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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia cinc d'abril 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.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚMERO 3, D'1 DE MARÇ 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.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que en la
pàgina 9 de l'esborrany d’acta, en el punt en què es debatia la liquidació del
pressupost, consta que es va referir als resultats de la mateixa com a fruit de
“enginyeria financera” quan el que més precisament va dir va ser “pirotècnia
financera”.

El secretari diu que es procedirà a la seua rectificació.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 5 d'abril de 2013.

2n. EXP. NÚM. 510/2013, RATIFICACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ  SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL
COL·LEGI D'ADVOCATS DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC, MEDIACIÓ, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ
SOBRE PRÈSTECS I ARRENDAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

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

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres ACORDA:
Únic. Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del Dia.

I sobre el fons de l'assumpte:
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A la vista del Conveni subscrit el 24 de gener de 2013 entre la Diputació de
València i el Col·legi d'Advocats de València per a la prestació dels serveis
d'assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació sobre préstecs i
arrendaments relatius a la vivenda habitual, l'entrada en vigor de la qual es produirà
el pròxim dia 1 d'abril del corrent.

Vist el text del Conveni de referència, que té com a objecte la mediació en
controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual,
actuacions d'intermediació regulades en el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març,
de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, així com
sol·licituds de suspensió de llançaments previstes en el Reial Decret Llei 27/2012,
de 15 de novembre i altres actuacions d'assessorament jurídic, intermediació,
mediació i negociació amb les entitats Bancàries, en compliment de la clàusula
tercera del mateix.

Vist l'informe emés l'1 de març de 2013 per la responsable del Departament
de Gestió de Benestar Social, indicant el procediment que s'ha de seguir, amb la
conformitat al mateix de la directora de l'Àrea sociocultural i la fiscalització favorable
de la interventora municipal de fons.

Vist l'acord favorable de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013.

Obert debat, Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià diu que és un pas avant encara que continuen havent-hi molts
dubtes i moltes llacunes. Fa un any  Esquerra Unida va presentar  una proposta per
a crear una oficina de mediació. Perquè siga possible el conveni fa falta  una
situació d'igualtat que no es dóna per la preponderància dels bancs. Quant als
advocats no s'especifica  que tinguen  un perfil d'especialistes en la matèria. És
fonamental que totes les accions estiguen coordinades amb la Plataforma d'Afectats
per les Hipoteques. El Conveni arriba tard. D'altra banda el Tribunal de Justícia
Europeu  ha dit que els llançaments hipotecaris espanyols són il·legals i això no ho
recull el conveni que no cobreix les conseqüències de resolucions extrajudicials.
Manifesta que per tot això s'abstindrà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que seria més adequat que la mediació es fera des de l'Ajuntament com a
Administració  més pròxima. No entén perquè s'ha tardat tant a aprovar
municipalment quan el conveni marc es va firmar  al gener. No té sentit acudir a
tràmits d'urgència  i de ratificació. Part de la necessitat de modificar la legislació
hipotecària actual perquè afavoreix els bancs. Cal afrontar amb valentia tots els
procediments davall el reconeixement de la vivenda com a dret Constitucional.
Qualsevol mesura és positiva.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la proposta
és positiva. Cal treballar per pal·liar les conseqüències d'una Llei hipotecària injusta.
L'Ajuntament té un paper important de participació. Es requerirà preparació per a
assumir tal repte.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que el Conveni serà factible des de la seua adhesió. S'ha iniciat un camí amb el
consens de  tots els partits en el consistori. Aquesta és una de les iniciatives
acordades. El conveni  deixa clar el seu objectiu  en el punt b) de la clàusula
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primera. No té cost per al ciutadà ni per a l'Ajuntament. S'estan seleccionant
advocats amb experiència. Recull tota aportació  com  positiva. Encara que hi ha
bastant a millorar, l'important és habilitar el conveni i anar de la mà.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que no pot parlar-se de generositat quan es parla d'un dret
bàsic constitucional. Reitera que els advocats han de presentar un perfil
especialitzat. L'Ajuntament ha d'estar  cada vegada més prop de la gent i, en aquest
cas, de la PAH. Cal reconéixer  qui ha estat al costat dels desnonats i ha forçat la
resposta dels governs.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís insisteix en
el fet que cal anar més enllà amb la modificació  d'una legislació que és injusta i això
està en les mans del Partit Popular amb les seues majories absolutes. Si això
s'haguera fet no faria falta convenis com aquest. En tot cas no objecta el conveni
sinó la modificació de la llei hipotecària. Ara s'està resolent el que el propi Partit
Popular ha creat. La legislació no sols és injusta sinó que contravé les directives
europees.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que el Conveni
no és cap mostra de generositat sinó una obligació  de les administracions.
Requereix que es faça un seguiment periòdic  del conveni i que es done compte  als
grups. Comparteix la necessitat  de la modificació de la legislació. Les aportacions
dels grups no han objectat el conveni.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular  diu
que governava el Partit Socialista quan es van iniciar  més de 300.000 execucions
hipotecàries i no es va fer res per modificar la llei. La generositat  a què es referia
era la política dels grups per recolzar el conveni. L'important és que s'inicie la
prestació del Conveni.

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

Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al Conveni subscrit entre
la Diputació de València i el Col·legi d'Advocats de València per a la prestació dels
serveis d'assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació sobre préstecs
i arrendaments relatius a la vivenda habitual, i acceptar els compromisos exigits en
el clausurat del mateix.

Segon. Autoritzar la regidora María José Pla Casanova per a la firma del
document d'adhesió al Conveni de referència i traslladar el present acord al Ple en la
immediata sessió que se celebre, per a la seua ratificació.

Tercer. Notificar l'acord adoptat a la Diputació de València i a l'Oficina
Pressupostària als oportuns efectes i donar-ne a la regidora de Benestar Social
perquè en prengueu coneixement.
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3r. EXP. NÚM. 940/2009, DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS DISTINTS CENTRES
D'ENSENYANÇA D'AQUESTA CIUTAT

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

Vistos els antecedents que es troben en poder d'aquest expedient, en el
qual consta acord del Ple de la corporació de data 7 de desembre de 2011, sobre el
nomenament dels següents representants municipals en els Consells Escolars dels
Col·legis Públics d'aquesta Ciutat:

- CIPFP “La Costera” Sra. M. José Pla Casanova
- IES “Josep de Ribera” Sra. Elena Llopis Arnero
- IES “Doctor Simarro” Sr. Pascual Chuliá López
- CPEIP “Jacint Castanyeda” Sra. Empar Penadés Estrela
- CPEIP “Martínez Bellver” Sr. Enrique Perigüell Ortega
- CPEIP “Gozalbes Vera” Sra. Francesca Chapí Albero
- CPEIP “Taquígraf Martí” Sra. Elena Flores Gonzálvez
- CPEIP “Attilio Bruschetti” Sr. Ricardo Medina Medina
- CPEIP “Teresa Coloma” Sr. Jordi Estellés Carrasco
- CPFPA “Francesc Bosch i Morata” Sr. José Antonio Vidal Piquer
- CPEE “Pla de la Mesquita” Sr. Ricardo Soriano Navalón
- Escuela Oficial de Idiomas Sra. Laura del Val Mollà
- Conservatori Professional “Luís Milán” .. Sr. Emilio Mira Soriano

Considerant que Roger Cerdà Boluda, en representació del Grup Municipal
Socialista, ha sol·licitat en data 4 de març de 2013, registre d'entrada núm. 2013-
ERC-2017, la cessió de Ricardo Medina Medina, com a representant municipal en el
Consell Escolar del CPEIP Attilio Bruschetti i la seua substitució per Xelo Angulo
Luna.

Vista la proposta de la regidora delegada d'Educació, M. José Pla Casanova,
de data 6 de març de 2013, per a la substitució del representant en el Consell
Escolar del CPEIP Attilio Bruschetti.

Vist l'informe que emet en data de 6 de març de 2013, la responsable del
Departament d'Educació en què indica el procediment que s'ha de seguir, amb la
fiscalització favorable de la interventora municipal de fons.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural, en sessió
celebrada el 28 de març de 2013.

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

Primer. Acceptar la cessió de Ricardo Medina Medina, com a representant
municipal en el Consell Escolar del CPEIP Attilio Bruschetti.
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Segon. Nomenar Xelo Angle Luna representant municipal en el Consell
Escolar del CPEIP Attilio Bruschetti.

Tercer. Donar compte d'aquesta designació a la interessada, Xelo Angulo
Luna, a l'anterior representant, Ricardo Medina Medina, als presidents dels Consells
Escolars de cada centre docent i a la Direcció Territorial d'Educació de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, als efectes reglamentaris procedents.

4t. EXP.NÚM. 984/2005, INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA RESOLUCIÓ
DE L'ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR
RESIDENCIAL “PAPERERA SANT JORDI”

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

• Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 d'abril de 2008, es va resoldre
declarar complits tots els condicionants i modificacions imposats per aquest
Ajuntament en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 d'agost de 2007 i, en
conseqüència, aprovar definitivament el Pla de Reforma Interior “PAPERERA
SANT JORDI”. Aquesta aprovació va ser publicada en el BOP núm. 227 de 23
de setembre de 2008 i les seues normes urbanístiques en el BOP núm. 233 de
30 de setembre de 2008, de conformitat amb el que disposa l'article 59-4-A de la
Llei 6/1994, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística.

• En escrit de data 21 de maig de 2008 (registre d'entrada 14046), l'agent
urbanitzador comunica que, tenint en compte que és propietària única del sòl
subjecte a reparcel·lació, es pretén la tramitació simultània d'aprovació del
conveni urbanístic, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació. A aquest
efecte es va presentar en data 13 de gener de 2009, proposta de conveni
urbanístic a subscriure entre l'Excm. Ajuntament de Xàtiva i la mercantil Accord
Business, SL, en data 14 de gener de 2009 projecte d'urbanització i en data 28
de gener de 2009 el projecte de reparcel·lació.

• En tractar-se de propietari únic del sector, no procedia la pràctica de les
notificacions als propietaris, exigides en l'art. 166 de la Llei 16/2005, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana, sobre l'expressió de les magnituds
urbanístiques rellevants establides pel planejament, en el cas que ens ocupa, del
PRI Paperera Sant Jordi, però sí l'aplicació de l'article 134  i 177.1.A de
l'Esmentada Llei sobre informació Pública dels documents d'ordenació, a aquest
efecte, per Resolució d'Alcaldia núm. 128 de data 4 de març de 2009 es va
concedir autorització a l'agent urbanitzador per a la pràctica d'informació pública
dels projectes d'urbanització i reparcel·lació del sector, així com del conveni
urbanístic.

• El període d'informació pública es va efectuar durant el termini d'un mes,
mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
5998 de data 22 d'abril de 2009, en el periòdic Las Províncias de data 22 d'abril
de 2009, així com mitjançant notificació individualitzada als propietaris de
terrenys externs al sector afectats per les obres d'urbanització. El compliment del
tràmit d'exposició pública ha sigut acreditat mitjançant Acta de remissió per
correu formalitzada davant del notari de Xàtiva Francisco Javier Martínez
Laburta, el dia 17 d'abril de 2009, davall el número 592 del seu protocol, en la
qual es van remetre els corresponents avisos als titulars de drets afectats per la
unitat d'execució, així com en acta de protocol·lització i exposició de la proposta
de conveni, projecte de reparcel·lació i projecte d'urbanització de l'esmentada
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unitat d'execució, davant de l'esmentat notari el dia 17 d'abril de 2009, davall el
número 593 del seu protocol.

• Dins del termini concedit es van presentar al·legacions de propietaris dels
terrenys afectats per la xarxa viària del Sector en què manifesten la seua
disconformitat amb la valoració dels esmentats terrenys.

• En data 10 d'agost de 2009, per acord de la Junta de Govern Local es van
resoldre les al·legacions presentades i es va aprovar definitivament el projecte
d'urbanització i el projecte de reparcel·lació condicionat a la presentació de nou
document amb les modificacions resultants, després de l'acceptació de les
al·legacions dels propietaris afectats en les obres d'urbanització del sector; Així
mateix havia de presentar-se el conveni urbanístic ajustat a les indicades
modificacions.

Atés que després dels esmentats tràmits, s'ha produït una total inactivitat de
l'agent urbanitzador, per no haver-se presentat nou projecte de reparcel·lació ni nou
conveni en què s'inclogueren les modificacions exigides en l'acord d'aprovació. Així
mateix, no s'ha presentat en aquest Ajuntament, justificació del retard ni proposta
d'ampliació de terminis.

Considerant que els tràmits i procediment de resolució del Contracte, vénen
regulats per l'article 342 ROGTU (en referència a l'article 143.4 de la LUV), a tenor
del qual:
1. La resolució del Contracte es disposarà per l'òrgan de contractació, açò és, el

Ple, d'ofici o si és el cas, a instància de l'urbanitzador.
2. Per a la resolució del Contracte haurà d'instruir-se el procediment per a declarar

l'extinció del Contracte, i els efectes que deriven de la resolució.
3.  En tot, cas, hauran de substanciar-se els tràmits següents:
a) Quan la resolució s'inste d'ofici, audiència a l'urbanitzador per un termini mínim

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

donarà audiència pel mateix termini a qui haguera avalat o garantit l'urbanitzador.
c) El Tècnic d'Urbanisme i el secretari de l'Ajuntament emetran un informe en el

termini màxim de quinze dies naturals.
d) Serà preceptiva la prèvia emissió d'informe favorable pel Consell del Territori i el

Paisatge (abans de Territori i Urbanisme) o de l'òrgan consultiu que el
substituïsca (Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana). L'informe ha
de ser emés en el termini de dos mesos des que la sol·licitud de l'Administració
actuant tinga entrada en el registre del Consell. De conformitat amb la legislació
reguladora del procediment administratiu comú, l'informe té caràcter determinant,
per la qual cosa la seua falta d'emissió impedirà la continuació del procediment.

Vist l'informe que emet l'Àrea de Foment, Departament d'Urbanisme,
proposant l'inici de l'expedient per a la resolució de l'adjudicació de l’esmentat
programa.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el  25 de març de 2013,  proposant al Ple de la corporació la incoació de l'expedient
per a la resolució de l'adjudicació de l'esmentat Programa.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que estem davant d'un exemple més de la política urbanística de
Xàtiva en els últims anys, de connivència del Govern amb un model econòmic
fracassat. Aquestes actuacions estaven vinculades a l'especulació. Aquest PAI no
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tenia sentit com així es va anunciar. Reclama que la despesa generada siga pagada
per qui la va generar, l'urbanitzador, en compliment de la pròpia Llei Urbanística.
Votarà a favor però fiscalitzarà que la despesa la pague qui l'ha generada.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  manifesta
que quan l’any 2011 es va votar en contra de la proposta del seu grup  de resoldre
els país adduint que semblava una barbaritat, la qual cosa ara s'ha demostrat
equivocada. Es van donar  qualsevol classe d'excuses i la realitat, la raó i la lògica
s'ha vingut imposant perquè la planificació  urbanística de Xàtiva era un desastre.
Ara  encara cal donar tràmit d'audiència a qui ha incomplit  requeriments des d'agost
de 2009. Lamenta que la lentitud de l'administració  i, en particular, de l'Ajuntament
de Xàtiva afavorisca l'urbanitzador en perjuí de propietaris i ciutadania. Els
interessos del PAI no són els interessos generals. Els dóna la raó  no per lògica sinó
perquè el negoci s'ha acabat.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que des de 2001
ha estat en contra del desenvolupament urbanístic i en particular de la requalificació
del PAI  Paperera Sant Jordi per ser un clar exemple de l'especulació urbanística.
Explica l'increment de valor experimentat pel canvi de qualificació. Hi havia altres
sectors on podia satisfer-se la demanda de vivenda. El negoci es va fer encara que
amb càrrec al banc. Tot això ho va fer una empresa amb un capital social de 3.000 €
i un objecte social destinat a informàtica. Sol·licita que s'inicien els tràmits per a
revisar el PGOU tornant a la seua condició de sòl no urbanitzable aquells espais que
van ser requalificats.

I no havent-hi més intervencions, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels
vint-i-un membres, ACORDA:

Primer. Incoar expedient per a la resolució de l'adjudicació del programa
d'Actuació Integrada, per a la urbanització i posterior edificació del Sector
Residencial “Paperera Sant Jordi”, i concedir a la mercantil Accord Business, SL
tràmit d'audiència durant un termini de deu dies naturals, a fi que examinen
l'expedient i presenten les al·legacions i documentació que estimen convenient en
defensa dels seus interessos.

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

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

5é. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER AL
REPLANTEJAMENT DEL CONSORCI DE RESIDUS DEL PLA ZONAL X, XI I XII,
ÀREA DE GESTIÓ 2

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
proposició presentada el 15 de març de 2013 registre d'entrada 2406, per al
replantejament del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII, àrea de gestió 2,
amb el següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consorci de Residus de l'àrea de gestió 2, creat arran del Pla Zonal X, XI i
XII, tenia com a principal projecte la creació d'una planta de reciclatge  i un abocador
a la localitat de Llanera de Ranes (la Costera) que sembla que no es construirà. Es
tractava d'un macroprojecte que, a banda dels dubtes mediambientals per la seua
ubicació va ser dissenyat  amb uns paràmetres que l'actual conjuntura
socioeconòmica ha deixat obsolets. La prova és que sis anys després de la
constitució del Consorci, l'obra està pendent i en dubte. A més la seua construcció
genera un ampli rebuig.

A més d'aquest problema, les comarques que s'inclouen dins d'aquesta àrea
de gestió 2,  pateixen altres problemes. Per exemple, el Pla Zonal que va aprovar la
Generalitat xoca frontalment amb el Pla de Minimització  de Residus que des
d'abans de la creació del Consorci, gestiona el fem dels 34 municipis de la Vall
d'Albaida. Aquesta comarca ve reclamant des de fa anys, continuar amb la gestió
dels seus residus de manera autònoma i no integrar-se en el Consorci. En aquest
moment, el model de gestió de la Vall d'Albaida ha aconseguit que els costos per al
veí siguen menors que els  plantejats pel Consorci. Cal recordar que el 2005, els
màxims dirigents del PP de la Comunitat Valenciana i del PSPV-PSOE van signar
un acord en què s'afirmava  que es respectaria el Pla de Minimització de Residus de
la Vall d'Albaida.

El desequilibri de població  i de producció de residus, que han estat
denunciats de manera sistemàtica  pels ajuntaments de la Costera i la Canal de
Navarrés, s'agreuja amb la problemàtica de transport de trànsit pesat perillós per
carreteres locals inadequades i pel greu impacte sobre el territori d'un abocador que
convertirà aquestes comarques en l'abocador de la província. I és per això, que des
de la constitució del Consorci, els ajuntaments d'aquesta comarca han reivindicat
que es preserve la sostenibilitat i la qualitat de vida, que s'ajusten els costos i o es
perjudiquen les maltractades economies de les famílies i empreses i que les
adjudicacions i el control de gestió es facen amb transparència d'un organisme
públic i participatiu i d'una mercantil publicoprivada d'interés general.

En el cas de la Safor, pensem que tots els municipis que formen part del
Consorci ho han de fer en igualtat de condicions, i que cap d'ells hauria de pagar
dues vegades pel seu fem ni obligar per llei a uns sí i a altres no.

Tots aquests problemes s'han agreujat per la lluita interna que viu el Partit
Popular Valencià, formació que governa de forma majoritària el Consorci, La
Diputació de València i la Generalitat Valenciana. Una guerra que ha derivat un
desgovern absolut. El mateix president del Consorci, del Partit Popular, ja ha
amenaçat de dissoldre aquest organisme en comprovar la situació  de bogeria a què
s'ha arribat, entre altres coses, per les baralles internes on han primat els interessos
de partit per damunt dels interessos generals del territori, dels pobles i de les ciutats.

Per tot això, presentem al Ple la següent:
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PROPOSTA D'ACORD

Que l'Ajuntament de Xàtiva:

1. Demane formalment a la Generalitat Valenciana el replantejament
immediat del Consorci de Residus del Pla Zonal X,XI i XII, per no haver complit els
objectius per als quals va ser creat i haver-se convertit en un ens que ha generat
més problemes que solucions.

2. De suport a la resta de municipis de la comarca de la Safor, la Costera i la
Canal de Navarrés en la seua petició a la Diputació per a reclamar la devolució dels
diners cobrats als seus veïns, que han hagut de pagar més pel fem del que pagaven
simplement per haver-ne fet ús, de manera imperativa, d'un consorci que no té, a
hores d'ara, executades les seues infraestructures.

3. Sol·licite formalment a la Generalitat Valenciana  obrir la negociació a les
Corts Valencianes per a la modificació del Pla  Zonal X, XI i XII, perquè d'acord amb
els nous temps, cada Mancomunitat, bé en solitari o bé en acords amb altres,
puguen desenvolupar el seu propi pla de residus davant de la supervisió de la
Generalitat.

4. Demane a la Generalitat Valenciana que respecte els acords previs que
possibiliten la gestió del fem per part de la comarca de la Vall d'Albaida mitjançant el
seu Pla de Minimització de Residus.

5. Demane a la Generalitat Valenciana que siga ella mateixa i la Diputació
entitats que participen en la gestió sense fer aportacions econòmiques qui amb
càrrec als seus pressupostos doten les indemnitzacions i compensacions que es
pogueren produir com a conseqüència de l'execució d'aquest acord.

6. Done trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat Valenciana, a la
Diputació  de València i a les mancomunitats de les quatre comarques del Pla Zonal
X, XI i XII del Consorci de Residus de l'Àrea de Gestió 2. “

Acabada la lectura, Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista,
explica que el Consorci ha creat més problema que solucions, encariment del servei,
rebuig social, falta d'informació, opacitat en la gestió econòmica, incompliment del
contracte de gestió del servei, disputes internes del PP i incompliment amb les
comarques de la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida. És, per tant, necessari un
replantejament.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que s'alegra que el Partit Socialista després de 10 anys diga el
que Esquerra Unida deia des d'un principi. El  Consorci és molt poc participatiu,  poc
democràtic i molt poc sostenible. El 2005 es van signar acords PSOE-PP que van
portar l'actual política de residus. El Pla de Minimització de la Vall d'Albaida és
interessant però no gaudeix de suports de les institucions. La redefinició  del
Consorci no ha de fer-la la Generalitat sinó les persones i associacions dels pobles
que s'han mobilitzat. Els estatuts estan fets a la mesura dels grans partits i no de la
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veu de la gent. Diu que s'abstindrà encara que celebra el canvi d'actitud del Partit
Socialista.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que el Consorci  ha de replantejar-se i el Projecte  de Gestió també. En matèria de
residus hi ha una deixadesa de funcions per part de la  Generalitat Valenciana que
té la competència de planificació. Les Àrees i els Consorcis no són més que una
evidència de la decisió de la Genearlitat  de no assumir  les seues competències.
L'ordenació actual no té criteris de transversalitat. La falta de valentia i rigor ha
imperat i han estat més preocupats en grans esdeveniments. L'àrea de gestió 2 té
més problemes que la resta pels propis problemes del Partit Popular i la seua forma
de gestionar. La ubicació i les dimensions de la planta ja no respon a les necessitats
del moment. L'origen està  a afavorir a les grans empreses. Cal fugir dels
sobrecostos que després s'imputen als ciutadans. Per tant el replantejament és
imprescindible. La solució no és la via contenciosa administrativa. El consens és
imprescindible. No es pot imposar les coses a la Vall d'Albaida. Cal analitzar
problemes i  solucions.

El  Sr. Alcalde-President cedeix la paraula a Vicente Parra Sisternes, en la
seua condició de representant municipal en el Consorci. Aquest declina fer ús de la
mateixa sent el propi Sr. Alcalde-President qui fa ús del torn. Explica que l’any 2005
es firma un acord PP-PSOE per a constituir els Consorcis distribuïts en àrees de
gestió. Que totes s'han posat en marxa menys l'àrea 2. L’any 1995 Xàtiva
gestionava un abocador que va ser ampliat 15 dies abans del canvi de govern i amb
gestió de fem no tractada. Els acords en el si del Consorci s'han adoptat per
unanimitat  o per àmplies majories, acords que ara qüestionen els qui abans
recolzaven. No es pot demanar a la Diputació que pague el lucre cessant per
resolucions contractades que puguen haver-hi. Tots els partits van votar
favorablement el model actual. El model respon a les directives europees i a la
competència de la Generalitat. S'ha creat una comissió  per a reduir costos i el Partit
Socialista ha renunciat a estar present. El problema ve d'un conflicte intern de
l'Ajuntament de Gandia. Cal governar amb responsabilitat.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que amb
independència del passat hi ha, com menys, huit motius pels quals ha de
replantejar-se el consorci. En l'actualitat  no hi ha consens  en l'Assemblea del
Consorci, fins i tot en el si del Partit Popular de la Costera. No està en contra de les
Directives Europees sinó de com s'han fet les coses. Fonamentalment  l'encariment
injustificat del servei. A Xàtiva s'ha incrementat el cost del servei 1'2 milions d'euros
en 2 anys. Hi ha més de 6.000 recursos contra la taxa. La publicitat és una despesa
injustificable. Insisteix en l'incompliment  del contracte per Vytrusa. Els ecoparcs
s'estan encarint  fins a un 30%. La Diputació  impedeix el cobrament a Gandia i la
Vall d'Albaida i no en la resta de municipis entre ells Xàtiva. Cal replantejar el
Consorci, ampliar la representativitat i rebaixar el rebut.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que no està d'acord amb el model desenvolupat per la
Generalitat Valenciana però encara menys amb l'aplicació feta a Xàtiva. Durant anys
no s'ha dedicat ni un minut a informar del Consorci. La desagradable situació actual
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és fruit de tot açò. Cal parlar d'una gestió pública i sostenible redefinint estructures
en pro de la participació. Per no percebre això en l'actualitat, s'abstindrà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
queda patent  que la gestió és nefasta ja que el president del Consorci no ha sigut
capaç de defensar-la. La Vall d'Albaida porta el residu a un forat a Múrcia però el
Consorci tampoc el porta a una instal·lació adequada i això respon a la
megalomania del Partit Popular d'obres faraòniques. El que demana la proposta no
és la desaparició del Consorci sinó que  funcione de forma adequada i que
s'analitzen els incompliments del contractista. La Generalitat té una responsabilitat
en l'increment del cost del servei i en general en la situació del Consorci. És
obligació de l'Ajuntament  replantejar-se la seua posició enfront del Consorci.

L’alcalde-president diu que el projecte està aprovat per unanimitat i la
ubicació de la planta també. Es crea una comissió per a rebaixar costos i el Partit
Socialista es nega a integrar-se. El Pla de Minimització després de tretze anys no ha
realitzat cap instal·lació. el Vall d'Albaida no tracta el fem. El Ple ha acordat   que els
representants del Consorci assistisquen a Comissió i donen compte de la seua
gestió. Aposta per estudiar utilitzar  les plantes que estan  posant en funcionament i
no fer la de Llanera assumint el lucre cessant. Encara està esperant contestació de
la Generalitat. A Xàtiva es paga 76 € i a la Llosa de Ranes 116€. Es va negar que
dins de Xàtiva hi haguera un abocador  però l'Ajuntament de Llanera de Ranes ho
va acceptar. Aposta pel consens i pel replantejament. No vol que es cobre més de la
que toca però no pot deixar de complir la Llei i menys en  temes ambientals.

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 Socialista i els dos vots dels regidors del
Grup Municipal Bloc-Compromís) i dues abstencions (les dues abstencions dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) ACORDA:

Únic. Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Socialista per al
replantejament del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII, àrea de gestió 2.

6é.  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 65 al 101 (corresponents al mes de març de 2013)

Juan Ignacio Reig Sanchis, sol·licita aclariment del decret d'alcaldia de
reassignació de personal.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans respon que
ha passat per Mesa de Negociació. Ho explicarà en comissió.

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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7é. DESPATX EXTRAORDINARI

A les 13 hores 30 minuts s'absenta de la sessió l’alcalde-president i presideix
la mateixa el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

7é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  SOCIALISTA
CONTRA EL COPAGAMENT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT DE
XÀTIVA

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 6 de març de 2013, registre d'entrada 2100, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, en el capítol XXVI va
derogar el segon paràgraf de l'article 16 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la
Generalitat Valenciana garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en
la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotètic i ajudes tècniques, als pacients
menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa
igual o superior al 33%, que serà extensible aquesta prestació als majors de 18 anys
diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

En conseqüència, a partir de l'1 de gener de 2013, es va deixar de tramitar
sol·licituds de finançament gratuït a l'empara de l’esmentada Llei 11/2003, i des de
l'1 de febrer d'aquest mateix any, s'aplica la prestació farmacèutica i ortoprotètica
d’acord amb allò que estableix el Reial Decret Llei 16/2012, que regula el
copagament, amb l'única excepció dels supòsits de persones discapacitades no
compreses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social, és a dir, només aquelles
que no hagen desenvolupat un treball, que puguen sol·licitar la gratuïtat davant
l'IMSERSO acollint-se al Reial Decret 383/1984, d'1 de febrer, normativa aquesta
estatal de caràcter més restrictiu que aquella derogada de la nostra Comunitat
Autònoma.

La Llei 11/2003 va suposar en el seu moment un gran avanç en dret cap
aquestes persones garantint amb el finançament gratuït la màxima atenció integral,
ja que eliminava tota possibilitat que per problemes econòmics no tingueren accés a
una atenció correcta. Garantia que ara desapareix i obri les portes al risc greu que
molts afectats no reuneixen correctament els seus tractaments crònics per
impossibilitat de confrontar copagaments.

No s'entén que existint un règim específic per a les persones discapacitades
en el nostre àmbit autonòmic, que respectava el Reial Decret Llei 16/2012 en la
regulació del copagament (“estan exempts d'aportació dels usuaris i beneficiaris
amb discapacitat en els supòsits previstos en la seua normativa especifica”), la
Generalitat l'haja derogat i amb això un èxit social aconseguit amb la Llei 11/2003.

Davant d'aquest injust retrocés en els drets de les persones discapacitades
en els nivells de protecció més reduïts de la normativa estatal de 1984 i la pràctica
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generalització als afectats de la legislació de retallades en la matèria implantats per
Reial Decret Llei 16/2012, no cap una altra cosa que reclamar la restitució a la
nostra Comunitat Autònoma del règim de gratuïtat establert pel paràgraf derogat.

El Grup parlamentari Socialista, des del dia 14 de febrer de 2013, té
presentada davant la Mesa de Les Corts Valencianes una proposició de llei de
modificació de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de
Persones amb Discapacitat, amb fi de restablir la vigència de paràgraf segon de
l'article 16 de l’esmentada llei, tan desafortunadament derogada per la Llei 10/2012,
de desembre, de la Generalitat.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Reconéixer com un dret consolidat a la nostra Comunitat Autònoma el de
la gratuïtat en les prestacions farmacèutiques, catàleg ortoprotètic i ajudes
tècniques a les persones amb discapacitat, en els termes que estableix el
paràgraf segon de l'article 16 de la Llei 11/2003, derogat per la Generalitat
per Llei 10/2012

2. Instar  a les Corts Valencianes la tramitació i aprovació de la proposició de
llei presentada pel Grup parlamentari Socialista el dia 14 de febrer de
2013, amb la finalitat que es done de nou vigència a la disposició
derogada en la matèria esmentada.

3. Comunicar el present acord a la Presidència de les Corts Valencianes.”

A les 13 hores 35 minuts s'incorpora a la sessió l’alcalde-president.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta la seua conformitat amb la moció. En el present moment s'està
produint mobilització enfront de la Generalitat Valenciana. Esquerra Unida està
demanant fets i no paraules. La reducció de les minusvalideses i el copagament de
medicaments a discapacitats és intolerable i cobra tints de dramatisme. Darrere de
les retallades hi ha persones. És un vertader atac i una acció vil.  Les reivindicacions
només acabaran amb la derogació de la norma que establisca el copagament i es
restablisquen drets.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor de la moció. Diu que es manifesta la incapacitat del Govern Valencià
per a gestionar la crisi. Els discapacitats hagueren de ser els últims en ser retallats i
estan sent greument atacats. La prioritat són persones i no bancs.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta estar a favor. L'assistència sanitària és bàsica i en discapacitats encara
més. És necessari conéixer el vertader impacte de la mesura. En primer lloc la llei
concedeix el dret a l'assistència sanitària a discapacitats encara que no hagen
cotitzat. En quasi cap Comunitat els discapacitats tenien gratuïtat  en els
medicaments. Cal recuperar eixa situació pionera. Ofereix xifres dels sectors
afectats i l'impacte que té la mesura.
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M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista agraeix el suport
dels grups i la sensibilitat  perquè la mesura siga replantejada. És la primera
proposta seua que obté el vot favorable del Partit Popular.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta la seua conformitat.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que espera
que es faça força on siga menester perquè vaja a bon fi.

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

socialista contra el copagament de les persones amb discapacitat de Xàtiva.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
PER A LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT, REESTRUCTURACIÓ I AUDITORIA
DEL DEUTE PÚBLIC

Es dóna compte de la moció  presentada per Cristina María Suñer Tormo, del
Grup Municipal Bloc-Compromís per a la moratòria en el pagament, reestructuració i
auditoria del deute públic, de data 15 de març de 2013, registre d'entrada 2415, amb
el següent tenor literal:

“El deute públic i el cobrament dels interessos ocupen ja una part més
important en la distribució dels pressupostos de les Administracions Públiques.
Aquest deute afecta de manera negativa, i molt, els serveis que presten els
ajuntaments.

Sabem que aquest deute no deriva i ni tan sols té una relació amb la partida
en serveis públics estatals, de la Generalitat o municipals. Sabem que una bona part
d'aquests, uns 240.000 milions d'euros en aportacions de capital, crèdits i avals, s'ha
contret per a sanejar o rescatar empreses i institucions de crèdit (algunes d'aquestes
empreses es troben en processos judicials o amb graves acusacions de frau i gestió
negligent), afectant, aquesta desviació de fons públics, a la resta de serveis
d'obligada dotació per a les administracions públiques. A més, els títols de dubte
públic per a rescatar els bancs i empreses en fallida subscrits amb les entitats i
agències financeres privades, compartisquen condicions oneroses dictades per una
prima de risc que és controlada per agents especuladors.

És conegut, d’altra banda, que els bancs i altres organismes financers de
crèdit imposen programes d'austeritat i acceleren els processos de privatització dels
serveis públics. Aquest “programa” i privatitzacions són causa de greus patiments,
desocupació, disminució d'ingressos, perduda del dret al desenvolupament personal
i augment de la mortalitat. A més, d'acord amb aquest deute extern es cancel·len les
ajudes a eixos països del sud amb què mantenim un deute per a la nostra
responsabilitat en el seu subdesenvolupament social, ecològic i humà.

Com ha reconegut l'Expert Independent de les nacions Unides sobre els
efectes del deute extern en el seu informe de 13 d'agost de 2012, “les càrregues
excessives del deute extern tenen una impacient negativitat en la realització dels
drets humans i el desenvolupament en els països deutors a través de la desviació
dels recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes al
mecanisme internacional d'alleugeriment del deute”. I així mateix, la Resolució
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aprovada pel Consell de Drets Humans de les nacions Unides en la sessió de 5 de
juliol de 2012 “Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el
desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el
dret i l'obligació d’escollir els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s'ha
de veure condicionat per fórmules específiques de polítiques econòmiques externes”
i “Afirma que, des del punt de vista dels drets humans, la liquidació del deute amb
fons oportunistes en condicions abusives té efecte negatiu directe en la capacitat
dels governs per a complir les seues obligacions en matèria de drets humans,
especialment els drets econòmics, socials i culturals”.

Sabem que una part d'aquest deute pot tindre un origen que no és legítim, ja
que es basa en rescats financers que posen els beneficis d'uns pocs al de les
majories, naixen d'unes polítiques fiscals injustes per a les majories, i utilitzen uns
mecanismes financers que no tenen més justificació que la de concedir
preponderància econòmica, política i social a bancs i altres organismes financers.

D'acord amb aquestes polítiques, la Constitució de l'Estat Espanyol ha estat
reformada de manera urgent, a l'agost de 2011, amb l'objectiu de donar prioritat
absoluta al pagament dels serveis del deute per damunt de les obligacions relatives
a les necessitats bàsiques de la ciutadania. Amb açò, el govern de l'Estat Espanyol
ha contret amb els crèdits financers, i baix pressió d'aquests, l'obligació de prioritzar
el pagament del deute públic sobre qualsevol altra partida de despesa, forçant els
ajuntaments i comunitats autònomes al compliment d'aquests mateixos
compromisos. Al mateix temps, ha imposat un sostre de dèficit del 3% del PIB que
començarà el 2014 - amb la previsió de disminuir-lo al 0.5% més endavant-,
d'impossible compliment sense que afecte la cobertura de béns i drets bàsics de la
ciutadania, i amb un repartiment d'esforç que penalitza les administracions
territorials, incapaços d'atendre així el pagament als seus proveïdors i de dotar els
serveis de benestar social i de proximitat que són de la seua competència.

Amb això, es vulneren convenis internacionals subscrits per l'Estat Espanyol,
com la Declaració Universal dels Drets Humans, que qualifica els béns bàsics de la
ciutadania – Salut, educació, aliment, seguretat econòmica i vivenda- com a drets
universals i inalienables i, per tant, d'obligada tutela per als Estats, per damunt
d'altres drets d'interés secundari o de grup.

El Pacte per l'Estabilitat i Creixement de la UE, que el govern va utilitzar per a
justificar el canvi constitucional, no  està complint amb els seus objectius de garantir
l'ocupació i contindre el deute. L'Estat Espanyol ha signat unes regles de joc que,
d'una altra banda, han augmentat les desigualtats socials, fent més rics els rics i
augmentat el nivell de pobresa amb la majoria. Per tot, aquest Pacte hauria de
considerar-ho nul de ple dret.

No podem oblidar que tota operació de crèdit comporta un risc que ha de ser
assumit pel prestador. No obstant això, la reforma constitucional ha anul·lat aquest
risc, traslladant les pèrdues dels prestadors als contribuents  que les paguen amb
els seus impostos i, de forma diferida, a partir de l'emissió de bons de deute públic.
Aquestes emissions de deute públic suporten el sobrecost de la cobertura de risc,
quan aquest, de ‘iure', no existeix per al bonista i, per això poden considerar-se
emissions de frau de llei.

La reestructuració del deute i les cartes de pagament són pràctiques
reconegudes en la legislació internacional, i sabem que la cancel·lació del deute
il·legítim han estat possibles en el passat, tant a Europa com en països en via de
desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleugeriment
immediat de les necessitats bàsiques de la població. L'anul·lació d'aquest dret al
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sector públic mentre que sí es permet al sector privat hem de considerar-la dolorosa,
de manera que aquesta renúncia, inclosa en l’última reforma constitucional és una
clàusula lleonina i d'aplicació il·legítima.

A partir d'aquestes consideracions es demana que la corporació municipal
aprove els següents acords, proposats per la Plataforma Auditoria Ciutadana del
Deute del País Valencià:

1. Exigir una moratòria immediata en el pagament dels deutes financers
de les administracions públiques estatals i de la Generalitat Valenciana.

2. Exigir la realització d'una auditoria amb control ciutadà del deute
financer de les administracions públiques, que permeta depurar el que siga
reconegut com il·legítim, per a la seua quitança o condonació sense condicions, i la
consegüent exigència de responsabilitats civils o penals a les parts que van
contraure aquest deute.

3. Exigir la derogació de la reforma constitucional d'agost de 2011 i
reconéixer, de forma explícita, la primacia de la despesa social sobre el pagament
del deute i dels seus interessos.

4. Com a resultat de l'auditoria ciutadana, exigir a les administracions
centrals i valenciana, que una vegada garantida la cobertura dels serveis públics i
les prestacions socials, de salut, educació, aliment, vivenda, seguretat econòmica i
ecològica, s'establisca amb els creditors la reestructuració del dret legítim.

5. Aprovar una revisió dels impostos municipals, amb l'objectiu de fer-los
realment progressius en funció de la renda i alleugerir els sectors més exclosos de
la població.

6. Declarar una moratòria immediata en el pagament del deute financer
de l’Ajuntament.

7. Realitzar l'Auditoria del deute de l'Ajuntament, i per això establir una
Comissió Independent i Ciutadana d'Auditoria dels drets municipals basada en
l'obertura de tots i cadascun dels contractes establerts amb particulars, exposant les
seues condicions i resultats a l'escrutini públic.

8. Com a resultat de l'auditoria ciutadana, i una vegada garantida la
cobertura dels serveis públics i les prestacions socials, de salut, educació, aliment,
vivenda, seguretat econòmica i ecologia, establir amb els creditors la reestructuració
del deute legítim de l'Ajuntament.”

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 del Partit Socialista, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No realitzar declaració d'urgència a la moció presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís  per a la moratòria en el pagament, reestructuració i
auditoria del deute públic.

7é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA
PER A LA MODIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 26 de març de 2013, registre d'entrada 2633, amb el següent
tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La crisi econòmica actual ha incrementat de forma considerable el nombre de
famílies que no arriben a pagar la hipoteca de la seua vivenda. En el partit judicial
de Xàtiva s'han produït 300 execucions hipotecàries al llarg de l'any 2012. A la
tragèdia que suposa per a una família perdre la seua vivenda, s'afegeix una llei
hipotecària injusta que fa que no siga suficient amb la subhasta de la casa i que
s'arrossegue per a tota la vida un deute injust que espenta moltes persones a
l'economia submergida i la marginalitat.

Un factor que se suma i empitjora aquest procés és l'impost sobre l'increment
dels terrenys de naturalesa urbana. Pot ser que siga la part final i més absurda de
totes les que pateixen aquells que perden la seua vivenda. El seu ajuntament li
liquidara un impost segons l'increment del valor que ha experimentat el terreny
sobre el qual s'ubica l'immoble que, a força, li han llevat i subhastat. És a dir, paga
per unes plusvàlues que no han provocat, que no gaudiren mai i com a
conseqüència d'un procés que li ha estat imposat per un banc.

Aquesta situació absurda i injusta fa anys que devia haver estat reparada
però no ha estat així. Per això entenem que la iniciativa de modificar aquesta injusta
situació ha d'eixir dels ajuntaments que són les institucions més pròximes als
ciutadans. Diverses propostes apunten a la modificació de la Llei d'Hisendes locals
per tal que siga el banc que insta el procés d'execució hipotecària el responsable de
pagar l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys urbans. És evident que, si és
el banc qui provoca el procés de transmissió d'un bé immoble, haurà de ser el banc
qui es faça càrrec de les partides derivades del procés.

Una fórmula que sembla més justa és la de retardar la liquidació de la
plusvàlua fins que el banc torne a transmetre l'immoble subhastat i que en eixe
moment es tinga en compte el total d'anys transcorreguts des de la formalització de
la hipoteca. S'aconsegueix així que la família que perd el pis no haja de pagar una
plusvàlua de la qual no és responsable i el banc aconseguisca diferir el pagament
de l'impost fins que tanca de manera definitiva la venda de l'immoble.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Instar el Govern d'Espanya que modifique la Llei d'Hisendes locals en
allò que fa referència a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans per
a què en els casos d'execució hipotecària o dació en pagament siga qui adquireix
l’immoble el responsable de fer front al pagament d'aquest impost.”

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup del Grup Municipal Socialista explica la
urgència i en particular el fet  que l'Ajuntament  de Xàtiva haja multiplicat
exponencialment  els ingressos per plusvàlues  a desnonats.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu estar a favor. Els polítics  només poden estar del costat dels més
necessitats o del costat del deute i dels bancs. L'Ajuntament  va pagar 3'6 milions
d'euros per interessos  injustos i ningú ho va qüestionar. A més del canvi de la Llei,
l'Ajuntament de Xàtiva cautelarment hauria de suspendre l'aplicació  de l’ordenança.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta la
seua conformitat. La proposta ja va ser realitzada conjuntament al seu dia i va ser
rebutjada pel Partit Popular. La transmissió forçosa no pot entendre's com a
increment de valor, gravant-la. El Grup Municipal del Partit Popular no compleix els
seus compromisos en la Junta de Portaveus i s'assembla a una banda.

L’alcalde-president crida a l'ordre i demana  a la Sra. Suñer que retire el
qualificatiu de banda.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  respon
retira el que s'ha dit si això genera ofensa, si bé, insta el Grup Popular a què revise
el seu comportament.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
estar a favor de la proposta atés que és factible, és legal i és una qüestió de
responsabilitat. Altres alternatives com la suspensió de l'aplicació no són legals per
constituir crebant  a la Hisenda.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal del Partit Socialista lamenta
que la moció  no puga anar més enllà.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup Municipal

Socialista  per a la modificació de l'impost sobre l'increment  dels terrenys de
naturalesa urbana.

7é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALÈNCIA  PER A INSTAR EL GOVERN A CONVOCAR UN
REFERÈNDUM PERQUÈ LA CIUTADANIA DECIDISCA ENTRE MONARQUIA I
REPÚBLICA

Es dóna compte de la moció  presentada per Miquel Àngel Lorente López, del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, per a instar el Govern a convocar
un referèndum perquè la ciutadania decidisca entre monarquia i república, moció
presentada el 2 d'abril de 2013, registre d'entrada 2776, amb el següent tenor literal:

“EXPOSEN:

En una societat democràtica totes les institucions es deurien escollir per
voluntat popular i estar sotmeses al control i a la possibilitat de revocació. Aquest és
un principi bàsic de les societats basades en la sobirania popular, on l'última font de
tot poder i autoritat és exclusivament la ciutadania, i per aquest motiu no pot existir
cap autoritat ni cap poder per damunt d'ella, fent així especial referència al principi
bàsic d'igualtat davant la llei de tothom.

La Constitució Espanyola vigent estableix una monarquia parlamentària, que
totes les institucions de l'Estat són escollides –Directament o indirectament– Per
sufragi universal, a excepció del cap de l'Estat, que ho és per raons dinàstiques. Açò
constitueix una anomalia i un anacronisme, compartit amb altres països europeus
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però suposa un fenomen absolutament minoritari tant a la Unió Europea com a nivell
mundial.

La Constitució Espanyola de 1978 va estar aprovada en referèndum, però no
deixava opció a escollir la forma de l'Estat entre monarquia o república, sinó que es
tractava de ratificar o no una Constitució que restablia les llibertats democràtiques
després de 40 anys de dictadura repressora. Lògicament, la immensa majoria dels
espanyols i espanyoles en aquell moment van votar a favor de la Constitució, per
això no pot ser interpretat com un suport majoritari a la institució monàrquica, que
mai s'ha sotmés a sufragi popular.

Trenta-quatre anys després, la majoria de la població no va votar en aquell
referèndum, ja que tots els que hui tenen menys de 52 anys no havien complit la
majoria d'edat i molts ni tan sols havien nascut. A més, el suport de la ciutadania a la
institució monàrquica ha anat reduint-se segons es manifesta en tots els estudis
d'opinió –Inclosos els Centres d'Investigació Sociològiques– Procés que s'ha
accelerat en l'últim any en conéixer l'opinió pública diversos fets presumptament
delictius i d’altres de dubtosa ètica política pels quals el propi monarca ha hagut de
demanar exemplaritat o disculpes.

Ha arribat el moment que el poble espanyol decidisca lliure i democràticament
la seua forma d'Estat, i per això presentem els següents

ACORDS:

L'Ajuntament de

• Insta el govern de l'Estat a convocar un referèndum, d'acord amb el
que estableix l'article 92 de la Constitució Espanyola, perquè la ciutadania decidisca
entre monarquia i república.

• Insta Les Corts Generals a què, si en el referèndum guanya
democràticament l'opció republicana, posen en marxa el procediment de reforma
constitucional establert en l'article 168 de la Constitució Espanyola.”

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 del Partit Socialista, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No realitzar declaració d'urgència a la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià per a instar el Govern de l'Estat a
convocar un referèndum  perquè la ciutadania decidisca entre monarquia i república.

7é.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A AMPLIAR L'OFERTA FORMATIVA DE L'ESCOLA
OFICIAL D'IDIOMES DE XÀTIVA

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 2 d'abril de 2013, registre d'entrada
2777, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
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Una de les principals funcions de la política ha de ser proporcionar les millors
condicions perquè els ciutadans i les ciutadanes tinguen accés a la cultura i puguen
completar la seua formació amb el màxim de garanties. En aquest sentit, els
esforços d'importants sectors de la ciutadania s'encaminen a l'inici o millora de la
seua formació en idiomes. En aquest sentit, tots reconeixen que l'Escola Oficial
d'Idiomes a Xàtiva és una oportunitat per a desenvolupar i millorar les competències
lingüístiques del conjunt de la població.

La consolidació de l'oferta formativa de l'EOI i l'ampliació de les seues
possibilitats formatives ha de ser un treball que necessàriament ha de comptar amb
l'acompanyament i suport de l'Ajuntament de Xàtiva davant la Conselleria
d'Educació. En aquests moments, alguns idiomes com ara l'alemany només
compten amb una cobertura formativa que arriba a segon d'intermedi. Aquesta
situació es reprodueix en la resta de les capitals de comarca pròximes a Xàtiva com
ara Ontinyent, Alzira, Gandia, Alcoi. Per tant, donada aquesta circumstància des del
Grup Municipal d'Esquerra Unida considerem que les gestions encaminades a
obtindre el nivell avançat d'alemany en EOI de Xàtiva ajudarien a enfortir les
possibilitats d'aprenentatge a la ciutat, i aconseguir així una millora substancial en el
camp de formació idiomàtica.

ACORDS:

1. Instar la Conselleria d'Educació a obrir la matrícula per al nivell avançat
d'alemany en l'EOI de Xàtiva

2. Elaborar un calendari de contactes entre la Conselleria d'Educació i una
Comissió de representants dels diferents partits, amb representació en el
consistori, per fer un seguiment de les diferents demandes educatives de la
ciutat.”

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor. És un bé per a la ciutat. El govern del Partit Popular hauria de
funcionar de forma més participativa.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que  allò que
s'ha proposat constitueix una ampliació, una oferta formativa per a una necessitat
real i actual. Està a favor de crear una comissió o utilitzar la que existeix.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació manifesta que
comparteix l'exposició de motius de la moció  però no l'oferida en la intervenció de
Francesca Chapí Albero. Cal apostar per la formació permanent i dia a dia.
L'ampliació de l'oferta educativa de Xàtiva és una realitat davall el govern del Partit
Popular. L'ampliació respecte del nivell avançat de l'alemany  ja està feta encara
que també  podria fer-se per moció. En el que no pot estar d'acord, per innecessari,
és en la creació d'una comissió i en un calendari.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià explica que elaborar un calendari no està renyit amb les atribucions de la
Regidoria. En qualsevol matèria educativa o formativa podria intervindre la comissió.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu podria  aprovar-se la
moció en la seua totalitat ja que no comporta cap qüestió extraordinària. En el
Consell Escolar Municipal  només està el Partit Popular. Són propostes per a
millorar la qualitat educativa.

M. José Masip Sanchis, del Grup Municipal del Partit Popular, diu que no es
tracta de complexos sinó d'estètica perquè en la recerca del consens podrà
plantejar-se en Comissió qualsevol proposta factible de tal abast. Repassa les
dades sobre l’oferta educativa i matrícules en l'EOI de Xàtiva. La comissió on es
poden recollir els plantejaments és la Comissió Sociocultural.

 
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 del Partit Socialista, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià per a ampliar l'oferta formativa de l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva.

8é. PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a respondre les preguntes realitzades en el ple
anterior, que són les següents:

• 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 la liquidació del CCX ja està, falta la de la
Ciutat de l'Esport, quan estiga la portarà personalment a la Junta de
Portaveus.

• 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 ja va respondre en la Comissió
Informativa de Foment i que de moment no hi ha novetat.

• 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 extres als
funcionaris integrants de la Policia.

José Antonio Vidal Piquer, respon que el criteri l'aplica el cap segons
serveis, torns i necessitats del servei.

Miquel Àngel Lorente López, pregunta si no es fan torns rotatoris.

José Antonio Vidal Piquer, diu que respondrà en el pròxim ple.
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• 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, respon que del Pla de Dinamització es va anar
donant compte. Hi ha tot un expedient ja tancat. Estan les rutes
dinamitzades i les dades de l'oficina d'informació turística. Explica
detalladament la gestió del Pla.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, prega
que, en relació amb la moció de la modificació de la LBRL, 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 la modificació està en esborrany, quan hi
haja quelcom definitiu el secretari farà informe.

Cristina María Suñer Tormo, diu que desitjaria saber si l'Ajuntament ha fet
alguna al·legació a la FVMP.

• 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, respon
que ja estan funcionant.

B) En segon lloc es procedeix a realitzar  noves preguntes, que són les
següents:

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que en el Jardí de la Pau es fa botelló amb fem i soroll.
Prega que s'estiga sobre l'assumpte.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta en quina situació estan les indemnitzacions a
propietaris de la Ciutat de l'Esport.

L’alcalde-president explica que es va dir que es consignaria crèdit i està
en el pressupost. Falta valoració  dels tècnics. S'ha requerit a Secretaria
que cride els propietaris.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País,
pregunta si està fet l'estudi estadístic  sobre l'Oficina de Mediació
Hipotecària.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu
que respondrà en la pròxima comissió.
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L’alcalde-president manifesta que no es tenen dades dels bancs ni jutjats.
M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que sobre el conveni amb Diputació assumeix el compromís de donar
informació trimestral en comissió.
Miquel Àngel Lorente López, prega que es complisca el compromís sobre
la campanya de divulgació en eixa matèria.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra  Unida del País
Valencià prega a Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de
Sanitat, en relació amb el Pla contra l'obesitat infantil i tenint en compte
que hi ha xiquets que passen fam, que aquesta situació es canalitze en
l’esmentat projecte.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, respon que el sistema assistencial
educatiu i sanitari està pendent d'aquestes coses.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municial Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta sobre la reducció de consultes del centre
d'especialitats i la seua derivació a l'Hospital.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Sanitat respon
que pregaria a la plataforma de defensa de serveis públics que es
reunisca amb responsables de la zona de salut per a no generar alarma
social, atés que no és cert el que es diu sobre que serà reduït.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís  pregunta
pel criteri de selecció de jóvens  de la Trobada a Itàlia Programa Injuve.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació respon que els
criteris són els voluntaris presentats.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega que
s'ordene el tancament de solars i que els desperfectes en tanques
s'esmenen.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores cinquanta
minuts.  Alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau de
l’alcalde-president, autoritze amb la meua firma, com a secretària que done fe.

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

EL VICESECRETARI,
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