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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 3/2013
DATA: 28 DE FEBRER DEL 2014

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors:

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

GRUP SOCIALISTA

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

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

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

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero

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

La Corporació esta assistida pel Sr. Vicesecretari, en funcions de Secretari, que
actua a més com fedetari.

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 2, DEL 7  DE
FEBRER DEL 2014.

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

Joan Josep García Terol,  del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que, en l'acta en valencià, en la pregunta que va fer sobre la piscina Murta, no
figura la contestació. El que el Secretari procedix a esmenar.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat de la totalitat
dels  membres s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 7 de febrer del 2014.

2n.- PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ SOBRE PLANTEJAMENT  DE
CONFLICTE DAVANT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DEF ENSA
DE L'AUTONOMIA LOCAL, EN RELACIÓ AMB LA LLEI 27/201 3, DE 27 DE
DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

El Sr. Secretari dóna compte de la proposta de resolució presentada el
14 de febrer del 2014, registre d'entrada número 1259,  per membres de la
Corporació que suposen més de la quarta part del nombre legal de què la
compon, sobre plantejament de conflicte davant del Tribunal Constitucional en
defensa de l'autonomia local, en relació amb la Llei 27/2013, de 27 de
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desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, amb el
tenor literal següent:

“Aquesta Llei de reforma produeix efectes importants en l’esfera
prestacional. A tots ens consta que des de la seua entrada en vigor molts dels
serveis amb arrelament en el municipi, en matèria d’educació sobretoto,
queden ja a l’atzar del que sobre ells decidisca la Comunitat Autònoma; i que
altres, amb el mateix arrelament i tributaris de la immediatesa com a requisit de
la seua eficiència, als serveis socials ens referim concretament, correran la
mateixa sort en breu termini.

També ens consta que ni tan sols queda indemne el nucli de prstació
mínima, dels serveis obligatoris, com ara abastiment d’aigua, arreplega de
reidus, neteja viària, enllumenat, etc., respecte dels quals serà el “cost efectiu”
la dada determinant de la titularitat de la competència en exclusiva del municipi
o mediatitzada per la intervenció de la Diputació Provincial en concurs amb
l’Administració de l’Estat per a les decisions sobre les fomes de prestació. Acò
es patirà als municipis de fins a 20.000 habitants, però en tots, quan es donen
determinades circumstàncies econòmiques i financeres, perillarà la continuïtat
d’entitas prestadores de serveis.

I com tot açò, i altres qüestions o matèries no menys importants, s’ha
produït en termes que en l’àmbit institucional poden estar afectant –nostre
entendre afecten– la garantia constitucional de l’autonomia local per un
desapoderament competencial, i amb previsió de mecanismes de tutela també
lesius de la dita garantia, froçós és utilitzar la via de reacció jurídica qu ofereix
el nostre ordenament per a la defensa de l’autonomia loca, la del conflicte que
es pretén plantejar i que té la seua regulació en els arts. 75 bis a 75 quinqué de
la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional.

En virtut d’això, proposem al ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Inicar la tramitació per a la formalització del conflicte en
defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i altres
disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de
desembre de 2013) d’acord al text que s’adjunta, segons l’assenyalat en els
arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribuanl
Constitucional.

SEGON.- A aquest efecte, sol·licitar Dictamen del Consell d’Estat,
conforme a l’establit en l’art. 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre,
del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladorea de les Bases de Règim Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els
tràmits necessaris per a dur a terme els acords primer i segon i expressament
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per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i bastant com en dret  es
requerisca a favor de la Procuradora Sra. Virginia Aragó Segura, col. Núm.
1040 de l’Ilustre Col·legi de Procuradors de Madrid perquè, en nom i
representació de l’Ajuntament de Xàtiva, de forma solidària i indistinta,
interpose conflicte en defensa de l’autonomia local contra la llei 27/2013, de 27
de desembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local seguint-ho per tots els
seus tràmits i instàncies fins  a obtenir sentència ferma i la serua execució. “

Obert el debat pren la paraula, en primer lloc, Miquel Angel Lorente
López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià. Considera
desafortunada la convocatòria a les nou del matí, tant per la dificultat
d'assistència que això entranya per al públic com per als regidors. Hauria
d'haver-se produït un debat anterior per comissions sobre l'impacte que la Llei
tindrà en Xátiva, i tractar-se en Junta de Portaveus. El no produir-se és negatiu.
La modificació de la Llei ve de la modificació de l'article 135 de la Constitució
que,  a la fi, prima el pagament als bancs sobre qualsevol atenció a les
persones. Esta és una Llei troncal que afecta els ajuntaments i que es fa sense
consens. S'altera la descentralització territorial i afecta l'estat social. No es pot
anteposar  l'estalvi ni el dèficit sobretot perquè els ajuntaments no ho han creat,
excepció feta de l'Ajuntament de Madrid. A més  no hi ha cap informe que
motive que la Llei estalviarà. Es facilita la irrupció de les empreses privades. Es
volatilitza la descentralització  donant més poder a les Diputacions  i al Ministeri
d'Hisenda. Estar a favor de la Llei és estar en contra del benestar social o de
l'escolarització obligatòria. Els pressupostos o el Pla d'Ajust podran tractar-se
en Junta de Govern Local. Es furta la sobirania al  Ple. És una Llei insolidària,
que aposta per la supressió  de  societats dinamitzadores com Proexa. Es
fomenta la venda de terrenys del patrimoni públic del sòl afavorint més
l'especulació. Significa  suprimir Conservatori, Seafi, Estimulació Precoç i molts
altres. A més, si no es complix el Pla d'Ajust , com està ocorrent a Xàtiva, el
cosset de la Llei es radicalitzarà. Espera que el Tribunal Constitucional tombe
la Llei.

L’ alcalde-president diu que no pot cridar-se al consens des de l'oposició
quan  s'imposa a tota la Corporació la celebració del Ple i la seua data. Quant a
l'hora, és hora ordinària de treball.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
manifesta que sol·licitar el ple és un dret de l'oposició, com l’ Alcalde té altres i
els exercix. No podia esperar-se al pròxim ple ordinari per raons de termini. El
propi Alcalde és valedor que la Llei no servix per a res i no s'aplicarà. És per
açò que suposa que votarà a favor. La Llei ni racionalitza ni sosté
l'administració local sinó que la minimitza en la seua màxima expressió. Furta
als ajuntaments menors de vint mil habitants la possibilitat de prestar servicis
essencials. De nou  més retalls  que afecten els més dèbils. No és austeritat
sinó austericidi. Entre altres retallaran  els servicis socials. Tot això amb un
tutor que serà l'Estat. Alcaldes megalòmans i presidents de comunitats
autònomes malgastadors no paguen per això, ho fan els ciutadans.
L'Administració Local té el 4% del global del dèficit el que indica innecessària la
reforma per injustificada. Demana que l'Ajuntament  de Xàtiva mostre objecció
de consciència amb l'aplicació de la Llei que reduirà a la mínima expressió
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educació, benestar social i altres. La Llei no deixa clara el camí  d'aplicació amb
un règim   transitori confús. Es tracta de recentralitzar l'Estat mantenint les
Diputacions. És un retall de servicis i una pèrdua de drets.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, desitja que
l'Ajuntament de Xàtiva se sumisca al conflicte dels ajuntaments contra la Llei de
Racionalització. Que es demane al Tribunal Constitucional que paralitze i
anul·le una Llei que sols el Partit Popular ha votat. La Llei  acaba amb
l'autonomia local i furta les competències als ajuntaments, que inclús pot
aconseguir serveis essencials. Es fomenta el negoci privat. Se subordina
jeràrquicament els ajuntaments  a la Diputació i l'Estat . S'invadix
claríssimament l'autonomia local. També vulnera principis democràtics com
l'aprovació de preposats i plans d'ajust per la junta de govern. Suposa un atac
frontal al municipi i als seus habitants. Culpa a l'Administració Local dels
problemes de l'Estat. Al final ho pagaran els ciutadans en comunitats com la
valenciana declarades incapaços de gestionar els recursos públics amb retalls
als ajuntaments i als serveis dels ciutadans. Els ajuntaments juguen  un gran
paper en la vertebració social d'Espanya que no pot trencar-se. La Local és
l'Administració més pròxima al ciutadà, la que millor coneix els seus problemes
i la més àgil. Espera altura de mires del Partit Popular i que recolze la proposta.

El Grup Municipal Popular renúncia a torn de paraula.

L'Ajuntament Ple, per onze vots en  contra (el vot del Sr. 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-compreels meus i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap
abstenció, adopta l'ACORD següent:

Únic.- Rebutjar la proposta de resolució presentada pels  Regidors
integrants dels Grups Municipals Socialista, Bloc-Compromís i Esquerra Unida
del País Valencià, sobre plantejament de conflicte davant del Tribunal
Constitucional en defensa de l'autonomia local, en relació amb la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les n ou hores vint-i-cinc
minuts alça la sessió.  D'això s'estén la present a cta que, amb el vistiplau
del Sr. alcalde-president, autoritze amb la meua fi rma, com a Secretari que
done fe.

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

EL VICESECRETARI,
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