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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia u de març de dos mil
tretze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

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

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA    NÚMERO 2,
CELEBRADA EL DIA 4 DE FEBRER 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 l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda
junt amb la convocatòria de la present sessió.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, formula les
següents esmenes a l'acta:

- En la moció que va presentar el seu grup sobre la seguretat en els centres
educatius en ser traduïda al valencià l'apartat 4t de la mateixa ha perdut el sentit
literal, ha de constar literalment: “L'alcaldia  retrà comptes d'aquests acords en el
pròxim  ple ordinari que se celebre”.

- En la pregunta que va fer en relació al viatge a Fitur, en particular sobre
quines persones viatjaven en l'autobús, demana que conste literalment que la
regidora de Turisme M. Emilia Soro Perona va dir textualment “La gent que viatjava
en l'autobús és gent interessada en el sector, gent que està vinculada directament
en el producte turístic de Xàtiva”.

La regidora M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme demana fer
ús de la paraula per a recalcar que a més va dir que en l'autobús també hi havia
persones de diverses associacions de Xàtiva que van completar l'autobús.

No havent-se formulat més objeccions, per unanimitat dels vint-i-un membres
s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 4
de febrer de 2013.

2n. EXP. NÚM. 393/2012, PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA. AMPLIACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT

Vistos els antecedents que es troben en poder de l'expedient en què consta
l'acord adoptat pel Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 4 de gener de
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2013, sobre la designació dels membres de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament
de Xàtiva, en el qual s'indica que les persones designades podran assistir a les
sessions acompanyades d'un expert.

Considerant que en la primera sessió de l'esmentada comissió celebrada el
dia 6 de febrer de 2013, en la qual es va acordar que cadascun dels membres de la
mateixa podrà nomenar un assessor que els assistisca.

Considerant que procedeix modificar la composició d’aquesta Comissió
d'Igualtat amb vista a incloure en la mateixa els assessors designats pels seus
membres, així com per a donar la possibilitat de formar part d'ella als representants
sindicals, independentment de la seua condició de membre de la Mesa General de
Negociació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2013.

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

Primer. Ampliar la composició de la Comissió d'Igualtat que ha de dur a terme
l'elaboració del Pla d'Igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones, que queda
determinada de la manera següent:

A) Membres de la corporació:

• El regidor delegat de Recursos Humans: José Antonio Vidal Piquer.
• Un membre de cada Grup Polític Municipal:

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

Grup Municipal Socialista:
• Titular: Consuelo Angulo Luna
• Suplent: Juan Ignacio Reig Sanchis.
• Assessor: Guillem Sicluna Bolinches.

Grup Municipal Bloc Nacionalista Valencià-Coalició Compromís.
• Titular: Cristina Suñer Tormo.
• Suplent: Joan Josep Garcia Terol.
• Assessora: Empar Penadés Estrela.

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

B) Un membre de cada sindicat amb representació en la Junta de Personal, en
el Comité d'Empresa o delegat sindical.
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UGT:
• Titular: Ricardo Marí Guerrero.
• Suplent: Francisco Hellín Peñalver.

CCOO:
• Titular: Julio Verger Ribera.
• Suplent: Felipe Badía Mascarell.
• Assessora: Mar Vicent García.

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

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

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

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

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

Segon. Designar per a la Presidència de la Comissió, com a titular Rosa M.
Esteban Miedes i com a suplent José Antonio Vidal Piquer. I com a secretària de la
mateixa, Ana Bolinches Martínez.

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

3r. PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA ESTRATÈGIC DAVANT DE L'ARRIBADA DEL
TREN D'ALTA VELOCITAT (AVE) A LA NOSTRA CIUTAT

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
proposició presentada el 19 de febrer de 2013 registre d'entrada 1548, per a
l'elaboració d'un Pla Estratègic  davant de l'arribada del tren d'alta velocitat (AVE) a
la nostra ciutat, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'estació ferroviària de la nostra ciutat és una de les que compon la “Línia
d'Alta Velocitat: Madrid- Castella La Manxa- Comunitat Valenciana- regió de Múrcia”.
Concretament i segons la nostra situació geogràfica, la nostra ciutat albergarà en un
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futur trens d'alta velocitat de les línies entre Alacant i València (corredor del
mediterrani) i entre València i Albacete (direcció Madrid). La posada en marxa de
l'Alta Velocitat suposa una gran oportunitat de futur per a la nostra ciutat, potser una
de les més importants dels últims anys  i no podem permetre'ns el luxe de deixar
passar sense traure-li el màxim partit. Per eixe motiu  hem de començar a plantejar
accions a portar a terme per a aconseguir obtindre el màxim rendiment d'aquesta
important infraestructura. Però no podem fer-ho sols, cal anar de la mà dels agents
socials locals i comarcals i de la resta de municipis  de les comarques centrals  que
també van a veure's afavorits per a la posada en marxa de la infraestructura.

Per eixe motiu creiem que l'Ajuntament de Xàtiva ha d'iniciar l'elaboració d'un
“Pla Estratègic”  davant de l'arribada del Tren d'Alta Velocitat  “AVE” a la nostra
ciutat. Aquest pla, tal com han fet altres municipis en les mateixes circumstàncies
que nosaltres, hauria d'iniciar-se  amb l'elaboració  d'un estudi per part de la
Universitat  de València, sobre l'impacte econòmic que l'arribada del tren pot tindre a
la ciutat, no sols des del punt de vista turístic, sinó també industrial i social. A més,
caldria contactar amb la Cambra de Comerç de València per a iniciar l'estudi  de les
possibilitats de negoci que se'ns obrin  amb l'arribada del tren. I al mateix temps,
seria imprescindible l'entrada de Xàtiva en la “Xarxa de Ciutats “AVE” on estan
representades totes aquelles ciutats que en l'actualitat ja compten  amb una estació
de tren d'alta velocitat.

Per tal d'iniciar els treballs de redacció d'aquest “Pla Estratègic” resulta
imprescindible la configuració d'una comissió de treball en què inicialment estiguen
representats tots els grups polítics presents en l'Ajuntament de Xàtiva i que tinga la
possibilitat d'incorporar representants dels agents socials  de la nostra ciutat a fi de
configurar un equip de treball multidisciplinari i heterogeni que  aporte una visió
completa de la realitat i estudie les possibilitats  de futur  de la infraestructura  des
dels vessants  més diversos. Alhora que  es crea aquesta comissió, caldrà posar-se
en contacte  amb els responsables polítics  dels municipis que integren les
comarques centrals Valencianes per a articular  la forma més idònia  perquè  ells
també participen  en aquest debat  i puguen  fer les seues aportacions al mateix. Ja
que hem aconseguit que Xàtiva siga l'estació d'Alta Velocitat de referència de les
comarques centrals.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista proposa per a la
seua aprovació al Ple de l’Ajuntament  de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Iniciar els tràmits  per a l'elaboració d'un “Pla Estratègic” davant
l'arribada del Tren d'Alta Velocitat (AVE) a la nostra ciutat.

SEGON. Iniciar els tràmits per a la configuració d'una comissió de treball del
“Pla Estratègic” en la qual estiguen representats tots els grups polítics presents en
l'Ajuntament de Xàtiva i que tinga la possibilitat d'incorporar representants dels
agents socials de la ciutat.
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TERCER. Traslladar aquest acord  als  municipis  que integren les comarques
centrals Valencianes i iniciar  els tràmits per a articular la forma més idònia de
participació dels mateixos en el procés d'elaboració del “Pla Estratègic”.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que és una
proposta constructiva que es presenta amb temps suficient per a treballar de comú
acord davant l'arribada d'una infraestructura de gran calat.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta  estar d'acord amb la creació d'àmbits d'estudi de qualsevol
índole però aclareix que el seu grup no defensarà l'alta velocitat que afavoreix una
minoria elitista. Aposta pel tren de tots, per les proximitats. El treball del pla
estratègic ha d'anar dirigit a vertebrar les comarques centrals i el seu transport.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el
seu grup és contrari a aquest tipus d'infraestructures afavoridores del sistema  radial
de centre i perifèria. S'ha malgastat  diners en infraestructures absurdes en contra
d'infraestructures rendibles. Desconeix els avantatges econòmics de l'AVE per a
Xàtiva  ni si arribarà. Aposta per infraestructures que interessen als ciutadans i això
és el corredor del Mediterrani. L'AVE desplaça el territori i és un model que ja no
funciona a Europa per insostenible, és un exemple del model d'infraestructures del
bipartidisme. No obstant això, no té inconvenient a formar part de la Comissió
d'Estudi.

L’alcalde-president manifesta que es congratula que el Grup Municipal
Socialista expresse ara que l'AVE arribarà a Xàtiva quan sempre ho ha negat. No
comparteix la necessitat de crear una comissió amb els grups que no creguen en
l'AVE. Es compromet, quan tinga més informació del Ministeri de Foment, a seure
amb el Grup Municipal Socialista  per a definir  postures, però només amb  els qui
creguen en el projecte.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que l'AVE és la metàfora  del que ha sigut la política espanyola
dels últims anys, afavoridora de les minories i de les multinacionals  abandonant  a
l'ostracisme qualsevol plantejament que no siga el dels grans partits. Això reflexa  la
falta de tarannà democràtic.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que la
realitat dicta que el Partit Popular és el rei de les estacions sense passatgers i
aeroports sense avions i això s'ha  carregat l'economia del país. Existia un servei a
Madrid bo i barat però s'ha desmantellat a favor de les grans empreses. El missatge
de la suposada modernitat  és un mer engany a la gent perquè eixes
infraestructures no afavoreixen el ciutadà. El model del bipartidisme està caduc i el
de les grans infraestructures també.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que la seua proposta
és en positiu. Fins i tot els qui no comparteixen el model  aporten en benefici del
transport de les comarques centrals. La posició de l’alcalde és una mera excusa, ja
que per a traure el màxim  profit de l'AVE han d'estar tots els partits. Qui no es trobe
còmode pot abandonar la comissió. L'important és treballar en un Pla Estratègic i
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preparar el territori per al que puga vindre. Cal treballar des d'ara. Manifesta que
l'AVE a Madrid no va per Xàtiva sinó per Conca. Ha d'obrir-se la porta a la
participació social.

L’alcalde-president reitera el canvi de criteri del Grup Municipal Socialista i es
congratula d'això. També reitera que la postura contrària dels Grups municipals
Bloc-Compromís i Esquerra Unida del País Valencià  impedeix asseure’s a treballar.
No té sentit crear un grup de treball quan no té informació. Es compromet a
convocar el Grup Municipal Socialista quan la tinga.

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

Únic. Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Socialista per a
l'elaboració d'un Pla Estratègic  davant de l'arribada del tren d'alta velocitat (AVE) a
Xàtiva.

4t. EXP. NÚM. 227/2013 I 444/2012, DACIÓ DE COMPTE DE
L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I DEL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL

El secretari, en compliment del que disposa l'article 193.4 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals, dóna compte dels Decrets d'Alcaldia
aprovant la liquidació dels pressupostos de 2012 de l'Ajuntament i de l'Organisme
Autònom Consell Esportiu:

Decret 59 de 22 de febrer aprovant la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament:

“Havent estat confeccionat per l'Oficina Pressupostària la liquidació del
Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici de 2012.

Vistos els informes del director de l'Àrea Econòmica, i de la interventora.
Fent ús de les atribucions que m'estan conferides en el vigent Règim Local,

en especial l'article 191.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
pel present RESOLC:

Primer: Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de
Xàtiva de l'exercici de 2012, amb el resultat següent:

AJUNTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012 2011

1 Drets reconeguts nets ……………………… 30.466.948,96 28.148.803,15
2 Obligacions reconegudes netes …………… 25.047.298,30 32.883.012,41
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………….. 5.419.650,66 -4.734.209,26
4 Desviacions positives de finançament …. 3.917.348,85 1.487.780,38
5 Desviacions negatives de finançament…….
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria 1.301.092,28 6.600.454,22
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 2.803.394,09 378.464,58
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ROMANENT DE TRESORERIA 2012 2011
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...… 3.992.309,32 960.256,43
2 Deutors pendents cobrament a fi d'exercici … 16.377.481,96 15.365.356,16
3 Creditors pendents pagament a fi d'exercici 4.805.095,96 12.446.212,16
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) ……. 15.564.695,32 3.879.400,43
II Saldos de dubtós cobrament ……………… 2.037.158,48 1.008.704,30
III Excés de finançament afectat ……………… 5.154.336,52 2.854.748,76
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 8.373.200,32 15.947,37

Segon: En compliment de què estableix l'article 193.5 del text refós de la Llei
d'Hisendes locals, es remetrà una còpia del present expedient a la Direcció General
d'Administració Local i al Servei de Coordinació de les Hisendes territorials.

Tercer: Donar compte d'aquest Decret al Ple de la corporació perquè en
prengueu coneixement i efectes”.

Decret 61 de 25 de febrer aprovant la liquidació del pressupost del Consell
Esportiu:

“Vist l'informe de la interventora delegada del Consell Esportiu, i a proposta
de la Presidenció del Consell Esportiu.

Fent ús de les atribucions que m'estan conferides en el vigent Règim Local,
en especial l'article 192.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
pel present RESOLC:

Primer: Aprovar la liquidació del Pressupost del Consell Esportiu de l'exercici
de 2012, amb el resultat següent:

CONSELL ESPORTIU
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012 2011

1 Drets reconeguts nets ………………………. 1.320.628,95 1.373.358,55
2 Obligacions reconegudes netes ……………… 1.382.171,06 1.264.952,94
3 Resultat pressupostari (1-2) …………………… -61.542,11 108.405,61
4 Desviacions positives de finançament ……
5 Desviacions negatives de finançament………
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria 57.455,93
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) -61.542,11 165.861,54

ROMANENT DE TRESORERIA 2012 2011
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...…… 71.663,55 54.761,04
2 Deutors pendents cobrament a fi d'exercici …… 323.192,40 356.117,40
3 Creditors pendents pagament a fi d'exercici…… 257.368,50 211.848,88
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….… 137.487,45 199.029,56
II Saldos de dubtós cobrament ……………….… -38.576,59
III Excés de finançament afectat ………………… 35.997,03
IV Romanent tresoreria despeses grals. (I-II-III) 98.910,86 163.032,53

Segon: En compliment de què estableix l'article 193.5 del text refós de la Llei
d'Hisendes locals, es remetrà una còpia del present expedient a la Direcció General
d'Administració Local i al Servei de Coordinació de les Hisendes territorials.

Tercer: Donar compte d'aquest Decret al Ple de la corporació perquè en
prengueu coneixement i efectes”.
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Vist que, la Comissió d'Hisenda de data 26 de febrer de 2012 ha tingut
coneixement de l'expedient.

Vist que, d'acord amb l'informe de la interventora l'Ajuntament compleix amb
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  manifesta que el seu Grup no ha contribuït  ni en la formació  ni en
l'execució del pressupost. La política del Govern municipal no ha incrementat els
serveis ni millorat la qualitat de vida dels ciutadans. S'ha incrementat la pressió fiscal
i no de forma progressiva. Falten imputar factures de la neteja, CCX i la Ciutat de
l'Esport. És una liquidació amb aparent  superàvit que després porta a préstecs per
factures no comptabilitzades. Cal parlar d'endeutament, del capital pendent de
pagament que és la vertadera liquidació. Ningú creu que hi haja superàvit.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que si poguera votar ho faria en contra. Insisteix en el fet que no hi ha participació
en la gestió  dels pressupostos ni en els comptes. La liquidació  ve donada per les
imposicions dels mercats, Europa i la modificació de la Constitució basada a
incrementar la pressió fiscal en benefici dels mercats i en detriment de l'autonomia
local, tot això reflectit en el Pla d'Ajust. No se sap si el romanent anirà dirigit a
endeutament o a millora de la qualitat de vida. Els ciutadans són part  d'un teatre
que marquen els mercats. També ells inspiren la modificació de la Llei de Bases de
Règim Local. La ciutadania està en contra d'açò.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, destaca que la situació és
esperpèntica. S'ofereixen superàvits any rere any i bona gestió. L'any 2011 va
demostrar que totes les liquidacions eren fictícies perquè hi havia quantitats d'11'1
milions d'euros impagats d'ells 4 sense consignació pressupostària. El que s'havia
negat fins aleshores, contractacions irregulars fruit de la mala gestió econòmica. El
préstec ha disparat l'endeutament fins al 96% del pressupost incrementant també la
càrrega financera anual, això fruit del pagament d'interessos per a pagar el deute a
proveïdors. En eixe context es presenta la liquidació més favorable el que resulta
increïble i evidencia la realització d'enginyeria financera. La liquidació és falsa d'ací
que el Govern haja impedit l'ús del romanent. La liquidació és perquè un apunt
comptable que no serveix per a res enfront de la contundència del deute. A més, hi
ha prop de 2,5 milions pendents de reconeixement gran part d'ells reclamats per
l'empresa de neteja. En el fons la despesa corrent entre 2011 i 2012 és la mateixa.
El que sí que és una evidència és la pressió fiscal que cada vegada s'incrementa
més.

L’alcalde-president considera que el discurs és reiteratiu  i pesat. El portaveu
del Grup Municipal Socialista s'erigeix  en representant de FCC, empresa a la qual
només se li pagarà el que informen els tècnics municipals. L'Ajuntament ha gastat
un 11% menys i ha ingressat un 3% més. S'ha compromés a reduir l'endeutament
per davall del 4% abans de fi de legislatura. La gestió del pressupost és
responsabilitat del govern. No s'ha disminuït cap servei. Les coalicions del Partit
Socialista i Compromís a Sueca no presenten a  aprovació els seus comptes. Els
resultats de la gestió pressupostària són excel·lents. Felicita el regidor. El govern és
responsable dels roïns i bons resultats. Està convençut que el préstec del Pla
Montoro quedarà amortitzat abans de fi de legislatura.



10

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià resta credibilitat perquè el préstec del Pla Montoro finalitzarà l’any 2022.
No es pot dir el que el senyor alcalde ha dit perquè és mentida. Ha de demanar
disculpes a la ciutadania  per la nefasta gestió. Més imposats per menys serveis. La
neteja és un exemple dels retalls. Cal assumir responsabilitats. L’Ajuntament està
endeutat i intervingut i sense autonomia. Insisteix en el fet que se siga més humil.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que l’alcalde no es pren seriosament la gestió del pressupost. Sol·licita  participació
en tots els aspectes. La realitat financera de l'Ajuntament  no reflecteix la realitat
comptable. No es pot presentar superàvit i no pagar els proveïdors. Sueca no ha
pogut presentar comptes per la gran quantitat d'organismes autònoms que no poden
tancar els seus comptes, això va quedar explicat en les Corts. Els serveis de Xàtiva
són els mínims perquè el Partit Popular només pensa en obres faraòniques. Per
exemple, el cementeri tanca els dissabtes a la vesprada per la decisió de no pagar
hores. La realitat de la liquidació són quatre milions de factures sense
comptabilitzar.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera falses les
afirmacions de l’alcalde. L'Ajuntament deu vint-i-quatre milions d'euros en préstecs.
Des de gener de 2012 l'Ajuntament no ha pagat ni la recollida de fem ni la neteja, la
qual cosa s'haurà de pagar. I això quan  s'ha cobrat dues vegades a la gent.
Reconeix que gràcies als funcionaris es coneix el vertader deute de l'Ajuntament. El
responsable  de la situació és el Govern municipal. Posa en dubte que es pague el
préstec del Pla Montoro  abans de fi de legislatura. Si s'aplicara les factures de fem i
neteja el resultat seria distint.

L’alcalde-president manifesta  que la Ciutat Esportiva ha costat onze milions
d'euros. Si  s'haguera finançat amb préstec no hi hauria préstec Montoro. La
Generalitat deu a l'Ajuntament set milions d'euros més onze milions d'euros en
recaptació. S'ha demanat el préstec del pla de pagament a proveïdors per obligació
legal. Quan es recapte el pendent va directament  a  amortitzar préstec. No s'ha
retirat cap servei ni rebut queixes respecte d'això. El resum  és que el resultat de
l'any 2012 tira tres milions de superàvit. Qui perd credibilitat és el portaveu del Grup
Municipal Socialista amb afirmacions errònies a la pressió fiscal de Xàtiva respecte
de la Comunitat Valenciana afirma que la pressió fiscal  actual és de 477 euros per
habitant el 2012. Demana sentit de la responsabilitat.

El Ple de l'Ajuntament, queda assabentat de les resolucions per les quals
s'aproven les liquidacions de referència.

5é. EXP. NÚM. 171/2013, SOBRE DESIGNACIÓ DE NOUS MEMBRES EN
EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL COM A VOCALS I SUPLENTS

De  conformitat amb el que estableixen els articles  8é i 10é,   dels  Estatuts
del Consell Esportiu  municipal, modificats  per  acord del Consell de Gerència en
sessió del  dia 1 de setembre de 1994, publicats en el  Butlletí Oficial  de la
Província núm.  52 del 3-III-94 i  aprovats definitivament  en data 3 d'abril de 1994,
donada la  nova redacció   dels  mateixos,  va ser  sol·licitada  la designació del nou
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president de la Coordinadora d'associacions esportives, per a formar part com a
vocal de  la Junta rectora i del Consell de Gerència, del Consell municipal Esportiu.

Vist l'escrit de data 18 de gener de 2013, presentat per registre d'entrada
núm. 542, remetent certificat aportat per la Coordinadora d'associacions esportives,
del resultat de les eleccions per a president de la Coordinadora d'associacions
esportives, que  es van celebrar el dia 11 de gener de 2013, a favor de president
Enrique Luis Mateu Bordera i com a suplent Juan López Aparicio.

Vist l'escrit presentat amb posterioritat, per la Coordinadora d'associacions
esportives presenta per registre d'entrada de data 4 de febrer de 2013, comunicació
del resultat de la Junta Directiva realitzada pel nou president de la Coordinadora
d'associacions esportives, Enrique Luis Mateu Bordera, per la qual es decideix la
renovació dels seus càrrecs i la designació de suplents.

Vist l'acord del Consell de Gerència, del Consell Esportiu municipal, en la
sessió celebrada en data 8 de febrer de 2013, adoptant l'acord de nomenament de
nous vocals i  suplents en representació de la Coordinadora de les associacions
Esportives, i vocals suplents del Partit Popular, del Consell de Gerència i de la Junta
rectora, del Consell Esportiu municipal.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa sociocultural, de data 21
de febrer de 2013.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, Miquel Àngel Lorente López, del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, diu estar d'acord amb la
representació  i el dinamisme fruit de processos democràtics. El que no entén és
que el Partit Popular vete la participació d'Esquerra Unida per una negativa absurda
i arbitrària de la Presidència. Això evidencia la mala qualitat  democràtica i genera
votants de primera i de segona. No té sentit que Esquerra Unida no puga votar. Està
a favor de la participació i de la diversitat. Ho considera injust.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que s'abstindrà. Considera molt positiu el canvi produït però tots els grups han
d'estar presents. Els representants dels clubs així ho exigeixen. Desitja ser membres
del Consell de ple dret no per invitació.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta estar a favor
amb la representació de tots els grups en el Consell. Diu que s'abstindrà.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports, explica que
el que se sotmet a votació  és el nomenament d'un president votat pel 80% dels
esportistes. La representativitat  és  un altre discurs en  un altre moment. La postura
d'Esquerra Unida és demagògica i s'oposa constantment a tot. Compromís en la
Junta rectora  té veu i vot i mai aporta res. El Partit Socialista ha canviat  el seu
criteri i és de recordar que els estatuts són de 1984 quan governava el Partit
Socialista. Manifesta que en aquell moment es feia  pagar als clubs. Això evidencia
una doble vara de mesurar. En el Consell no hi ha hagut cap retall i ara el que es
vota és incorporar els representants dels ciutadans.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que l'argument de la regidora és forçat ja que la decisió de no
permetre la representació d'Esquerra Unida és de l'alcalde. Al seu grup se li nega tot
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d'arrel. Els polítics de totes les tendències han de ser escoltats. Aposta per consells
reactivats i plenament  democràtics.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el
seu Grup manifesta les seues opinions en el Consell però la responsabilitat de
govern no és seua. El Consell maneja molts diners i ha d'estar fiscalitzat per tots els
grups i la regidora és la responsable que no estiguen representats tots els partits.
Açò ocorre perquè no té autonomia. El Consell no és representatiu perquè no
integra tot l'arc polític i tota la ciutadania. Els votants del seu grup tenen dret a estar
representats.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que tant de dret
té a estar en el Consell el  president de la Coordinadora escollit democràticament
com els regidors escollits democràticament. Com la situació és il·lògica tot expedient
sobre el Consell acaba en el debat sobre la falta de representativitat. Això ho vicia
tot. El dèficit democràtic  és evident. El Consell va ser creat sota el govern socialista
per la seua vocació participativa i d'integració.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports,  diu que les
desqualificacions del Grup Municipal Bloc-Compromís defineixen el seu portaveu.
Diu treballar per l'esport a Xàtiva.

L’alcalde-president manifesta que es va portar a Ple una modificació perquè
entraren tots els grups i l'oposició el va minusvaluar. Eixe és el motiu  pel qual no es
van modificar els estatuts i seguirà en eixa línia.

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

Primer. Nomenar  com a vocal de la Junta rectora i del Consell de Gerència,
en representació de la Coordinadora de les associacions Esportives, el nou
president de la mateixa membre nat del Consell Esportiu municipal:
• Enrique Luis Mateu Bordera,
• I  suplent del president i vocal de la Junta rectora i de Consell de Gerència, a

favor de  Juan López Aparicio.

Segon. Nomenar  com a vocals SUPLENTS del Consell de Gerència i de la
Junta rectora, en representació  de la Coordinadora de les associacions Esportives:
en representació dels dos membres dels clubs esportius  integrants en  la mateixa,
les persones següents:
• Com a suplent d'Alfonso Pizarroso Guerrero, com a primer suplent,  Vicente José

Albiñana Ramírez DNI. 20.417.390 Z i com a segon suplent Gonzalo Navarro
Giner DNI 20.434.768 G.

• Com a suplent de Carmen Sanchis Cucarella, com a primer suplent, Javier
Moscardo Úbeda DNI 20.389.777 R i  com a segon suplent Juan Pardo Sala DNI
20.402.607 C.

Tercer. Nomenar  com a vocals SUPLENTS del Consell de Gerència i de la
Junta rectora, en representació  del Partit Popular, les persones següents:
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• Com a primer suplent, Ramón Vila Gisbert .
• Com a segon suplent José Antonio Vidal Piquer.

Quart. Donar compte als referits vocals i suplents, per al seu nomenament
formal, comunicant-los que prendran possessió  del seu càrrec com a nous vocals,
titulars i suplents en la primera sessió que se celebre de Consell de Gerència i de la
Junta rectora.

A les 13 hores 50 minuts s'absenta de la sessió l’alcalde-president. Presideix
la sessió el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

6é. EXP. NÚM.  424/2013 ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SUBSCRIT ENTRE LA FEMP I ENTITATS FINANCERES INTEGRADES EN
L'AEB I CECA DEL FONS SOCIAL DE VIVENDES PER A AFECTATS PER
DESNONAMENTS

En compliment del Reial Decret Llei 27/2012, de 17 de novembre, de
mesures urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, la FEMP en data
17 de gener de 2013 ha subscrit un Conveni de col·laboració amb entitats financeres
integrades en l'AEB i CECA, a fi de posar a disposició vivendes per a arrendament a
persones que complisquen amb les condicions previstes en la clàusula quarta
d'aquesta norma.

Vist el text del Conveni de referència, que té com a finalitat promoure la
creació, per part de les entitats de crèdit, de fons socials de vivendes en el marc de
la comanda realitzada al Govern en la disposició addicional única del Reial Decret
Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció
dels deutors hipotecaris.

Vist l'informe que emet el 17 de juny de 2009 la responsable del
Departament de Gestió de Benestar Social, en què el procediment que s'ha de
seguir, amb la conformitat al mateix de la directora de l'Àrea Sociocultural.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural de data 22
de febrer de 2013.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que el conveni genera escepticisme per estar buit de contingut.
Desconeix el nombre de vivendes. La plataforma en defensa d'afectats per
hipoteques està exercint gran pressió  i el conveni busca  la desactivació. La
defensa de la vivenda pròpia ha de ser el prioritari. Cal saber que a tot Espanya
s'ofereixen sis mil vivendes enfront de dos-centes  quaranta mil  execucions
hipotecàries des de 2008. El Conveni no obliga els bancs nacionalitzats ni els
intervinguts pel FROB. Persones amb gran fragilitat no estan en el Conveni.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que sense l'adhesió al Conveni l'Ajuntament no disposarà d'informació perquè la llei
protegeix els bancs. El protocol signat amb els bancs no obliga per ser una mera
declaració de bones pràctiques. En el fons no pot deixar de signar per l'accés a la
informació. El Govern no és capaç de posar on es mereixen els bancs.

Consuelo María Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista manifesta que la
creació de fons de vivendes és un punt  de partida favorable i alguns dels seus
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elements també. La situació  és molt greu i això exigeix que els polítics adopten
mesures. Critica que els causants, els bancs, acaben sent els salvadors. Votarà a
favor per responsabilitat política però demana un seguiment estricte del compliment
del seu articulat.

A les 14 hores s'incorpora l’alcalde-president.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular,  diu que les
reserves que ara fa el Partit Socialista hauria d'haver-les plantejat a l'anterior govern
socialista. Considera que la situació és greu. S'està demanant implicació als bancs.
La mesura no està buida. Suma en la solució del problema. La implicació  de
l’Ajuntament és prestar els recursos tècnics. El Conveni no és la solució  però és
una porta més perquè algú puga beneficiar-se’n. No saber on estan les vivendes no
és una raó de pes per a no signar un conveni. A aquesta mesura se’n sumen altres.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  diu que el paper de l’Ajuntament no és vinculant segons el conveni. No es
garanteix que si algun ciutadà de Xàtiva necessita vivenda haja d'anar-se'n fora. La
responsabilitat  política  és posar-se del costat dels qui pateixen i el conveni no ho
fa. No es pot  entrar en el joc de la banca. Les vertaderes accions  són les de la
plataforma.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que cal
signar el conveni però la posició dels bancs ha de ser molt més exigent que l'actual.

Consuelo María Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista reconeix que el
seu partit va poder fer les coses millor com també el Partit Popular té punts foscos.
Votarà a favor per responsabilitat política.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que els bancs tenen gran responsabilitat i han de fer molt més però el
conveni ajuda.

A les 14 hores s'absenta de la sessió el regidor del Grup Municipal Socialista
Juan Ignacio Reig Sanchis.

L’Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el vot de l’alcalde-Pressent, els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, els cinc vots dels
regidors presents del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís), cap vot en contra i tres abstencions (les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià i
l'abstenció per absència del regidor del Grup Municipal Socialista Juan Ignancio
Reig Sanchis) ACORDA:

Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al Conveni per al Fons
Social de Vivendes per a Afectats per Desnonaments, subscrit per la FEMP amb les
entitats financeres integrades en l'AEB i CECA, acceptant els compromisos exigits
en el clausurat del mateix.

Segon. Autoritzar l'alcalde per a la firma del document d'adhesió al Conveni
de referència.
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Tercer. Notificar l'acord adoptat a la FEMP i a l'Oficina Pressupostària als
oportuns efectes i donar-ne compte a la regidora de Benestar Social perquè en
prengueu coneixement.

A les 14 hores 5 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Juan Ignacio Reig
Sanchis.

7é. EXP. NÚM. 446/2013 PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS  EN RELACIÓ  ALS ACTES COMMEMORATIUS DEL 8
DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

M. Emilia Soro Perona, del Grup Municipal del Partit Popular, dóna lectura a
la moció conjunta aprovada pel Consell Municipal de la Dona,  amb el següent tenor
literal:

“En el dia  8 de març, Dia de la Dona Treballadora, convé recordar que totes
les dones treballen, malgrat que unes perceben remuneració per treballar i altres
no. És important destacar que moltes dones han perdut la seua ocupació perquè a
l'hora dels sacrificis, han estat elles  les primeres a ser expulsades,    malgrat ser
les  últimes que van arribar al mercat laboral. És contundent la dada de  la
desocupació interanual en aquesta comarca: Si en els hòmens ha augmentat fins a
un 3.35 % en les dones arriba fins al 6.85%.

És el dia de les dones  jóvens que no tenen ocupació  perquè  no en troben
ja que la crisi econòmica ha tancat les portes del mercat laboral a moltíssimes
jóvens,  formades i enormement disposades, que  no troben ocupació. Els nostres
instituts i centres de formació professional, estan plens de jóvens que saben que el
seu esforç de  capacitació no va a correspondre’s amb una oferta laboral que els
permeta fer-se un futur.

És també el dia de les  dones majors,  que amb  la reforma de les pensions i
el retard en l'edat de jubilació pateixen un càstig addicional que les condemna a la
pobresa.

La realitat de les dones que estan aconseguint conservar el seu lloc de
treball no resulta tampoc positiva: la precarietat, la inestabilitat, els contractes a
temps parcial, els baixos salaris que mantenen la bretxa salarial, conformen una
oferta que empitjora la vida de les dones. Al mateix temps els retalls en serveis
públics (transport escolar, tancament de menjadors, assistència a persones
dependents…) que minoren la qualitat de vida de la ciutadania penalitzen
especialment les dones perquè augmenten la seua càrrega de treball no remunerat i
de responsabilitat.

És especialment important constatar i rebutjar les actituds i missatges  que
pretenen atacar els drets bàsics de les dones, reforçant desigualtats i
discriminacions que converteixen les dones en ciutadanes de segona categoria.

És un bon dia per recordar que en aquesta ciutat on viuen més dones que
hòmens hi ha carències d'urgent rectificació, que és un bon moment de començar a
remeiar.

Per això, aquesta moció que subscriuen les integrants del Consell de la
Dona, sol·licita:

1. El reconeixement i atenció a la situació específica de les dones en totes
les polítiques i iniciatives  municipals.
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2. L'elaboració d'un diagnòstic de la situació de les veïnes i ciutadanes
d'aquesta ciutat que permeta articular les mesures i recursos necessaris per
afrontar els problemes que pateixen amb especial atenció en l'àrea d'Ocupació i
Benestar Social.

3. La  urgent  elaboració d'un Pla Municipal que garantisca la igualtat
d'oportunitats i drets entre dones i hòmens.”

Vist l'informe que emet la responsable del Departament de Gestió de
Benestar Social, el 22 de febrer de 2013, indicant el procediment que s'ha de seguir,
amb la conformitat al mateix de la directora de l'Àrea sociocultural.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural de data 21
de febrer de 2009.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, agraeix la lectura a la regidora M. Emilia Soro Perona. S'adhereix a la
proposició i manifesta la seua contrarietat amb els retalls en polítiques d'igualtat.
Amb els retalls en la Llei de Dependència es perjudica la igualtat de la dona. El
paper de les dones sempre està minvat. Les dones pateixen  major discriminació
laboral.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que s'ha de continuar treballant  perquè la crisi no continue perjudicant les dones.
Aposta pel consens alhora que manifesta que  la lluita continua.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista,  aplaudeix l'actitud
de la regidora de la dona, fins i tot crítica amb el seu propi partit. Els retalls estan
minvant la igualtat d'oportunitats de la dona. Aplaudeix la vocació de consens de
Rosa María Esteban i el seu respecte pel que s’ha acordat. Lamenta que aquesta
actitud no siga secundada per alguns dels integrants del Grup Popular. La paraula
retall és una lamentable realitat que el Partit Popular no pot negar. Espera que hi
haja unanimitat en l'acord plenari.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social, es
congratula de la unanimitat aconseguida. La crisi afecta especialment la dona. La
regidoria treballa des d'abans de la lluita per la igualtat i més en aquest moment.
Continuarà treballant per i per a la dona.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Primer. Procedir a l'aprovació del text presentat pel Consell Municipal de la

Dona, i subscriure una moció conjunta dels grups polítics municipals, per a la
commemoració de 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Segon. Comunicar l'acord adoptat als portaveus dels grups polítics PSPV-
PSOE i BLOC-COMPROMÍS i EUPV i a la regidora delegada de Promoció Humana i
Dona, als oportuns efectes.

8é. EXP.NÚM. 250/2013, MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ DETALLADA
DEL PGOU EN EL SÒL URBÀ DEL CARRAIXET, PER REUBICACIÓ DE



17

ROTONDA I NOVA ALINEACIÓ DE VIAL: SOTMETIMENT A INFORMACIÓ
PÚBLICA

Donat compte de l'expedient instruït per a la modificació de l'ordenació
detallada del PGOU, en el que es refereix a l'àrea urbana del Carraixet, a l'efecte de
definir noves alineacions en el vial que dóna accés a la parcel·la propietat de Jorge
Mascarell Urrutia.

Considerant que la petició de l'interessat per a procedir a l'esmentada
modificació ve motivada perquè:

− El sòl on s'ubica el vial i la parcel·la afectada (núm. de referència cadastral
6838715YJ1263N) està qualificat com a sòl urbà residencial de baixa
densitat.

− Es pretén la legalització de l'edificació existent en el solar resultant (expedient
de llicència d'Obra Major 985/2006).

− Després de l'alçament topogràfic de la parcel·la afectada i l'àmbit del vial
corresponent, s'ha comprovat que hi ha una discrepància entre la realitat
física del terreny i els documents gràfics del Pla General.

− Es considera per aquest Ajuntament que, atés que la posició grafiada en els
plans del PGOU de la rotonda final del camí és inviable, per la configuració
del mateix, s'ha de procedir a la reubicació de la mateixa i a la seua
redefinició geomètrica.

− Tot això als efectes, així mateix, de possibilitar la redacció de programes
d'actuació aïllada i estudis de detall que permeten a les parcel·les afectades
per l'esmentat vial, la materialització de l'aprofitament urbanístic que els
correspon.

Vist l'informe del Departament d'Urbanisme, de data 30 de gener de 2013, en
el qual consta:
− Per a la correcta execució del planejament en aquesta zona del Carraixet,

d'acord amb els articles 37.2.B i 40 de les Normes d'ordenació Estructural del
vigent PGOU de Xàtiva i la LUV, a l'efecte de permetre la materialització de
l'aprofitament urbanístic que el Pla General atorga a les parcel·les afectades.

− Per a dotar les parcel·les de les condicions urbanístiques exigibles per a la seua
transformació en “solars”.

− Per a ajustar les alineacions i rasants establertes en el vigent PGOU de Xàtiva a
la realitat, ja que, per la configuració real del terreny, aquestes són inviables, en
ser incompatibles amb la realitat física.

− Per a evitar que el vial previst en l'actual PGOU afecte parcialment sòl qualificat
com de protecció ecològica.

− La proposta de modificació de l'ordenació detallada resol aquest problema,
reubicant la rotonda i fent-la compatible amb la realitat física del sòl, sense
alterar les superfícies de sòl viari, ni aprofitaments tipus de les parcel·les.

Atés que amb data 28 de setembre de 2012, l'arquitecte municipal ha emés
un informe de viabilitat de la proposta presentada.

Considerant que es tracta d'una modificació de l'ordenació detallada de les
normes de la zona industrial, que no altera cap paràmetre estructural  i  que, per a
assolir els objectius establerts en les Directrius del propi Pla General, pretén aclarir i
homogeneïtzar les condicions de l'edificació en els polígons industrials de la ciutat.
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Considerant que segons el que disposa l'article 37.2 de la Llei 16/2005, de 30
de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, les decisions sobre
l'ordenació detallada corresponen al Municipi i que la competència per a l'aprovació
definitiva dels plans que només es referisquen a l'ordenació detallada correspon a
l'Ajuntament.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el  22 de febrer de 2013.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida, manifesta
que es tracta d'una reivindicació  justa, producte de les imperfeccions del  PGOU.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
votarà a favor.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que hauria de
buscar-se una solució  menys agressiva del tipus “cul de sac”. Proposa que
s'estudien alternatives en l'exposició pública.

L’alcalde-president manifesta que desitja unanimitat quan siguen ells els qui
proposen en aquestes matèries.

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

Primer. Sotmetre a informació pública el document “Modificació de les
Normes d'Ordenació Detallada del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva”, en
l'àrea urbana del Carraixet, a l'efecte de definir noves alineacions en el vial i
reubicant la rotonda que dona accés a la parcel·la propietat de Jorge Mascarell
Urutia, de conformitat allò que s'ha exposat en la part expositiva del present acord.

Segon. La informació pública es realitzarà durant el període d'un mes,
mitjançant publicació en un diari no oficial d'àmplia difusió en aquest municipi i
simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant el qual es
podran  formular  al·legacions així com  consultar en aquest Ajuntament el contingut
de la referida documentació.

Tercer. Conclosos els anteriors tràmits, i resoltes les al·legacions que puguen
presentar-se, L’Ajuntament en Ple resoldrà sobre la seua aprovació definitiva.

A les 14 hores 20 minuts s'absenten de la sessió els regidors del Grup
Municipal del Partit Popular Rosa María Esteban Miedes, M. Emilia Soro Perona i
del grup Municipal Socialista M. Consuelo Angulo Luna.

9é. EXP.NÚM. 1177/2012, ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT TAULES, CADIRES I ALTRES
ELEMENTS AUXILIARS: APROVACIÓ INICIAL

Vista la proposta d'Ordenança Municipal reguladora de l'ocupació de la via
pública mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars, elaborada pel
Departament de Medi Ambient, a iniciativa del regidor delegat.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el  22 de febrer de 2013,  proposant al Ple de la corporació l'aprovació inicial de
l'esmentada Ordenança.

Obri debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, diu que va treballar en el seu moment perquè l'ordenança es fera
realitat. La situació de desregulació actual no és correcta. Va fer propostes encara
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que el més còmode seria callar. La seua responsabilitat com a polític és fer el que
toca no el que ven. Podran fer-se millores però el més important ha sigut incorporat.
Vigilarà el compliment de la norma.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís està a favor
que es regule qualsevol àmbit d'actuació susceptible d'això. Aplaudeix l'actitud
participativa del regidor Enrique Perigüell. Es demandava una regulació definitiva.
L'ordenança no contempla  la part econòmica i això és un defecte important. Entén
la urgència per tramitar l'ordenança  però els efectes econòmics derivats del
tractament fiscal de l'ocupació del domini eren indefugibles.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la situació  de
necessitat  i la urgència per regular ve provocada pel desgovern de la ciutat i per no
fer complir l'ordenança de 2001. L’Ajuntament ha inaplicat la seua pròpia norma.
Aplaudeix  la participació oferida. No obstant això el més important és fer complir la
norma. A més hauria de  debatre's amb els hostalers ja que els afecta directament.
Proposa que quede sobre la taula a fi d'obrir un nou debat i recollir el sentir dels
hostalers.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de  Gestió del Patrimoni Municipal
manifesta que se sorprén del canvi de criteri dels grups de l'oposició. També que la
proposta quede sobre la taula. Els interessos dels hostalers han de tindre's en
compte  però més els dels vianants. S'han mantingut reunions amb els
representants dels hostalers. Els Grups municipals Socialista i Bloc-Compromís no
han participat en l'ordenança només el Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià ho ha fet activament. La situació actual ve motivada per la Llei Antitabac.
És una bona ordenança  amb bona regulació per a vianants, hostalers i paisatge.

A les 14 hores 30 minuts s'incorpora  a la sessió la regidora M. Consuelo
Angulo Luna.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la mesura havia d'haver-se adoptat abans. Afavoreix el trànsit de
les persones amb mobilitat reduïda. El nucli antic ha de ser tractac amb cura. La
seua proposta estava molt parlada amb els hostalers els quals també  es
beneficiaran de la mesura.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que el
seu grup ja es va abstindre en la Comissió. La funció  del seu grup és fiscalitzar.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que no és
suficient parlar amb el representant dels hostalers. Si s'han esperat tres anys per a
abordar el problema podrien esperar un mes per a reunir-se amb els hostalers.
S'exigeix una mínima participació .

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que la Llei Antitabac ha provocat situacions insostenibles. Conciliar drets
implica limitar les iniciatives d'alguns en aquest cas hostalers. L'ordenança és valent
i fruit de la participació. La moratòria del Grup Municipal Socialista pot entendre's
com de covardia política. Durant l'exposició pública poden fer-se suggeriments.

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

Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de l'ocupació
de la via pública mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars, en els termes
en què figura en l'expedient.

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

Tercer. Facultar l’alcalde president per a subscriure i signar qualsevol classe
de documents relacionats amb aquest assumpte.

10é.  RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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

Números del 36 al  64 (corresponents al mes de febrer de 2013)

L’Ajuntament en Ple queda assabentat.

11é. DESPATX EXTRAORDINARI

11é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
SOBRE LA LLEI DE BASES

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 22 de febrer de 2013, registre d'entrada 1680 amb
el següent tenor literal:

“El passat 15 de febrer, el Consell de ministres va aprovar una proposta sobre
l'avantprojecte  de la Llei de Racionalitat  i Sostenibilitat de l'Administració Local i la
seua autonomia. Amb  l'excusa de l'estalvi  i de les retallades, es  torna a un model
d'administració provincial i provincialista, es potencia la gestió  indirecta i la
privatització de l'Administració Local i s'allunya la gestió local dels seus principals
usuaris, els ciutadans i ciutadanes.

Aquesta Llei pot suposar la desaparició de molts serveis que actualment es
presten a nivell municipal. Dóna poder a  les diputacions, moltes de les quals tenen
un funcionament arbitrari, partidista i poc transparent democràticament. Ataca els
principis de proximitat i participació de la ciutadania, desenvolupats en la Llei de
Bases de Règim Local. És demagògica i anecdòtica quant als salaris dels alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores, menyspreant la seua labor i el seu paper  com a
representants escollits democràticament de forma directa. L'estalvi introduït en els
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salaris, a penes suposa el 2% del que es pretén estalviar, es tracta de 145 milions
d'euros de reducció, concentrats precisament en les grans ciutats i les diputacions.

Les conseqüències de l'aprovació d'aquesta Llei i la seua aplicació poden ser
nefastes en el nostre municipi, quant a reducció de serveis, perduda  d'ocupació i
augment del cost per a la  ciutadania.

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

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament  rebutja els termes i continguts de l'informe de
l'avantprojecte de Racionalitat i Sostenibilitat de l'Administració Local per entendre
que ataca els principis  d'autonomia local.

2. El Ple de l'Ajuntament  de Xàtiva sol·licita  a la Secretaria de l'Ajuntament
informe en què s'indique l'abastiment que tindria sobre tots els àmbits de la gestió
municipal l'aplicació de la proposta de l'Avantprojecte de Racionalitat i Sostenibilitat
de l'Administració Local.”

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

Únic. No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís sobre la Llei de Bases.

A les 14 hores 45 minuts s'absenta de la sessió el regidor Miquel Àngel
Lorente López.

11é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
SOBRE LA LLIBERTAT D'HORARIS COMERCIALS

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 22 de febrer de 2013, registre d'entrada núm. 1681
amb el següent tenor literal:

“El Reial Decret  Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir
l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat ha desenvolupat un nou
marc  de referència en els horaris comercials que suposen una greu amenaça per al
comerç mediterrani i de proximitat.

Aquest Decret, no sols significa una invasió de les competències  de les
comunitats autònomes, algunes de les quals com Catalunya han anunciat un recurs
davant del Tribunal Constitucions per aquest motiu. Aquest Decret  incorpora
mesures d'índole  obligatori  a les grans ciutats on obliga la Declaració de Zones de
Gran afluència turística per a fixar-se una llibertat horària que pot portar la ruïna al
xicotet comerç valencià.
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A més, modifica les condicions per a la Declaració de zones de Gran
Afluència Turística, incloent com a criteri, el “turisme de compres”.  Amb aquesta
condició, pràcticament  qualsevol població amb un centre comercial  pot optar a la
sol·licitud, cosa que està succeint  en la conurbació urbana de València.

La nova normativa amplia el règim horari dels comerços, situant-lo en 90
hores com a mínim, mentre que en la legislació autonòmica esta limitació era
màxima. Així  mateix amplia  la superfície d'exposició del comerç  que pot gaudir de
llibertat horària, de 150 a 300 metres quadrats de forma general, quan en la nostra
legislació depenia de l'activitat i el sector.

No sols això, aquest decret àmplia a 16 diumenges i festius la cobertura
comercial  i indica que no podran ser inferiors a 10, el nombre  de diumenges on els
comerços podran obrir. El que abans era el límit màxim ara comporta el límit mínim
obligatori.

Igualment remarca que en el cas que la CCAA no incorpore, ni desenvolupe
les mesures del Decret s'entendran  aplicades amb una clara vulneració  de la
capacitat legislativa autonòmica.

Aquestes mesures segons el govern del PP tenen com a objectiu  millorar la
competitivitat  del sector comercial però el que realment aconsegueixen és afavorir
el comerç a les grans superfícies i supermercats  i enfonsar el comerç tradicional.

El xicotet comerciant del poble o barri s'enfronta a la competència  de les
grans superfícies, per una banda i a la proliferació d'establiments de  queviures  i
conveniència xineses (o d'altres ètnies) que fan que el comerç local es veja
amenaçat.

Els treballadors i treballadores de les grans superfícies també pateixen les
conseqüències de l'ampliació  dels horaris, en una disminució dels seus drets
laborals i de les hores de descans a què tenen dret.

L'aplicació d'aquest decret a València, ha  afavorit  les grans superfícies
comercials. Així mateix, diverses poblacions de la seua Àrea Metropolitana, s'han
acollit a la figura de Zona de Gran Afluència Turística, només per motius comercials
d'existència de grans superfícies: Alfafar, Alboraia, etc.

Compromís recolza el comerç local i entenem que aquestes mesures no
l'afavoreixen. L'alliberament d'horaris comercials és no voler veure el vertader
problema que no és d'oferta ni d'hores, és un problema de demanda, no hi ha renda
disponible i per tant no hi ha consum. Els responsables polítics hem d'estar al costat
dels xicotets comerciants  i emprenedors que són els que creen ocupació real i amb
condicions dignes.

En el temps que dura la crisi s'han rescatat bancs i caixes d'estalvis amb el
resultat que els valencians i valencianes ja coneixem. És hora de defensar el nostre
comerç tradicional, que està suportant la pujada de l'IVA, IBI i altres impostos,
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mentre que a les grans superfícies comercials no  els està afectant amb la mateixa
intensitat  la crisi.

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

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva rebutja l'ampliació de la llibertat d'horaris
comercials desenvolupada pel Reial Decret Llei 20/2012.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva crearà una comissió formada per tots els
partits amb representació de l'Ajuntament i per les organitzacions empresarials i
sindicals que representen  el sector, per a desenvolupar les accions necessàries
quant a horaris i altres mesures amb l'objectiu de coordinar esforços per a potenciar
el comerç local.

3. Comunicar aquests acords al president del Govern d'Espanya, al ministre
d'Economia i Competitivitat, al secretari d'Estat de Comerç, al president del Congrés
dels Diputats, al president de la Generalitat Valenciana, al conseller d'Economia,
Indústria i Comerç i al president de les Corts Valencianes.”

A les 14 hores 50 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Miquel Àngel
Lorente López.

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

Únic. No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís sobre la llibertat  d'horaris comercials.

11é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
PER AL REBUIG DE LES CONDEMNES DESPROPORCIONADES I INJUSTES
DEL TRIBUNAL MILITAR MARROQUÍ ALS PRESONERS CIVILS SAHRAUÍS
DETINGUTS EN AL-AAIUN AL NOVEMBRE DE 2010

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 22 de febrer de 2013, registre d'entrada 1683, amb el
següent tenor literal:

“El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim  Izik, als afores d'al-
aaiun organitzat per milers de persones sahrauís  per a protestar per les seues
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deplorables  condicions de vida, va ser dissolt violentament  per les forces
d'ocupació  marroquina causant víctimes i desapareguts.

Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació
en què viuen  els i les sahrauís en el Territori No Autònom del Sàhara Occidental,
últim territori d'Àfrica pendent de descolonització baix tutela del Consell de Seguretat
de Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans,
espoliació dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i
tortures.

El que s'ha vingut a reconéixer com l'inici de la primavera Àrab, amb aquesta
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va
procedir a detindre i a obtindre  declaració baix tortura a 24 sahrauís per a
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments  de la
violenta dissolució de Gdeim Izik.

Posteriorment, i malgrat no tindre jurisdicció sobre el Territori No Autònom del
Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar
que segons a parer de nombrosos  observadors internacions, no va comptar amb
les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van
ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més
només es va practicar  una prova forense i no es va utilitzar cap test de ADN.

Després de nou dies de judici i set hores de deliberació,  el Tribunal Militar
Marroquí va condemnar nou activistes a cadena perpètua, quatre a 30 anys de
presó, altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i els dos últims a dos anys de presó.

Aquestes duríssimes penes suposen un nou atemptat contra el poble
marroquí, contra  el poble, el seu dret d'autodeterminació i la seua existència, ja que
es tracta d'un poble sotmés permanentment  a violacions  per part de la força
ocupant marroquí.

Diferents institucions  europees, parlaments nacionals i el propi Parlament
Europeu ha vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la
Missió de les nacions Unides desplegada en la zona (MINURSO, Missió de nacions
Unides per al referèndum  en el Sàhara Occidental, que monitoritze el respecte als
drets humans del poble sahrauí.

El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu va aprovar el seu
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de nacions Unides a
celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol·licita a més d'una solució
justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació,
la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.

Resolució del Parlament Europeu  de 7 de febrer  de 2013, sobre el 22é
període  de sessions del Consell de Drets Humans de les nacions Unides
(2013/2533 (RSP))

21. Manifesta la seua preocupació pel fet que seguisquen violant-se els drets humans en el
Sàhara Occidental; demana que es protegisquen els drets fonamentals del poble del Sàhara
Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de manifestació;
exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís; saluda el nomenament d'un enviat
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especial per al Sahel i destaca la necessitat d’un seguiment  internacional de la situació dels
drets humans en el Sàhara Occidental: recolza una solució justa i duradora del conflicte
basada en el dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions
de les Nacions Unides.

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

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva subscriu el mandat del Parlament Europeu
a la XXII sessió del Consell de Drets Humans i exigeix al regne del Marroc la llibertat
de tots els presos polítics sahrauís, inclosos en el Grup de 24 presos de Gdeim Izik,
recentment condemnats per un tribunal militar marroquí.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva demana la protecció dels drets
fonamentals del poble sahrauí, destaca la necessitat d’un mecanisme internacional
de seguiment dels drets humans en el Sàhara Occidental i recolza una solució del
conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com
estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.

3. Enviar el present acord al ministre d'Assumptes Exteriors, a l'ambaixador
del Marroc a Madrid, al president del Congrés dels Diputats, al president del Senat,
al president del Parlament Europeu i a l'alta representant de la Unió Europea per a
Assumptes Exteriors i Política de Seguretat. “

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  considera que són condemnes fortíssimes en un judici nul sense cap
respecte als drets humans ni garanties processals. La tirania i l'opressió del Marroc
al poble Sahrauí és total. Se'ls encoratja en la lluita per la independència. Manifesta
que votarà a favor.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que votarà a favor. És
una situació provocada per l'opressió. És una situació insostenible de violació frontal
als drets humans.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que votaran a favor, sempre han recolzat aquestes mocions.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup Municipal

per al rebuig de les condemnes desproporcionades  i injustes del Tribunal Militar
Marroquí als presoners civils sahrauís detinguts en    a Al-Aaiun al novembre de
2010.

11é.4.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE UNA NOVA REGULACIÓ DEL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 25 de febrer de 2013, registre d'entrada 1722 amb el següent tenor
literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa un any el Govern ha vingut anunciant la seua intenció de modificar
les bases jurídiques que regulen el funcionament de les entitats locals. Alcaldes i
regidors, de tots els partits polítics hem reivindicat, des de fa anys, de manera
unànime, la necessitat d’actualitzar  les lleis que regulen les competències i el
finançament de les entitats locals.

Ara, quan la societat ens demana l'acord i el consens al voltant de qualsevol
canvi del nostre model d'Estat, el Consell de ministres ha iniciat la tramitació d'un
avantprojecte  de reforma local que posa en dubte els fonaments del municipalisme
i amb ell, la base mateixa d'un model que ha garantit  la cohesió social del nostre
país durant els últims 30 anys.

Tots som conscients  de la necessitat  d’aplicar  el rigor, l'austeritat, l'eficàcia i
la transparència en l'administració dels recursos, però en cap cas, aquests
arguments es poden utilitzar com a coartada per a suprimir-los o encarir els serveis
públics. En compte d'assegurar els serveis mínims que han de prestar els
ajuntaments es fa que perillen seriosament.

Amb aquesta reforma milers d'alcaldes i regidors que han estat escollits pels
ciutadans en les urnes per a governar  en els seus pobles i ciutats, ja no seran els
responsables a l'hora de prendre les decisions i gestionar els serveis que haurien de
donar  des dels seus ajuntaments.

Els ajuntaments van ser  institucions clau durant la transició democràtica,
governar des de la proximitat, ha estat el senyal d'identitat que ha facilitat la
profunda transformació i modernització d'Espanya durant les últimes dècades. La
proposta del Govern d'intervindre i buidar competències  a una gran majoria
d'entitats locals, posa en perill i fa més fràgil la nostra democràcia.

Quan el govern redacta  aquesta proposta ho fa des d'un profund
desconeixement del paper real que exerceix l'estructura municipal en la vertebració
de l'Estat. Sembla ignorar que els serveis públics, no es poden valorar
exclusivament  per criteris econòmics sinó també  s'han d'avaluar, amb caràcter
prioritari, pel benefici social  que comporten els seus usuaris, els ciutadans.

La garantia de la cohesió social i territorial  ha estat la base  del nostre model
d'Estat Constitucional, el govern local als xicotets municipis (el 83,13% és a dir
6.796 ajuntaments tenen menys de 5.000 habitants) ha resultat una eficaç forma de
facilitar l'exercici dels drets dels nostres veïns, l'accés en condicions d'igualtat a
prestacions i serveis no important el lloc on visquen, combatent  amb això la
despoblació i el desarrelament  en el medi rural i promovent un desenvolupament
rural sostenible.

Des del municipalisme hem vingut reclamant una reforma de les lleis i del
finançament local que permetera a les entitats locals exercir les seues
responsabilitats amb competències ben definides i finançament  suficient. Doncs bé,
lluny d'atendre les demandes històriques d'alcaldes i alcaldesses i de federacions de
municipis, la proposta de reforma suposa deslocalitzar i allunyar dels seus
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destinataris, els veïns, les competències pròpies dels ajuntaments i promoure el
traspàs de competències i recursos  financers, és a dir, de recursos econòmics a les
comunitats autònomes i en els casos de les competències anomenades
competències “impròpies” lluny d'assegurar la prestació dels serveis, seran
suprimides en no ser prestades per cap altra administració. D'altra banda aquells
serveis  que passen a la Diputació Provincial podran ser privatitzats amb el
consegüent augment  de taxes i preus, que pagaran els ciutadans.

Una altra de les competències més alarmants de l'aplicació d'aquesta llei
local  és que a través  del desmantellament del sector públic local posaran en perill
més de 250.000 llocs de treballs públics.

Com a conclusió l'autonomia local  està garantida per la nostra Constitució i
per la Carta Europea com un dels principis que fonamenten la democràcia, la
cohesió i la vertebració social i territorial d'un estat descentralitzat. Entre tots hem
intentat dissenyar un model local  capaç de donar més i millor  serveis als ciutadans,
hem conformat Governs locals que són exemples de participació, d'integració i
convivència.

El compromís amb els nostres veïns i la nostra responsabilitat com a
governants en ajuntaments, diputacions, consells i cabildos ens exigeixen un
pronunciament clar en defensa dels Governs locals.

Per això el Grup Municipal Socialista, eleva al Ple l'adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

 1. Reafirmar l'autonomia local i la transparència  del paper dels ajuntaments
en la igualtat d'oportunitats, la democràcia i la cohesió social; elements que han
permés vertebrar el territori i prestar serveis essencials i bàsics, descentralitzats i de
proximitat per a la ciutadania.

2. Transmetre als ajuntaments i als seus habitants, especialment dels
municipis més xicotets, el nostre suport i reconeixement per la tasca que realitzen
per mantindre viu el territori per a tota la societat.

3. Sol·licitar la retirada per part del govern de l'avantprojecte de llei per a la
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

4. Obrir un procés de negociació amb tots els grups parlamentaris i amb la
FEMP que permeta abordar la reforma de les lleis que regulen el món local garantint
l'autonomia local i els drets socials dels ciutadans.

5. Traslladar  aquests acords al Govern d'Espanya, al Govern de la
Generalitat, als Grups Polítics del Congrés de les Corts i  la Junta de Govern de la
FEMP.”

L’Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot dl’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu vots a favor (els sis
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:
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Únic. No conferir urgència a la  moció presentada pel Grup Municipal
Socialista sobre una nova regulació del Govern i l'Administració Local.

11é.5. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALÈNCIA, GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS I GRUP
MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA, PER A LA SUPRESSIÓ DE LA UTILITZACIÓ
DE LES PLACES D'APARCAMENT EN EL PÀRQUING DE L'ALBEREDA

Els Grups municipals Partit Socialista, Bloc-Compromís i Esquerra Unida del
País Valencià sol·liciten declaració d'urgència per a passar a tractar el present
assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per unanimitat.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 25 de febrer de 2013, registre d'entrada 1722 amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És evident el desprestigi actual de la classe política al nostre país. Els
ciutadans es declaren cada vegada més allunyats dels que han de ser els seus
representants. En els últims anys han estat en el centre del debat polític els
privilegis que disposen diputats, alcaldes i regidors de totes les administracions.
Aquests privilegis a vegades, convenients, altres no tant, fa que siga necessària  la
màxima honestedat a l'hora de fer ús d'ells. En retirades ocasions hem vist com la
gent rebutja una classe política que s'atorga a si mateixa avanços econòmics  o
socials que no tenen la majoria dels ciutadans.

Els regidors d'aquest Ajuntament amb responsabilitat de govern disposen
d'aparcament gratuït en el pàrquing de l'Albereda, 11 targetes de pàrquing
disponibles per al seu ús discrecional, privilegi que ha rebutjat la resta de regidors.
Aquesta circumstància és un greuge  comparatiu  amb la resta dels ciutadans que
per aparcar en el centre de la ciutat hagen de pagar  en la zona ORA o la taxa de
pàrquing.

Per això es proposa al Ple l'adopció de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Que s'eliminen els privilegis d'aparcament en el pàrquing de l'Albereda que
gaudeixen els regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Xàtiva. “

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que la moció respon a la necessitat de regeneració global de la
política. Els regidors  han de ser exemple  i  no se sosté  tindre el privilegi d'un
aparcament en el centre de la ciutat. Cal patir els problemes dels ciutadans per a
proposar solucions coherents. La crisi de valors  ve provocada per l'increment
constant de privilegis de la classe política. El més inadmissible és donar-li un ús més
enllà de l'activitat pròpia del càrrec.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que el que es proposa és incrementar la claredat i la transparència  en l'ús de les
targetes. Que l'ús siga conegut i limitador.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que han sigut
múltiples les preguntes efectuades en Comissió i no s'han donat respostes. L'ús no
té qualsevol tipus de control. Els funcionaris també vénen a treballar i paguen  tikets
de la ORA o pàrquing.

M. José Masip Sanchis, del Grup Municipal del Partit Popular manifesta que
el pàrquing és de l’Ajuntament i no costa diners el seu ús. Abans l’han fet servir
altres regidors. Es fan reserves d'aparcaments en esdeveniments i es concedeixen
entrades de fira i en general l'ús de mitjans públics. No pot ser considerat un privilegi
l'ús de mesures per a desenvolupar la funció pública dels representants polítics. No
utilitzar les places és respectable però utilitzar-les també.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que els diputats del Partit Popular a més de targetes tenen
sobre. El pàrquing no pot estar a disposició les 24 hores. Entendria que estiguera en
horari d'oficina. Sobre això cal reflexionar. La desafecció ciutadania-política és cada
vegada  major per aquestes  coses. No farà ús de les targetes per solidaritat  amb la
gent. Quant als usos protocol·laris els  mínims.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que la
qüestió no és de privilegi sinó d'abús de les targetes en benefici de familiars, amics,
etc. S'ha demanat transparència  sobre l'ús de les targetes i això no ha ocorregut.
Quan s'estableixen obligacions en el plec això pot influir en el cànon. Tal vegada
això hauria pogut ocórrer en el contracte del pàrquing.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista considera que
l'actitud del Partit Popular davant de la crítica és encendre el ventilador. Els privilegis
dels regidors del Partit Popular són ingents en relació amb qualsevol Grup
municipal. Desitja saber quin és l'ús de les targetes.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que es disposa de 21 targetes, 18 en ús, les dels regidors del Grup del Partit
Popular i alguns funcionaris. Si es coneix un mal ús de les targetes ha de denunciar-
se. Oferirà tota la transparència que siga necessària. El present és un debat ridícul i
de baix nivell.

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

Únic. Rebutjar la  moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la
supressió de la utilització de places d'aparcament en el pàrquing de l'Albereda.
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11é.6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A L'APLICACIÓ DE MESURES  PER A ATURAR ELS
DESNONAMENTS A XÀTIVA

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.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  dóna lectura a la moció presentada el 25 de febrer de 2013, registre
d'entrada 1747 amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les conductes de les entitats bancàries, una legislació no ajustada a la
normativa europea que desprotegeix  totalment el consumidor, una gestió nefasta de
les polítiques de vivenda, un context de crisi intensa i un rescat bancari  que no ha
estat decidit pel poble  han  provocat una situació d'emergència  social justificada
per a la inclinació del poder polític als desitjos del poder financer i que es tradueix
amb prop de 500.000 famílies que han patit la pèrdua i desallotjament de la seua
vivenda i a més, el deute de la càrrega sobrant a causa de la sobrevaloració en les
taxacions, interessos de demora il·legals i costes judicials que els impedirà, a ells
també, portar una vida normal encaminant-los cap a l'exclusió social.
Desgraciadament aquesta situació ha arrelat  en els carrers i places d'aquest estat i
es projecta en el futur.

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han
denunciat reiteradament que els processos d'execució hipotecària actuals deixen les
persones en una situació  de desprotecció absoluta, la qual cosa comporta una
violació sistemàtica dels drets humans contravenint molt especialment el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l'Estat i la
Constitució Espanyola entre altres.

L'Ajuntament com a administració  més pròxima als ciutadans i ciutadanes no
pot ser indiferent davant de la injustícia social derivada de la insuficiència de
mecanismes legals eficaços provinents de l'Estat, de la pràctica abusiva de les
entitats bancàries i de la nefasta política de vivenda realitzada fins ara a nivell
estatal, autonòmica i local. Per aquesta raó, des d'Esquerra Unida  apostem per la
vertebració de diverses accions concretes a nivell municipal per a mirar de fer front a
aquestes situacions profundament injustes.

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

Primer. Instar el Govern de l'Estat a  adoptar una suspensió dels
desnonaments de la residència habitual a què es puguen acollir totes les persones i
famílies que per motius econòmics, tant d'hipoteca com de lloguer  que no poden fer
front  al pagament de la vivenda, fins que s'aprove  una nova legislació hipotecària.

Segon. Instar el Parlament de l'Estat (Corts Generals, Congrés dels Diputats i
Senat)  a aprovar la iniciativa Legislativa Popular per a la dació en pagament, el
lloguer  social i la moratòria dels desnonaments presentada per la PAH.

Tercer. Sol·licitar al Jutjat del Partit Judicial de Xàtiva, la suspensió de
qualsevol acte de desdonament mentre no s'haja verificat  el caràcter abusiu d'una
clàusula  contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de
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1993, sobre clàusules abusives  en els contractes celebrats  entre consumidors o
fins que es reformen  les lleis per a garantir el dret i l'accés a una vivenda.

Quart. Establir que els serveis socials municipals intervindran  (realitzant
informes, reunions, compareixences, etc.) davant dels òrgans judicials i davant de
les entitats bancàries per a evitar que es faça efectiva l'execució hipotecària.

Cinqué. Establir que la policia local i el personal al servei de l'Ajuntament no
donarà  suport a les accions de desallotjament. Els i les agents municipals només
actuaran si hi ha una ordre judicial  directa. En  aquests casos l'Ajuntament
comprovarà  que aquesta ordre vinga emparada en una competència municipal  i si
no és el cas, presentarà  davant de l'òrgan judicial  els recursos que corresponguen
per a poder suspendre i anul·lar l'ordre, desplegant el màxim interés  possible per a
fer afectiva  aquesta resolució.

Sisé. Dirigir un escrit  a les entitats financeres que operen a Xàtiva, instant-les
a no executar ni llançaments ni decrets de conversió  (que és la reclamació del
deute restant) o en cas contrari es deixarà d'operar amb aquestes entitats bancàries
i financeres que desnonen de la residència habitual i exclouen  de la societat   les
famílies empadronades a Xàtiva en tots aquells productes sense penalització  i
s'invitarà  tots els altres ajuntaments de la comarca a fer el mateix. Aquest
cessament d'operacions es realitzarà  per aquells productes bancaris no subjectes a
cap tipus de penalització per rescissió contractual posteriorment amb els nous
productes que es contracten.

Seté. Comunicar aquest acord a la Presidència del Govern de l'Estat, a les
Corts Generals, al Jutjat del Partit Judicial de Xàtiva, al cap de la Policia Local, a les
entitats financeres i a la PAH. “

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta estar
a favor de la moció. Hi ha aspectes molt necessaris que pot dur a terme l'Ajuntament
i és la seua obligació exigir que s'executen. Els distints Governs estatals han permés
que es produïsquen  situacions injustes  com l'actual. Ha d'aprovar-se la iniciativa
legislativa popular admesa a tràmit a instància de la Plataforma. Èticament
l'Ajuntament  no pot col·laborar ni amb bancs que no cooperen ni amb els
desnonaments policials.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que a Xàtiva
l’any 2012 hi ha hagut 200 desnonaments amb 20 intervencions policials mentre en
altres ajuntaments el propi alcalde s'ha implicat en la realització de gestió,
inclusivament amb els bancs, a fi de buscar solucions als qui pateixen aquesta greu
situació. L'evidència és que això no ocorre a Xàtiva.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que les xifres facilitades són del Partit judicial  no de Xàtiva. Els actuals
desnonaments són producte de les execucions hipotecàries iniciades davall el
govern socialista que argüia que la dació en pagament posaria  en perill el sistema
financer. Es tracta de posar mesures en comú no de retraure  actituds. Cal platejar
mesures coherents  i de la competència municipal. L’Ajuntament s'està unint a
mesures i propostes que siguen possibles i de la seua competència.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la mesura de què es tracta ha estat considerada en el si de la
Comissió Informativa com una mesura  més al paquet que es conté en la seua
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proposta. També s'ha debatut sobre la implementació de serveis d'orientació i
mediació als afectats per desnonaments.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita
que s'informe al Ple de la identitat de l'entitat bancària que ha decidit no col·laborar
amb l'Ajuntament.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista considera que
l'obligació dels regidors és treballar pels problemes dels ciutadans. L'Ajuntament té
moltes competències en relació amb l'assumpte  si realment hi ha voluntat.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular respon
que l'entitat que no col·labora és el BBVA. Moltes de les mesures que conté la
proposta estan implantades ja a Xàtiva.

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

Únic. Rebutjar la  moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià per a l'aplicació de mesures per a aturar els desnonaments a Xàtiva.

12é. PRECS I PREGUNTES

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

• 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 respon que són contractes menors i compten amb la
seua retenció de crèdit.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si  s'ha fet algun procés selectiu i, en eixe sentit, proposa que
es facen concursos públics.

L’alcalde-president manifesta que no s'accepten repreguntes. Demana que els
comentaris es facen en Comissió.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, prega que se li permeta exercir la seua funció i recrimina l'actitud del
senyor president, sistemàticament hostil cap al seu Grup.

L’alcalde-president respon que el Ple el dirigeix ell.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que eixa no és forma de moderar.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a l’alcalde-president sobre el CCX i la liquidació.

L’alcalde-president respon que es passarà per Junta de Portaveus i anticipa que
no es deu res.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Medi Ambient,
sobre la situació de l'ecoparc i la seua mala imatge prolongada.

Jorge Herrero Montagud, diu que respondrà en el pròxim Ple.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a Jorge Herrero Montagud, sobre la nova contractació de
l'empresa del servei de qualitat de l'aigua. Pregunta si hi ha hagut alguna
anomalia amb l'empresa que ho portava abans.

Enrique Perigüell Ortega, respon que no, que havia expirat el contracte i s'ha
procedit a tornar a licitar-lo.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat, pel
sistema que se segueix per a atribuir hores extra als funcionaris integrants de la
policia.

José Antonio Vidal Piquer diu que respondrà en el pròxim Ple.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme sobre les
accions del Pla de Dinamització si hi ha dades reals d'incidències.

M. Emilia Soro Perona, diu que respondrà en el pròxim Ple.

• Joan Josep Garcia Terol,  del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu a M. Emilia
Soro Perona, que queden pendents dades sobre les despeses de Fitur.

M. Emilia Soro Perona, regidora de Turisme respon que la liquidació està en
l'expedient i que la va donar en Comissió.

• Joan Josep Garcia Terol,  del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta sobre
la moció de seguretat en centres educatius.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació respon que va ser remesa
el 21 de febrer per l'Ajuntament a la Generalitat. Ja al novembre de 2012
s'havien fet requeriments.
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• Joan Josep Garcia Terol,  del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta a M.
Emilia Soro Perona per la llista de persones que van viatjar en Autobus a Fitur.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, respon que si des del
Departament de Protocol no s'ha eliminat la llista se li farà arribar.

• Joan Josep Garcia Terol,  del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta en
relació amb la dació de comptes en Comissió Informativa dels representants en
òrgans col·legiats, com ho farà l'alcalde.

L’alcalde-president diu que no està en cap òrgan i les comarques centrals no
s'han constituït.

• Cristina María Suñer Tormo,  del Grup Municipal Bloc-Compromís, prega que, en
relació amb la moció de la  modificació de la LBRL, que es fomente en Comissió
l'estudi  de l'impacte que la norma tindria en tots els àmbits de la vida municipal i,
en particular, que se sol·licite en eixe sentit un informe a la Secretaria.

L’alcalde-president respon que s'estudiarà.

• Rafael Llorens Gosálbez  del Grup Municipal Socialista  sobre l'ordenança
d'ocupació de via pública s'ha dit que el seu grup demanava que quedara
l'assumpte sobre la taula per no haver-ho estudiat. Prega a la portaveu del Grup
Municipal del Partit Popular que no infravalore la funció de l'oposició que treballa
durament.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popualr diu que la
seua manifestació va ser que la participació del Partit Socialista ha estat mínima,
encara que reconeix que no és qui per a valorar el treball de l'oposició.

• Pedro Aldavero López,  del Grup Municipal Socialista  sobre la situació de
patrocini  de la concentració de motos Harley en la pròxima Fira.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de la Fira respon que la idea és afavorir el
patrocini des de l'Ajuntament.

• Juan Ignacio Reig Sanchis,  del Grup Municipal Socialista  pregunta quan
entraran en funcionament les plaques solars de la Ciutat de l'Esport.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada d'Esports diu que
respondrà en el pròxim Ple.

• Juan Ignacio Reig Sanchis,  del Grup Municipal Socialista  pregunta per una
factura emesa per l'hotel Nuevo Boston de Madrid.

M. Emilia Soro Perona, respon que correspon a un dinar afectuat en eixe hotel
per l'equip de l'Ajuntament destacat a Fitur.
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• M. José Masip Sanchis,  portaveu del Grup Municipal del Partit Popular demana
que conste en acta que el Sr. Llorens li ha demanat que es flagel·le i sol·licita
l'empara del consistori.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista manifesta que ell no ha
proferit tal manifestació que, en tot cas, ha eixit del senyor alcalde. Demana
disculpes però recorda a la senyora Masip Sanchis que si no vol enfrontament no
l’ha de fomentar.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   setze hores cinc minuts alça la
sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau dl’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,
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