algunes persones amb rendes
individuals superiors a l'IPREM.

−−−− Instar a la Conselleria de Benestar Social a què es regulen i es consideren
els pagaments que fins ara els usuaris de Centres amb places públiques i,
concretament els de la nostra Ciutat, feien a les Associacions que els
gestionen de manera que, en cap cas, es produïsca un increment de les
aportacions per criteri de renda i sense que es produïsca una debilitació en
l'equilibri econòmic dels Centres.

−−−− L'Ajuntament de Xàtiva posarà a disposició dels usuaris dels Centres
residents en la nostra Ciutat, la línia d'Ajudes Individualitzades per a
sufragar el copagament anomenat, conforme esta previst en les bases dels
Servicis Socials Municipals.”

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
la seua conformitat amb l'esmena del Partit Popular. El tema de la dependència
i discapacitat és un dels pilars de l'Estat del Benestar que ara pretén demolir-
se. No pot  tornar-se  a polítiques de caritat sinó de drets reconeguts, de
finançament estable que ens pot veure retallada. El Decret és un retorn al
passat.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que en
assumptes com este no ha de retallar-se, per la seua alta sensibilitat social i
necessitat de suport. Són mesures per als  més dèbils. Elimina drets i se'n va
cap a la caritat. Es retrocedix respecte als avanços en matèria de dependència.
Ja existien taxes com a conseqüència de la minoració de subvencions, taxes
que s'han vist incrementades. Per tant el copagament ja existix. El Decret el
que fa és complicar l'assistència al centre  a persones per a les quals açò és la
seua vida. Els usuaris amb més pensió són precisament aquells que estan
òrfens i per això són els més afectats pel Decret. Hauria de sumir-lo
íntegrament l'Ajuntament.

Mª José Pla Casanova,  manifesta que el copagament el va establir el
Partit Socialista, explica com ho té establit la Junta d'Andalusia i posa de
manifest que existix copagament  en un centre de dia d'uns cent setanta-cinc
euros per usuari. Explica la repercussió que esta mesura tindrà a Xàtiva que, a
la seua manera de veure, seria de molt poc impacte. Presenta esmena a la
totalitat, les dotacions a Xàtiva les va posar en marxa el  Partit Popular.

Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida  considera
que hauria de votar-se la moció presentada pel seu grup i manifesta que no
accepta l'esmena. Considera una falta de sensibilitat per part de l’ Alcalde les
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declaracions fetes en la premsa. Cal reclamar a la Generalitat perquè rectifique.
Amb el copagament usuaris òrfens no podrien viure i assistir al centre. Són
qüestions  crucials sobre les quals cal postular-se en contra.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
són qüestions molt sensibles. Desprecia el mirar arrere i el reprotxe
personalista. Cal mirar cap avant, posicionar-se contra els retalls. Està a favor
que l'Ajuntament aporte una línia d'ajudes individualitzades.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que no
entrarà en atacs al Partit Socialista. La seua postura és possibilista i tracta que
la Generalitat reaccione. La moció d'Esquerra Unida li pareix més adequada.
Amb l'esmena del Partit Popular pot estar d'acord però es queda curta. No
contempla fer-se càrrec dels usuaris mentres es revisen casos. Al final sempre
perden els mateixos. El Govern Valencià ha de ser més seriós i treballar el
sector per a conéixer les conseqüències de la mesura.

L’ alcalde-president diu que recolzarà l'esmena del Grup Popular perquè
considera que té criteri. Part que qui més tinga més pague. Els que cobren
menys de tres-cents euros no pagaran res. Cal revisar  no obstant situacions
que puguen ser especials o il·lògiques. Va fer declaracions en el sentit de
reprovar a les famílies de residents que dies assenyalats com el de Nadal no
veuran els seus familiars interns. L'Ajuntament ajudarà a qualsevol que ho
necessite.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, demana que es vote la moció que ha presentat  el seu grup.

En primer lloc es procedix a la votació de l'esmena presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular.

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

Únic . Aprovar en tots els seus termes l'esmena presentada pel Grup
Municipal Partit Popular, contra la reforma de l'avortament del Partit Popular,
contra el copagament de les places i recursos per les persones amb
discapacitat.

A continuació es procedix a votar la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià.

L'Ajuntament Ple, per deu vots en contra (el vot de l’ alcalde-president i
els nou  vots dels regidors presents  del Grup Municipal del Partit Popular), nou
vots a favor (els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit
Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
cap abstenció, adopta l'ACORD següent:
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Únic .- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, contra el copagament en discapacitat i dependència

8u.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PART IT
SOCIALISTA EN DEFENSA DELS CIUTADANS AFECTATS PER
L'IMPAGAMENT DE LA GENERALITAT DE LES AJUDES A LA V IVENDA.

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

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a
la moció presentada el 3 de febrer del 2014, registre d'entrada 810, en defensa
dels ciutadans afectats per l'impagament de la Generaliat de les ajudes a la
vivenda, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Reivindicar el dret a l’habitatge implica lluitar per la inclusió de les
persones més vulnerables de la societat i fer respectar l’obligació legal de
garantir una vida digna per a tothom. Com indica l’Observatori DESC: El dret a
un habitatge digne no només fa referència al dret de tota persona de disposar
de quatre parets i un sostre on trobar refugi, sinó que també implica accedir a
una llar i a una comunitat segures en què viure en pau, amb dignitat i salut
física i mental.

Els efectes de la bombolla immobiliària a la Comunitat Valenciana, i la
manca d’una política pública d’habitatge han tingut repercussions dramàtiques
per a milers de valencians. Actualment, ens enfrontem a una doble
problemàtica, la d’aquells ciutadans que fan front a un desnonament per
impossibilitat de pagar la seua hipoteca, i la d’aquells ciutadans que al seu dia
van confiar de bone fe en la Generalitat Valenciana, per accedir a un habitatge
protegit, perquè entre algres coses, estava subencionat, i ara es troben amb
l’impagament d’estes ajudes per part del govern autonòmic.

La Generalitat Valenciana deu en concepte de xec habitatge
137.032.955’9 milions d’euros a 13.508 ciutadans de la Comunitat Valenciana.
En concepte d’ajudes al lloguer, es deuen 3.500.102’70 milions d’euros a 1.812
persones. I en concepte d’ajudes a la rehabilitació, tant de particulars com
comunitats de veïns, 77.123.024’18 milions d’euros a 12.747 persones.

Al nostre municipi, el deute ascendeix a 360.889’82 € en concepte de
xec habitatge, amb 36 afectats. En matèria de lloguer es deuen 11.088 €, amb
5 afectats. I en concepte d’ajudes a la rehabilitació es deuen 888.792’45€, amb
330 afectats.

L’administració autonòmica ha d’implicar-se i vetllar per una política
pública d’habitatge i garantir este dret tal com preveu l’article 16 de l’Estatut
d’Autonomia.

El Síndic de Greuges i també el Síndic de Comptes han fet referència a
esta qüestió en els seus últims informes. Ja que la Plataforma d’Afectats per
Impagaments d’ajudes a l’habitatge, va presentar queixes tant a la Sindicatura
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de Greuges com al Síndic de Comptes i a este últim li demanaven que auditarà
la línia T0304 Pla Habitatge, i el Síndic en el seu informe indica que “s’han
d’adoptar pels centres gestors, d’assessorament jurídic i de control intern les
mesures necessàries per a concretar la naturales jurídica de les resolucions i
donar-los el tractament comptable pertinent en el Compte General de 2013”.

Per tot això, el Grup Municipal Socialistapresenta per a la seua
consideració i aprovació pel Ple els Següents

ACORDS

1. Dotar de reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes
per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatge.

2. Establir un calendari de pagaments raonable per abonar als ciutadans la
quantitat deguda.

3. Respectar l’ordre de presentació de les sol·licituds en establir el calendari
de pagaments.

4. Abonar esta quantitat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic.
5. Donar compte a la plataforma d’afectats per l’impagament de les ajudes a

l’habitatge i als grups amab representació parlamentària a les Corts
Valencianes.”

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià  diu que el Partit Popular va aprovar un Pla de Vivenda plurianual
i amb unes dotacions que no s'ha complit. Més de dos-cents cinquanta milions
d'euros en deute i milers d'afectats. Tot açò és un frau als que van confirmar en
les institucions. L'Ajuntament de Xàtiva en un acte  d'obligació amb els seus
ciutadans ha de recolzar la moció. Hi ha gent que està pagant interessos i
pendent d'execucions hipotecàries.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que la Generalitat Valenciana una vegada més actua  sense resoldre
problemes després de balafiaments i obres faraòniques. És un exemple de com
no s'ha de gestionar. Ha d'exigir-se l'abonament de subvencions compromeses.

El Sr. alcalde-president manifesta que tot el que siga exigir el pagament
a qui es deu ho  recolza.

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat dels dènou
membres presents, adopta l'ACORD següent:

Únic . Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup
Municipal Socialista en defensa dels ciutadans afectats per l'impagament de la
Generalitat de les ajudes a la vivenda

8u.6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ SOBRE  EL DEUTE DE LA GENER ALITAT
VALENCIANA AMB LES SUBVENCIONS A LA VIVENDA.

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



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 2, DE 7 DE FEBRER  DE 2014

27

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 3 de febrer del 2014,
registre d'entrada 812, sobre el deute de la Generalitat Valenciana amb les
subvencions a la vivenda, amb el següent tenor literal:

 “EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Unes 50.000 famílies valencianes estan afectades pels impagaments de
les ajudes corresponents a actuacions protegides en matèria d’habitatge de la
Generalitat, tant d’aquelles conegudes com a xec-habitatge, com aquelles
destinades al lloguer i a la rehabilitació. L’import del deute s’aproxima als 250
milions d’euros. En aquest sentit, cal dir que Xàtiva és la sisena ciutat del País
Valencià en el rànking dels impagaments de la Generalitat Valenciana en
concepte d’ajudes per rehabilitació de vivendes. D’un total de 77 milions
d’impagaments per part de la Conselleria de Territori en concepte de
subvencions per a la rehabilitació, la nostra ciutat acumula 888.792€.

Tanmateix l’únic pas que ha donat el Consell ha estat l’acord de 5
d’octubre de 2012, pel qual s’autoritzà un ajust en l’annex de transferències de
capital del programa 431.10 Arquitectura i vivenda, per a habilitar una línia de
subvenció nominativa distribuïda que done cobertura a subvencions
concedides en aplicació del Decret 66/2009, pel qual s’aprovà el Pla Autonòmic
d’Habitatge de la Comunitat Valenciana 2009-2012, el pagament del qual va
ser anticipat per entittts financeres, amb un import de 5.528769’84 €. No
obstant això, l’impagament del Consell a hores d’ara ha fet d’aquella mesura un
problema més d’haver de pagar els corresponents interessos estan començant
a tenir importants problemes aamb les entitats financeres.

És per tot això que el Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament
de Xàtiva proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

1. L’Ajuntament de Xàtiva insta al Consell a habilitar una partida económica
que cobrisca, de forma íntegra, les ajudes atorgades per la Generalitat
corresponents a actuacions protegides en matèria d’habitatge, tant
d’aquelles conegudes com a xec-habitatge, com aquelles destinades a
lloguer i a la rehabilitació que no han estat abonades.”

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los diecinueve miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

Único . Aprobar en todos sus términos la moción presentada por el
Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valencià, sobre la deuda de la
Generalitat Valenciana con las subvenciones a la vivienda

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, adopta
l'ACORD següent:

Únic .- Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, sobre el deute de la Generalitat
Valenciana amb les subvencions a la vivenda
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9é.- PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedix a contestar les preguntes que van quedar
pendents en el ple ordinari del mes de gener.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que les dóna per contestades.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
per l'estat dels arbres de la Piscina Murta, a causa del partit Olimpic-Madrid.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión regidora delegada d'esports respon
que no hi ha cap problema en els arbres podats. Li traslladarà l'informe emés
respecte d'això.

B) A continuació es procedix a respondre les formulades per escrit amb
antelació suficient a la celebració de la present sessió, sent les següents:

1r.- Miquel Angel Lorente López, del grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià formula la següent pregunta a la  regidora Mª Emilia Soro
Perona:

• Quantes persones han visitat el Castell de la ciutat durant l’any 2013?

• Per quina raó des de la delegació de turisme no s’ha optat mai per ofertar
una única entrada amb accés a tots els monuments emblemàtics de la
ciutat?

• Quina mena d’adequacions s’estan realitzant actualment en el Castell de la
ciutat?

• Quines mesures van a pendre’s aquest any per fer dels Borgia un atractiu
turístic de la ciutat?

• Existeix alguna mena de coordinació entre l’àrea de turisme i la directiva del
CE Olímpic per promocional l’atractiu turístic de Xàtiva en les eixides de
l’equip a altres ciutats? Quines són les accions que es realitzen?

Respecte a la primera pregunta Mª Emilia Soro Perona, regidora
delegada de turisme, respon que es va fer públic la dada al gener. El nombre
de visitants al Castell ha augmentat en 6.500 persones, hi ha un informe escrit
en turisme que posa a la seua disposició.

En relació a perquè no s'ha oferit mai una entrada d'accés a tots els
monuments turístics de la ciutat respon que l'entrada conjunta a Museu i
Castillo si està. Hi ha altres edificis que no són de l'Ajuntaments, el que es fa és
coordinar horaris.

Respecte a les actuacions realitzades en el Castillo respon que s'ha
repavimentat l'accés, també s'ha actuat en pàrquing. Es va informara  la
Direcció General de Patrimoni i es va autoritzar. El Castillo ja està obert.
Considera que ha quedat bé.
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Sobre les mesures que es van prendre enguany per a fer dels Borja un
atractiu turístic per a la ciutat diu que impulsarà  la ruta dels Borja amb suport
en Fons Europeus.

La quinta pregunta sobre si hi ha alguna classe de coordinació entre
l'àrea de turisme i la directiva del CE Olimpic per promocionar l'atractiu turístic
de Xàtiva en les eixides de l'equip a altres ciutats, l’ Alcalde respon que fa molts
anys que la publicitat no va el l pit. Com enguany acaba la seua presidència en
l'Olímpic invita a l'oposició a què es presente.

Mª Emilia Soro Perona, diu que en tots els esdeveniments esportius de
Xàtiva es realitzen convocatòries de comú acord amb tots el sector turístic

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

• Per quin motiu des de l’Ajuntament de Xàtiva sols s’han sancionat dos
caoss de contaminaciò acústica dintre del nucli urbà d’un total de quaranta-
hui incidències registrades per l’área de seguretat durant 2013?

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de medi ambient respon que
els tres expedients són competència de l'Ajuntament la resta són competència
de la Generalitat i se li trasllada.

3r.- D. Miquel Angel Lorente López, del grup municipal Esquerra Unida
del País Valencià va presentar per escrit pregunta a la regidora Rosa María
Esteban Miedes, que com ha presentat excusa per a la seua no assistència al
ple contestarà en el pròxim.

A continuació es  procedix a realitzar preguntes oralment:

• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a José Antonio Vidal Piquer si ha pensat a fer
modificació  del sentit del Carrer Sant Agustí.

José Antonio Vidal Piquer regidor delegat de seguretat ciutadana respon
que ja està canviat.

• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià prega que es conserven horaris entre casals i veïns de cara a
falles.

José Antonio Vidal Piquer,  regidor delegat de seguretat Cciutadana diu que
farà complir la normativa.

• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a Yolanda Esperaza Sipan  Sarrión perquè està havent-
hi tantes queixes per les dutxes i vestuaris de la Ciutat de l'Esport.
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Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'esports respon que
no té constància d'això. Ho esbrinarà.

• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, prega a Jorge Herrero Montagud que prenga mesures en el
Carrer Sant Pasqual, que es troba en molt males condicions.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de servicis públics respon que ja
està programat.

•••• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià li  diu a Jorge Herrero Montagud que hauria d'habilitar-se zones
per a punts d'informació municipal puguerern ser utilitzats per col·lectius
sense menyscabament del mobiliari urbà.

L’ alcalde-president respon que és precisament Esquerra Unida un de què
embruta el mobiliari o entorn de la ciutat.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià respon que ha fet una proposta de solució civilitzada d'un
problema latent. Prega a l’alcalde que regule adequadament  el
funcionament  del Ple.

• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta perquè l’ Alcalde ha pressionat a la Conselleria perquè la
incompatibilitat de prestacions s'aplique  en la comarca de la Costera i no
en altres. Pregunta perquè en altres comarques no s'aplica.

L’ alcalde-president respon que no ha pressionat, encara que desitja el
millor per a Xàtiva.

Mª José Masip Sanchis,  Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
discrepa que es qüestione a l’aAlcalde quan ha lluitat per mantindre serveis,
especialment en discapacitat.

• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a l’ alcalde perquè s'ha eximit el IAE a la Universitat
Catòlica.

L’ alcalde-president respon que no ho sap

• Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià prega a l’ alcalde que no compare els actes de l'extrema dreta que
els que organitza Xàtiva en homenatge al bombardeig.

L’ alcalde-president  manifesta que sempre hi ha tractat de no reobrir
ferides, de buscar concòrdia i de governar per a tots.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta per
les denúncies de veïns que  manifesten que la policia escaneja el xip de
propietaris de gossos.
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José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de seguretat ciutadana respon
que s'aplica la legislació actual inspeccionant gossos però no aplicant
l'ordenança en tràmit. Se sanciona amb l'actual normativa.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, prega que
d'estes actuacions s’informe abans de fer-se.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
a Mª Emilia Soro Perona, que persones van viatjar a Fitur a càrrec de
l'ajuntament. Sol·licita relació  i saber a totes les persones que se'ls ha
pagat la instància.

Mª Emilia Soro Perona diu que contestarà.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista  es disculpa davant
de Mª Emilia Soro Perona pel comentari sobre la implicació del sector
turístic Madrid-Olímpic.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta perquè el
Pla Especial del Nucli Antic no està aprovat.

L’ alcalde-president respon que ho sabrà l'Arquitecte que és l'encarregat de
la seua redacció.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que la Llei de
Patrimoni prohibix cartells davant d'edificis protegits pregunta quan es
retirarà el cartell de Plaça de Bous.

L’ alcalde-president  diu que com la Plaça de Bous és un  ovni sense valor
retirarà els toreros i es posarà ell. Diu que no és competència seua retirar-
ho però ho estudiarà.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que la Comissió
de Foment ha proposat per unanimitat que es retire.

• Pedro Aldabero López, del Grup Municipal Socialista  diu al Sr. Alcalde que
fa un any es va comprometre a modificar els estatuts perquè tots els grups
estigueren en el Consell Esportiu.

L’ Alcalde respon que ho va dir però que retira el compromís.

• Juan Ignacio Reis Sanchis, del Grup Municipal Socialista manifesta que cal
informar en seixanta dies sobre la viabilitat de Proexa. Prega que es faça
pròxima comissió.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Hisenda respon que ho intentarà.
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Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores trenta-
cinc minuts alça la sessió.  D'això s'estén la pres ent acta que, amb el
vistiplau del Sr. alcalde-president, autoritze amb la meua firma, com a
Secretari en funcions que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


