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Sra. Francesca Chapí Albero

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

La Corporació esta assistida pel Sr. Interventor Accidental i pel Sr.
Vicesecretari, en funcions de Secretari, que actua 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 EXTRAORDINÀRI A
NÚM. 3, DE  28 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, l’alcalde president pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
ha sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió extraordinària
celebrada el dia 28 de febrer del 2014.

2n.- ESMENA D'ERROR ACTA, PLE ORDINARI, NÚMERO 2, D E 7 DE
FEBRER DEL 2014, PER OMISSIÓ DEL PUNT 8u.7 SOBRE DE NOMINACIÓ
DE TRES CARRERS AL SECTOR RESIDENCIALS PERERES.

El Sr. Secretari dóna compte el seu  informe-proposta, de 4 de març del
2014,  amb el tenor literal següent:

“En la sessió plenària, de 7 de febrer del 2014, es va acordar en el punt
8u.7. del despatx extraordinari, l'aprovació de la denominació de tres carrers
del sector residencial R-6 Pereres i que per omissió no consta en l'acta, amb el
tenor literal següent:

8u.7.- EXP. NÚM. 336/2014, DENOMINACIÓ DE TRES CARR ERS DEL
SECTOR RESIDENCIALS PERERES

Donat compte de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió
celebrada el 2 de març del 2006, per mitjà del que es van aprovar una sèrie de
noms per a assignar als carrers del municipi resultants de les  urbanitzacions
dels nous sectors residencials previstos en el Pla General d'Ordenació Urbana
de Xàtiva, d'acord amb l'informe emés per l'Arxiver Municipal.

Resultant que per este Ajuntament s'ha procedit a la recepció de les
obres d'urbanització del Sector Residencial Pereres, havent de procedir-se a
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assignar nom als tres carrers a què recau únic bloc de vivendes unifamiliars
adossades construït en el sector, que ja compta amb la preceptiva llicència
d'ocupació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el  31 de gener del 2014,  proposant al Ple de la Corporació
l'aprovació de la denominació de tres carrers del Sector Pereres.

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

Primer.-  Denominar, amb els noms que a continuació s'assenyalen, les
vies urbanes del sector residencial “Pereres” d'esta ciutat, amb expressió de la
referència sobre el pla, la situació i els punts d'identificació que s'indiquen:

DENOMINACIÓ
PROVISIONAL

DENOMINACIÓ DEFINITIVA

CARRER EN PROJECTE 2 ROTGLÀ-CORBERÀ
CARRER EN PROJECTE 3 LLANERA DE RANES
CARRER RV-C LA GRANJA DE LA COSTERA

Segon.-  Notificar l'acord, junt amb el pla identificatiu dels carrers, a la
Comunitat de propietaris del bloc de vivendes afectat; a l'Oficina de Correus,
Comissaria de Policia Nacional, Parc de Bombers, donant compte als Regidors
de Cultura i Urbanisme, i als següents departaments municipals:
•  Als responsables administratius, d'acord amb el decret d'organització
• Ordenances Municipals
• Policia Local
• Cadastre
• Obres i Urbanisme
• Aigües Potables
• Cementeri
• Arxiu Municipal”

Vist la qual cosa l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint membres
presents, adopta l'ACORD següent:

Únic .- Esmenar l'error evidenciat en l'acta de la sessió  ordinària, del ple
de 7 de febrer del 2014, i incloure en el mateix el punt 8u.7, sobre l'aprovació
de la denominació de tres carrers del sector residència R-6 Pereres.

3R.- EXP. NÚM. 237/2012 PER A L'APROVACIÓ DEL PLA D 'AJUST
2012-2022 PREVIST EN EL RD 4/2012 DE PAGAMENT A PRO VEÏDORS.
DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL SOBRE EXECUCIÓ DEL PLA
D'AJUST CORRESPONENT A L'EXERCICI 2013.

Pel Secretari s'informa que l'article 10.3 de l'orde HAP/2105/2012, que
desenvolupa les obligacions del subministrament d'informació, previstes en la
Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establix
l'obligació que per la intervenció s'emeta un informe anual sobre l'execució del
Pla d'Ajust, aprovat pel Ple de 30 de març del 2012.
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Vist l'informe de l'Interventor-Acctal remés a la secretària general de
Coordinació amb les Hisendes Locals, del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, en el que s'analitza el grau de compliment de les mesures previstes
en el Pla d'Ajust, i la seua incidència en les magnituds pressupostàries, de
compliment de la regla de la despesa i del nivell d'endeutament, així com un
avanç de liquidació del pressupost.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 25 de febrer del
2014, va tindre coneixement de l'esmentat informe

Obert el debat pren la paraula, en primer lloc, Miquel Angel Lorente
López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País València. Diu que ja va
demanar  que trimestralment es fera informe de seguiment del Pla i que es fera
públic. Recorda que la  mala gestió de l'Ajuntament de Xàtiva va obligar a
concertar un préstec d'onze milions d'euros el que ha provocat retalls i
deteriorament de la qualitat dels serveis. A més el Pla  no s'està complint en
algunes de les seues mesures. En  2014 quatre milions d'euros es van destinar
a bancs en detriment dels serveis. Sol·licita que pague més qui més té i coratge
polític per a renegociar els interessos bancaris abusius. El pressupost de 2014
és qualificable de “camicace” i encara incomplirà més el Pla. Vaticina que, al
final, intervindrà el Ministeri.

Sent les 12 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió el Regidor Vicente
Parra Sisternes.

A continuació intervé Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal
Bloc-Compromís. Manifesta que el Pla d'Ajust és trampós. No es complix i
després s'intenta justificar. La dació de comptes dóna la raó a totes les crítiques
del seu grup. No es complix perquè s'han dictat actuacions electoralistes de
baixada d'impostos per a la galeria. Com a exemple la taxa de residus i la del
Consorci. Es fan trampes constantment. Un altre exemple la recaptació de la
Diputació que evidència un empitjorament de la gestió. La gestió directa del
servei que proposava Compromís era més rendible. El mateix que la seua
proposta de gravamen de l'IBI. La pròxima trampa serà destinar als diners de
les subvencions pendents de cobrament no a amortitzar deute sinó a reduir el
període de pagament a proveïdors. El Pla ni quantifica l'impacte econòmic de
contractar bé i això que es continua contractant fraccionadament i sense
optimitzar. Demana que es reduïsca el deute.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, diu que mai ha
confiat en que es complira el Pla. S'anunciava l'eradicació de velles males
pràctiques, el que no ha ocorregut. Encara que s'ha complit la previsió de l'IBI
en 2013 no es complirà en 2014. No es complix la recaptació voluntària
prevista. Part de l'executiva no es complix i això és producte de l'absència de
mesures d'incentivació al pagament en voluntària. Proposa mesures. Tampoc
es complix l'equilibri en les taxes. La Generalitat seguix sense pagar, el que
genera interessos a l'ajuntament. Enguany tres-cents cinquanta-un mil euros
d'impagaments. L'estalvi en deute és fictici per falta d'inversions significatives.
Es reduïx el deute menys del que es deguera. Hi ha una enorme
imprevisibilidad i falta de mesures de control. El Pla d'Ajust s'incomplix
clarament.
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Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda manifesta
que els informes tècnics posen de manifest el compliment global del Pla d'Ajust.
Demana que no es mentisca S'han superat els ingressos en un 6'03%. Amb
subvencions i amb préstecs s'ha invertit en el municipi. S'han flexibilitzat els
ingressos acomodant-se a la crisi i possibilitats dels ciutadans. Això no agrada
a l'oposició. En despesa corrent s'ha estalviat més d'un 10% del que preveu.
S'ha abaixat la despesa financera. S'ha  rebaixat el pagament a proveïdors dels
100 dies als 55 dies. Els reconeixements de crèdits han passat de 400.000 € a
200.000 €. La mesura d'ofertes en contractes menors i en negociats s'està
complint al 100%. El Pla era rigorós i sense mesures traumàtiques fruit del baix
endeutament municipal. Ara s'atén el préstec afavorint liquiditat i sense
convulsions en el municipi.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que per baix dels números estan  els ciutadans  que són els que
paguen el deute. El Pla d'Ajust  és fruit d'un acord forçat amb el Ministeri per a
pagar factures que es guardaven en els calaixos. Onze milions d'euros que se
sumen als que ja hi havia. No es pot traure pit quan açò ha provocat retalls
evidents en el carrer. El Partit Popular és part del problema després no pot ser-
ho de la solució . El Partit Popular governa per a una determinada classe
social. El futur econòmic serà molt més complicat per culpa d'una  nefasta
gestió. Amb una carta de serveis insuficient, insuficiència que s'incrementarà
amb la Llei de Racionalització. Açò la gent ho té de saber.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que no està bé acusar a l'oposició  de dir mentides. No s'han
d'utilitzar partidistament els informes dels tècnics. Pagar en cinquanta-cinc  dies
no és per a vanagloriar-se  ja que és un incompliment  legal. No es pot estar
orgullós de demanar ofertes per a contractar quan des de 2003 ja es deia que
es contractava il·legalment. I així ho diuen els tècnics. Encara hui es fraccionen
factures per a incomplir el límit de la Llei. El Partit Popular acostuma a transitar
pel límit de la Llei, això ho diu la intervenció.  El Pla incomplix els ingressos i ho
diu l'informe. Si en global es complix és per l'increment sistemàtic de l'IBI, per a
tots, desatenent propostes més justes formulades per Compromís. El mateix
que ocorre amb la recaptació que podria emportar-se per gestió directa a cost
zero. Tot es fa en clau electoral, no amb criteris objectius i de sostenibilitat.
Després de vint anys l'Ajuntament està pràcticament en fallida. En 2015 es
continuaran pagant factures producte de totxeries no serveis.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista manifesta que
l'any 2013 no s'ha fet cap inversió. S'està al límit legal de la despesa corrent
quant a la regla de la despesa.  S'ha duplicat la despesa financera anual. Mai
en l'Ajuntament s'han pagat quatre milions d'euros en interessos i capital. Faria
falta tot un pressupost per a tapar el forat. El Partit Popular ha posat a
l'Ajuntament en la “champions” del deute.

L’ alcalde-president diu que cada grup dóna una xifra. Posa l'exemple de
l'Ajuntament d'Ontinyent que va ingressar un milió tres-cents mil euros, però el
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superàvit només era tres-cents vint-i-quatre mil. El deute de l'Ajuntament és de
vint-i-dos milions d'euros, dos milions menys que l'any anterior. S'ha
incrementat la recaptació executiva. Ontinyent incrementa el deute i Xàtiva la
reduïx. Ontinyent incrementa la despesa i Xàtiva la reduïx. La càrrega financera
és del 8%. Detraient subvencions impagades i  rebuts pendents el deute estaria
en un 60%. En este moment el més important és baixar impostos. El Pla d'Ajust
es resumix en un milió sis-cents mil euros més d'ingressos i un milió quatre-
cents mil euros menys de despesa. Només en col·legis i en la Ciutat de l'Esport
s'han invertit més de quaranta milions d'euros. El patrimoni de Xàtiva és
enorme. Acabarà la legislatura entre  els catorze i quinze milions d'euros de
deute bancari.

El Ple de la Corporació,

Queda assabentat de l'informe de l'Interventor-acctal. sobre l'execució
del Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Xàtiva 2012-2022, corresponent a l'exercici
2013, remés al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

4T.- EXP. NÚM. 302/2014, PER A L'APROVACIÓ DE LA LI QUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE 2013 DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGAN ISME
AUTÒNOM CONSELL ESPORTIU. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRE T
D'APROVACIÓ.

Pel Secretari, en compliment del que disposa l'article 193.4 del text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte del decret
d'Alcaldia, núm 57 de 13 de febrer, aprovant la liquidació dels pressupostos de
2013 de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Consell Esportiu, del tenor
literal següent:

 “Havent sigut 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 VINC A RESOLDRE:

Primer: Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de
Xàtiva de l'exercici de 2013, amb el resultat següent:

AJUNTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.013 2.012

1 Drets reconeguts nets ……………………….……… 27.324.501,90 30.466.948,96
2 Obligacions reconegudes netes …………………… 25.802.173,13 25.047.298,30
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………….. 1.522.328,77 5.419.650,66
4 Desviacions positives de finançament ……………. 2.098.543,34 3.917.348,85
5 Desviacions negatives de finançament…………….
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria 3.248.483,42 1.301.092,28
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 2.672.358 ,85 2.803.394,09

ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2.012
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...………… 2.680.215,42 3.992.309,32
2 Deutors pendents cobrament a fi d'exercici ……… 16.566.771,26 16.377.481,96
3 Creditors pendents pagament a fi

d'exercici…………
3.691.994,30 4.805.095,96

I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 15.554.992,38 15.564.695,32
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II Saldos de dubtós cobrament ……………….………. 5.241.602,26 2.037.158,48
III Excés de finançament afectat

……………………….
3.134.746,21 5.154.336,52

IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 7 .178.643,91 8.373.200,32
SEGON: Aprovar la liquidació de l'Organisme Autònom Consell Esportiu de

l'exercici de 2013, amb el resultat següent:
CONSELL ESPORTIU

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.013 2.012
1 Drets reconeguts nets ……………………….……… 1.109.514,94 1.320.628,95
2 Obligacions reconegudes netes …………………… 1.089.540,32 1.382.171,06
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………….. 19.974,62 -61.542,11
4 Desviacions positives de finançament …………….
5 Desviacions negatives de finançament…………….
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 19.974,62 -61.542,11

ROMANENT DE TRESORERIA 2.013 2.012
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...………… 127.098,11 71.663,55
2 Deutors pendents cobrament a fi d'exercici ………… 52.206,72 284.615,81
3 Creditors pendents pagament a fi d'exercici………… 35.260,81 257.368,50
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 144.044,02 98.910,86
II Saldos de dubtós cobrament ……………….………. 32.045,59
III Excés de finançament afectat ……………………….
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 1 11.998,43 98.910,86

Segon: En compliment de què establix 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'este decret al Ple de la Corporació perquè en
prengueu coneixement i efectes”.

Vist que, la Comissió d'Hisenda de data 26 de febrer del 2012 ha tingut
coneixement de l'expedient.

Vist que, d'acord amb l'informe de l'Interventor-Acctal. l'Ajuntament
complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la Liquidació reflexa el passat de la gestió en què ciutadans i
regidors no han participat. Es deuen tres milions sis-cents mil euros en factures
pendents de pagament el que se suma al deute bancari. No hi ha agilitat per a
pagar perquè no hi ha liquiditat. Si s'ha demanat un préstec d'onze milions per
a pagar a proveïdors el que no explica com es poden deure tres milions sis-
cents mil euros. Amb açò s'inicia  un nou cicle d'endeutament.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que s'hauria de parlar de Xàtiva, no d'Ontinyent. L'objectiu d'un ajuntament no
és estalviar diners sinó  prestar serveis als ciutadans, sense malgastar i sense
sobrecostos. La Ciutat de l'Esport amb un gran sobrecost presenta enormes
deficiències i no sorgixen més reclamacions perquè es practica la política de la
por. Sense prioritzar en inversions com la piscina coberta. No es poden
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mesclar les inversions de la Conselleria amb les inversions pròpies. Prega al
Regidor Delegat d'Econòmica i Hisenda que guarde silenci i respecte el seu
torn. Pareix que li molesta sentir les veritats. La Conselleria hi ha invertit diners
en col·legis que és la seua obligació. Però ha deixat de fer-ho en col·legis com
el Pla de la Mesquita. La Liquidació és un acte merament administratiu que
reflexa en part el tancament de l'any però ja apareixeran altres factures. Insistix
en el fet que s'amortitze deute si realment hi ha superàvit.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que
algunes xifres de la Liquidació són preocupants. Pugen obligacions i baixen
drets. El resultat pressupostari  ajustat és inferior al de l'any anterior.
S'evidencia un increment de la pressió fiscal  especialment a IBI. Amb el
préstec Montoro la despesa corrent ha passat  a llarg termini. S'han reduït els
fons de tresoreria  i s'han incrementat  les previsions de cobrament dubtós. El
romanent de tresoreria és fictici i així ho diu el Govern que impossibilita gastar
el romanent en res mentres no supere els onze milions del préstec Montoro.
Mentres el deute siga el que és, la prioritat és amortitzar deute, que ha arribat a
duplicar-se.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda explica que
la realitat de l'Ajuntament és: pagar a cinquanta-cinc dies, complir estabilitat
pressupostària, complir regla de la despesa, complir deute públic i complir
estalvi net. Tot això és possible perquè ha abaixat la despesa corrent. Es doten
més les insolvències. La seua conclusió és que siguen els que siguen els
resultats l'oposició ho veu malament.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  diu que no s'ha contestat perquè s'acumulen tres milions sis-cents
mil euros a proveïdors tenint el Préstec Montoro. Pregunta perquè tenint diners
en caixa no es paga a proveïdors. Tot açò provoca interrogants. Es contínua
incomplint la Llei en tant de pagament a proveïdors.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta perquè no es destina el romanent de tresoreria a amortitzar
anticipadament deute. També si té pensada alguna actuació per a evitar
fraccionaments de factures.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no es pot fer
un discurs triomfalista de dir que es té un romanent de set milions d'euros
perquè és mentida. Pregunta com es van a pagar els minijobs si no es pot
disposar de romanent.

L’ alcalde-president explica que el pressupost anual dividit entre dotze
mesos menys la despesa de personal dóna setze milions. Això fa que
s'arrossegue  un trimestre de despesa corrent. D'ací que al final d'any hi haja el
pendent d'un trimestre. Respecte de romanent s'ha reduït perquè una nova Llei
de fa un mes  ho reduïx per obligar a dotar el pendent de pagament. Quan es
vaja recaptant  s'incrementarà el romanent. A més el deute Montoro
s'incrementarà deu anys més i l'interés es rebaixarà al 3%. L'Ajuntament no es
quedarà sense cap inversió que faça falta. Els minijobs començaran en tretze
dies.
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El Ple de l'Ajuntament,

Primer : Quedar assabentat del contingut de la resolució de l'Alcalde,
ratificant-la en tot el seu contingut als efectes comptables reglamentàriament
establits.

Segon : Quedar assabentat de l'informe de l'Interventor-Acctal sobre el
compliment d'estabilitat pressupostària i que, d'acord  tal informe, l'Ajuntament
de Xàtiva i del Consell Esportiu presenten una situació de superàvit.

Tercer:  Notificar el present acord, així com l'informe de l'Interventor-
Acctal. sobre compliment de l'estabilitat pressupostària, a l'Àrea de Relacions
Financeres amb les Entitats Locals, de la Conselleria d'Economia i Ocupació,
donant compte del mateix a l'Oficina Pressupostària als efectes oportuns.

5t.- EXP. NÚM.  454/2014 PER A L'APROVACIÓ DEL
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. EXERCICI 20 14.

Pel Secretari es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta
informe de l'oficina pressupostària sobre l'aprovació de la relació extrajudicial
de crèdits de l'exercici 2014, per un import 220.517,69 €, corresponent a
factures registrades en 2013 i que no tenien crèdit pressupostari, així com
d'altres que, tenint crèdit en 2013 s'han registrat amb posteritat al tancament de
l'exercici i per tant no s'ha incorporat romanent pel seu import.

Vist que l'art. 26.1 del RD. 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el
capítol primer del títol sext del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, establix
que a càrrec dels crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost només
podran contraure's obligacions derivades d'adquisicions, obres i serveis que es
realitzen l'any natural del propi exercici pressupostari. No obstant, s'aplicaran
als crèdits del pressupost vigent, les obligacions procedents d'exercicis
anteriors previ el seu reconeixement pel Ple de la Corporació.

Vist l'informe favorable del director de l'àrea econòmica en funcions
d'Interventor-actal.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 25 de febrer del
2014 va dictaminar favorablement l'expedient

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que tornem a parlar de reconeixement extrajudicial de
crèdits. Això suposa un incompliment de la Llei. Les factures no cabien en el
pressupost. Una d'eixes factures és de fa més d'un any. Això fa pensar que pot
haver-hi més. La desconfiança està fundada. És una descaradura anunciar que
el préstec s'allargarà a vint anys.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que no hi havia consignació per a pagar la llum i ho diu l'Interventor. Cert que hi
ha factures de finals de 2013 però no hi havia consignació. I això a pesar de les
mesures d'estalvi energètic. Pregunta perquè estes factures  es paguen a
càrrec del 2014.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el
reconeixement contrasta amb el discurs triomfalista  i xoca amb el suposat
superàvit. Esta és una pràctica enquistada que no aconseguix eradicar-se.
Quatre milions d'euros d'este tipus de factures estan hui en el préstec Montoro.
Més de cent noranta mil euros són factures de subministrament elèctric que no
tenien consignació. No entén com pot haver-hi un error de càlcul d'este tipus i
encara menys que s'incremente l'error en 2014 ja que s'han reduït les partides
en el pressupost de 2014. El pressupost de 2014 és un drama, ja no saben
d'on traure diners i col·locar les factures.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda explica que
part del reconeixement es deu a factures que han arribat al gener del 2014 però
sí que tenien consignació. L'Ajuntament complix tots els paràmetres legals.
Amb vint-i-sis milions de despesa dos-cents mil suposa el 0'96% de desviació.
És ridícul criticar açò. Una factura en el marc de diversos milers no és
significativa. Els proveïdors estan satisfets. En 1995 Xàtiva  devia dos-cents
milions de pessetes en deutes a Iberdrola i pròxims a tallar el subministrament.
Una vegada acabada la instal·lació de les peretes led l'estalvi que s'espera  per
al 2014 serà considerable.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que es reconeixen factures en calaixos. Pregunta quan vindrà el
pròxim reconeixement perquè intuïx  que tornarà a presentar-se. Proposa que
es copie de l'Ajuntament d'Ontinyent l'estudi de noves possibilitats de
contractació de tarifes elèctriques. Es pregunta perquè no ho fa Xàtiva. Fan
falta polítiques per a la ciutat del segle XXI . El que es percep és la mateixa
inèrcia.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
demana explicació a la factura de gener del 2013. No queda bé dir  que estaria
en el calaix d'algun tècnic. Amb la resta de factures no entén perquè no es va
previndre eixa despesa.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que comença
l'escalada cap a velles pràctiques de despesa sense consignació, com
anteriorment es feia. És evocador de la forma de gestionar del Govern. Pren la
paraula a l'afirmació que hi haurà consignació  suficient en 2014 per a atendre
totes les despeses de la llum. El Pressupost està condicionat pel préstec que
no estava previst tindre que pagar.

L’ alcalde-president diu que el rebut de la llum de desembre es paga al
gener. La llum ha pujat un 10%. De quatre mil factures que es gestionen a l'any
el reconeixement és de trenta-quatre. A més de les factures que arriben al
desembre i gener.

L'Ajuntament Ple per onze vots a favor (el vot l’ alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal 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,
adopta l'ACORD següent:
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Primer.-  Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de
l'Ajuntament per l'import de 220.517,69 €, segons la relació de factures que
consta a l'expedient.

Segon.-  Donar compte del present acord en l'Oficina Pressupostaria,
perquè en prengueu coneixement i efectes.

6t.- RESOLUCIONS ALCALDIA

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

Números del 32 al 74 (corresponents al mes de febrer del 2014)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

Sent les 13 hores 45 minuts s'absenta de la sessió el Regidor Roger
Cerdá Boluda.

7m.- DESPATX EXTRAORDINARI.

7m.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A RECOLZAR LA PROPOSICIÓ DE NO DE LLE I
PRESENTADA PER COMPROMÍS EN LES CORTS QUE INSTA A L A
CONSELLERIA A GARANTIR QUE ELS CENTRES EDUCATIUS NO
CANVIEN ELS LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2015-2016.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 28 de febrer del 2014, registre d'entrada
16425, per a recolzar la proposició de no de llei presentada per Compromís en
les Corts que insta a la Conselleria a garantir que els centres educatius no
canvien els llibres de text per al curs 2015-2016, amb el següent tenor literal:

“Els últims anys, moltes famílies han tingut i continuen tenint greus
dificultats econòmiques per a adquirir els llibres de text. Aquest fet ha mogut
moltes AMPA, claustres i ajuntaments a tirar endavant bancs de llibres, una
solució de sentit comú, que estimula a més en l’alumnat el respecte als llibres, i
l’ensenya a aprendre a organitzar-se socialment per fer front a unes
determinades necessitats.

Les successives reformes en el currículum han fet que les editorials
canvien de forma reiterada els llibres de text, a més, la normativa que obliga als
centres educatius a mantindre el mateix llibre de text durant un període de tres
anys ha fet que les editorials marquen cicles d’aquesta duració per canviar
d’alguna manera els llibres de text, provocant que, encara que el centre
mantiga l’editorial utilitzada, el model de llibre siga diferent. La situació de crisi i
l’aprofitament mitjançant bancs o préstec de llibres de cursos anteriors ha
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augmentat la diversitat en la mateixa classe de models diferents del mateix
llibre, la qual cosa, malgrat l’esforç de professorat i famílies, suposa un perjudici
per a l’ensenyament.

A més, l’anunciada implantació de la LOMQE en 1r, 3r i 5é de primària
per al curs vinent farà que de forma irremeiable canvien els llibres en aquest
nivell. Per tal de fer suportables a la ciutadania les despeses que suposaran
tots aquest canvis, des de COMPROMÍS fem una sèria de propostes, a nivell
local i autonòmic, que volem siguen recolzades per aquest Ajuntament.

Per una part, seria molt convenient que, per part de la Conselleria
d’Educació es garantira que el proper curs els centres escolars continuaren
mantenint els mateixos llibres que tenen enguany, perquè qualsevol canvi en
aquest sentit seria catastròfic per al bon funcionament d’aquests bancs de
llibres i, per tant, per a l’èxit d’una iniciativa tan important. No estem parlant per
partlar, unes altres comunitats autònomes, com ara la de Madrid, han pres ja
aquest acord.

A més, en la proposició no de llei que COMPROMÍS ha presentat en les
Corts, es vol que la Conselleria pressuposte per al curs 2015-16 l’adquisició
dels llibres de text corrsponents a 1er, 3er i 5é de Primària, uns llibres que
cediria als centres escolars per a l’ús de l’alumnat, una mesura que caldria fer
extensiva en cursos posteriors a la resta de cursos.

Per part de l’Ajuntament,seria convenient recolzar la iniciativa, a més de
traslladar al Consell Escolar Municipal i als Centres Educatius, la proposta de
no canviar cap llibre de text per al curs vinent excepte aquells que siguen
d’obligat compliment per l’aplicació de la LOMQE.

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

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu recolzament a la
Proposició No de Llei presentada per COMPROMÍS a les Corts Valencianes
que insta a la Conselleria a garantir que els Centres Educatius no canvien els
llibres de text per al Curs 2015-16 en els nivells en que no s’aplique la LOMQE,
i a pressupostar l’adquisició de llibres de 1r, 3r, i 5é de primària per al curs
2015-16.

Segon.- L’Ajuntament de Xàtiva tranmetrà al Consell Escolar Municipal i
als Centres Educatius de la localitat la sol·licitud de no canviar els llibres de text
per al curs 2015-2016 en els nivells en què no s’aplique la LOMQE.

Tercer.- L’Ajuntament de Xàtiva pressupostarà l’adquisició de llibres de
text per als nivells en que s’aplique la LOMQSE en cas que no faça la
Conselleria, per tal de ser enviats als centres educatius.

Quart.- Transmetre aquests acords a la Conselleria d’Eduació i a les
Corts Valencianes.”
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L'Ajuntament Ple, per onze vots en contra (el vot de l’ alcalde-president i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a
favor (els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i una abstenció
(l'abstenció del regidor Roger Cerdá Boluda, per absència), adopta l'ACORD
següent:

Únic .- No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís, per a recolzar la proposició de no de llei presentada per
Compormís en les Corts que insta a la Conselleria a garantir que els centres
educatius no canvien els llibres de text per al curs 2015-2016

7m.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PART IT
POPULAR  PER A CONDEMNAR QUALSEVOL  CLASSE D'ACTES QUE
ATEMPTEN  CONTRA L'ÚS CORRECTE D'ESPAIS PÚBLICS I S EUS DE
COL·LECTIUS DE LA CIUTAT.

Sent les 13 hores 50 minuts s'incorpora a la sessió el Regidor Roger
Cerdá Boluda.

Pel Grup Municipal Partit Popular, se sol·licita declaració d'urgència per
a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Orde del Dia.

L'Ajuntament Ple per dènou vots a favor (el vot de l’ alcalde-president,
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, 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) dos vots en
contra (els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís) i cap
abstenció, acorda conferir la urgència per a tractar el present assumpte.

Sent les 13 hores 50 minuts s'absenta l’ alcalde-president, Vicente Parra
Sisternes, Primer Tinent d'Alcalde presidix la sessió.

Jorge Herrero Montagud, dóna lectura a la moció presentada el 28 de
febrer del 2014, registre d'entrada 1646, per a condemnar qualsevol  classe
d'actes que atempten contra l'ús correcte d'espais públics i seus de col·lectius
de la ciutat, amb el tenor literal següent:

“En aquests dies passats alguns murs i parets de la nostra ciutat han
estat objecte de pintades amb textos i símbols que manifesten el suport als
presos d’ETA, mostrant així la seua total sintonia amb aquest tipus de
posicionament polític. Els autors d’aquestes pintades no és la primera vegada
que utilizen murs i calçades de la ciutat per exposar els seus misstges polítics
sense importl-li ni tan sols el lloc on s’efectuen les pintades. Sense anar més
lluny el passat 9 d’octubre a l’ermita de Sant Josep van efectuar pintades amb
missatges poítics, mostrant així una falta de respecte total no només per l’acte
institucional que s’anava a realitzar en aquest marc, sinó també obiant
qualsevol tipus de consideració cap a uns dels espais patrimonials més
emblemàtics de Xàtiva.
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També durant aquests últims dies les seus dels diferents partits polítics
representats en aquest Ple han estat objecte d’atacs, sent les seus façanes
objecte de pintades i de la col·locació de cartells i adhesius totalment fora de
lloc.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental recollit a la Constitució en
la qual es defineix com un mitjà pel qual es pot difondre lliurement les idees.
Però una altra cosa molt diferent és l’ús que es realitza i els fins que es volen
aconseguir. És evident que la utiltzació d’espais no autoritzats vulnera el fet del
seu ús per a fins com la propagnada de qualsevol tipus sense entrar a la classe
de missatges que s’expressen siguen polítics o de qualsevol altre tipus. Per
tant esta forma d’expressió atempta contra la convivència ciutadana i mostra
una rebel·lia que anteposa les seues idees al respecte per les normes de
convivència.

Qualsevol comportament d’aquest tipus hauria de ser condemnat per
qualsevol col·lectiu social o grup polític ja que atempta contra la normal
convivència ciutadana i altera l’esperit democràtic, de manera que des del Partit
Popular de Xàtiva reclamem la condemna d’aquest tipus d’actes que van en
detriment de la tolerància i l’enteniment.

Entrant a valorar el sentit de les pintades que es van realitzar, des del
Partit Popular de Xàtiva volem expressar la nostra més absoluta repulsa cap a
una postura totalment contrària al respecte per les víctimes del terrorisme
etarra o de qualsevol altre grup armat i que, per tant, trenca els seus drets. El
fet que es defense a una organització armada com ETA, autora de molts
atemptatas que van acabar amb la vida de persones innocents i que a més
utilitza mètodes com el segret i l’extorsió, demostra el nul talant democràtic
d’aquells que són capaços de defensar aquest tipus de col·lectius.

Mai estarem al costat de bandes armades ni de grups polítics que
justifiquen la seua existència perquè entenem que per damunt de
reivindicacions poítiques i territorials hi ha el dret a la vida ia la dignitat de les
persones i que qualsevol que siga capaç de vulnerar mereix la nostra
condemna a els autors materials de semblants atrocitats, com d’quells que són
capaços de justificar-les i defensar-les.

Per tant des del Partit Popular de Xàtiva volem expressar la nostra
condemna cap a aquest tipus d’accions i també cap a aquestes posicionaments
polítics que atempten contra la memòria de les víctimes d’ETA o de qsualsevol
altre grup terrorista que puga atemptar contra la vida i la dignitat de les
persones.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Xàtiva
presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple el següents:

ACORDS

1. Que tots els grups polítics representats en aquest Ple condemnen qualsevol
tipus d’agressió a béns públics o seus de col·lectius de la nostra ciutat.
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2. Condemnar la utilització d’espais emblemàtics de la nostra ciutat per usar-
los com a mitjans de propaganda siga del tipus que siga.

3. Mostrar el suport total a totes les víctimes del terrorisme d’ETA i condemnar
qualsevol suport a grups violents.

Sent les 13 hores 55 minuts s'incorpora l’ alcalde-president.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta la seua conformitat amb moció.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís també
manifesta la seua conformitat encara que manifesta que li haguera agradat que
quan Compromís va presentar mocions d'este  tipus  haguera tingut suport del
Partit Popular.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  diu que recolza la
moció. No ha de deteriorar-se el mobiliari urbà en llocs emblemàtics.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un  membres, adopta
l'ACORD següent:

Únic .- Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup
Municipal del Partit  Popular, per a condemnar qualsevol  classe d'actes que
atempten contra l'ús correcte d'espais públics i seus de col·lectius de la ciutat.

7m.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL  SR. ALCALDE-PRESIDENT PER
A COMMEMORAR EL 8 DE MARÇ  COM DIA INTERNACIONAL DE  LA
DONA.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
retira la moció davant de la impossibilitat de consensuar un text que considera
asèptic.

Sent les 14 hores s'absenta de la sessió el 1er. Tinent d'Alcalde, Vicente
Parra Sisternes.

7m.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ, DE 8 DE MARÇ DEL 2014.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 3 de març del 2014, registre
d'entrada 1712, de 8 de març del 2014, amb el tenor literal següent:

“Estem assistint a un dels moments històrics de major atac als drets de
les dones. La dreta esta agredint als pilars més bàsics de la democràcia, com
és l’aspiració a la que tenim dret totes les persones a la llibertat, a l’autonomia
personal, l’accés als recursos i a la igualtat entre tots els éssers humans.

Aquesta greu regressió es manifesta de manera categòrica respecte als
drets humans de les dones, fruit del reforçament de les posicions més
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retrògrades del sistema patriarcal, que, amb l’excusa de la crisi econòmica, ha
vist les possiblititats obertes per desconstruir tot allò aconseguit.

El dret de les dones a elegir sobre la seua maternitat, és a dir, si volen o
no ser mares, és un dret rotund que ha d’estar present en qualsevol
circumstància. És un dret fonamental i, com tal, no pot ser objecte d’intercanvi
amb els estaments religiosos i socials més reaccionaris.

Les normes segregadores i sexistes com la de refoma laboral i la recent
llei d’educació que s’estan adoptat, untament amb les retallade3s en sanitat i
en l’assistència a la dependència,l la provisionalitat en les ocupacions, la
privatització d’allò públic… són mesures que estan produint un impacte de
gènere que està generant l’increment de la feminització de la pobresa i la
intensificació dels valors repressors de l’autonomia de les dones.

L’assignatura de religió a l’escola pública i l’exclusió de l’educació sexual
i reproductiva d’ella, no només és conseqüència de la ingerència del clergat
hereu del franquisme en les decisions governamentals, sinó que pretenen
instaurar el model ja caducat, de dones obedients i submises.

ACORDS:

1.- Elevar al Govern d’Espanya la sol·licitud/exigència que no s’atempte
contra els drets fonamentals de les dones i que no tinga lloc la tramitacio del
projecte de llei contra l’avortament.

2.-Que s’amplien els drets reconeguts en el text vigent perquè
l’avortament deixe de ser un delicte i es puga practicar lliurement en la sanitat
pública en tot el territori espanyol.

3.- L’Ajuntament de Xàtiva s’adhereix a totes les manifestacions del
moviment feminista i Consell de la dona, que en reivindicació dels acords
subscrits es convoquen.

4.- L’Ajuntament es compromet a potenciar els valors d’igualtat real,
posant per a això tots els mitjans al seu abast, com és la defensa de la sanitat i
l’educació públiques i laiques i plans d’ocupació i formació igualitaris.”

L'Ajuntament Ple per deu  vots en contra (el vot de l’ alcalde-president i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) 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.

A l'existir empat en la votació és dirimit amb el vot de qualitat de
l’ alcalde, en sentit negatiu, pel que s'adopta l'ACORD següent:

Únic .- No  conferir urgència a la moció presentada pel grup municipal
Esquerra Unida del País Valencià de 8 de març del 2014.
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7m.5.- EXP. NÚM. 2627/2013, APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA I PR OTECCIÓ
D'ANIMALS

Pel Grup Municipal Partit Popular, se sol·licita declaració d'urgència per
a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Orde del Dia.

L'Ajuntament Ple per setze vots a favor (el vot de l’alcalde-president,
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular, els sis
vots dels regidors  del Grup Municipal del Partit Socialista)  dos vots  en contra
(els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís) i dos
abstencions (les dues abstencions dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) acorda conferir la urgència per a tractar el present
assumpte.

Sent les 14 hores 5 minuts s'incorpora a la sessió, Vicente Parra
Sisternes, Primer Tinent d'Alcalde.

Vistos els antecedents de l'expedient, en el que consta que per acord del
Ple de la Corporació de data 3 de gener del 2014 es va aprovar inicialment
l'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença i Protecció d'Animals, en els
termes en què figura en l'expedient.

Resultant que la dita Ordenança s'ha sotmés al tràmit d'informació
pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la
Província número 28 de 3 de febrer del 2014, pel termini de trenta dies, havent-
se presentat un escrit d'al·legacions per la Societat Protectora d'Animals.

Vist l'informe emés pel Biòleg Municipal de data 5 de març del 2014, en
el que consta:

- Que durant el procediment de tramitació de la referida ordenança,
s'han rebut les al·legacions presentades per la Societat Protectora d'Animals de
Xàtiva (SPAX).

- Que la major part de les al·legacions s'han incorporat al text de
l'ordenança.

- Que seguint les directrius marcades per la Regidoria de Medi Ambient,
no s'ha incorporat al text la modificació de l'article 7.2 relativa a “permetre
l'alimentació d'animals en el carrer davall distint supòsits”. (Annex 1 de l'escrit
d'al·legacions).

- Igualment, no s'han considerat les argumentacions respecte a l'Article
31 del Títol V relatives a l'elaboració del patró de ADN (Annex 2) per plantejar
supòsits incorrectes quant a finalitat i costos del procés.

- D'altra banda, d'ofici, s'han incorporat al text les indicacions realitzades
per la Policia Local i que bàsicament afecten el règim sancionador i animals
perillosos

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 6 de març del 2014,  proposant al Ple de la Corporació l'aprovació
definitiva de l'esmentada Ordenança.
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Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que la majoria dels propietaris són  responsables  amb
els seus animals. Les deposicions són un problema que merita actuar. Però cal
fer-ho amb sentit comú i participació. Esquerra Unida del País Valencià va fer
suggeriments que no s'han tingut en compte. L'ordenança provocarà una
despesa de quaranta mil euros en un moment crític. Hi havia altres alternatives.
S'obri la possibilitat a què els animals vagen sense corretja. Això ha de corregir-
se. L'Ajuntament ja té una ordenança que no es fa complir i això amb
denúncies i queixes formulades. No hi ha garanties que esta ordenança es
complirà. És més té els seus dubtes per això s'abstindrà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís no
enten la urgència. A més manifesta que esta ordenança no es complirà com
passa amb les terrasses que no paga ningú. L'ordenança té dos problemes. U
és la gran despesa que comporta quan l’Ajuntament actualment té  escassos
ingressos i a més gratis per a tots, quelcom que l’alcalde sempre  ha rebutjat. I
una altra,  són les propostes fetes per l'oposició en temes socials importants. La
gran qüestió és si després d'aprovar una ordenança van a complir-la o serà una
excusa més de propaganda  o quedar bé l’alcalde. En l'ordenança no queden
clares diverses qüestions però l'important és que es faça complir l'ordenança.
S'abstindrà. Exigirà el compliment.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que no
cal modificar l'ordenança sinó aplicar la que hi havia. No s'ha tramitat ni una
sola denúncia. Amb esta dinàmica passarà el  mateix. Té dubtes en relació
amb el registre i l'ADN que només compliran els propietaris responsables. Els
incumplidors ho continuaran sent  i no registraran els seus gossos. La
burocratització pot provocar abandons. L'abast econòmic  s'afig a tot el que
s'ha dit, en un moment de crisi. Hi ha alguna modificació, com la possibilitat que
els gossos vagen sense corretja, que contravenen la Llei.

Enrique Perigüell Ortega, diu que l'Ordenança afavorix notablement la
protecció dels animals. Incorpora les propostes de millora de la Protectora
d'Animals en prop d'un 85%. La incorporació de l’ADN al registre oferix
notables avantatges que enumera. Sobre l'administració de gossos sense
corretja en parcs no tancats està disposat  a acceptar l'esmena. Ha oferit
col·laboració als grups polítics des de novembre  i només ha obtingut
aportacions de la protectora i professionals.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, ha fet en ple multitud  d'aportacions a l'ordenança la majoria  de
les quals no s'han tingut en compte. La clau de l'ordenança és que es
complisca i fins ara no s'ha fet ni cas a les reclamacions dels ciutadans. No s'ha
aplicat  res.  S'absté per la desconfiança que açò li genera.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que no se li ha contestat  a com es va a posar en marxa l'ordenança i perquè
no es fa complir l'actual. Es poden fer totes les ordenances però no servixen
per a res si no s'apliquen. La responsabilitat és part de Medi Ambient i part de
la Policia. Compromís ja ha traslladat el regidor la seua oposició.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que si s'accepta
la modificació de no anar sense corretja no votarà  en contra. En tot cas pels
arguments ja esgrimits s'abstindrà.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que el mapa de la conflictivitat es veu en el carrer, en la via pública i en els
cantons. El motiu pel qual l'altra ordenança no es complix és perquè la
possibilitat que la policia agarre “in fraganti” a l'infractor és remota. Amb l’ADN
això s'evita. La urgència està motivada per la necessitat abordar açò com més
prompte millor. S'ha gastat molt més de quaranta mil euros en campanyes
informatives per a conscienciar i no han tingut efecte. Hi ha hagut una oferta de
participació  sistemàtica des de novembre i no han presentat cap aportació.
Accepta l'esmena presentada pel Grup Municipal Socialista. És difícil però
intentarà fer complir l'ordenança.

En primer lloc es procedix a votar l'esmena presentada pel Grup
Municipal Socialista sobre que els gossos en parcs no tancats vagen amb
corretja.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents
adopta l'ACORD següent:

Únic .- Aprovar l'esmena presentada pel Grup Municipal Socialista
perquè els gossos en parcs no tancats vagen amb corretja.

A continuació es procedix a votar el fons de l'assumpte.

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

Primer.-  Estimar parcialment les al·legacions presentades per la
Societat Protectora d'Animals, aprovant la incorporació de les mateixes així
com de les propostes formulades per la Policia Local en matèria de règim
sancionador i animals perillosos, tal com consta en l'informe emés pel Biòleg
Municipal. Eliminar la referència que, en l'article 10, es feia respecte a què en
els jardins que no tinguen zona assenyalada puguen estar solts els animals
durant un determinat horari.

Segon.-  Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final
del text de l'esmentada Ordenança municipal, una vegada resoltes les
reclamacions presentades i incorporades a la mateixa les modificacions
derivades de les al·legacions estimades i de les modificacions introduïdes
d'ofici, en els termes que figura en l'expedient.

7m.6.- MOCIÓ “ IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
BLOC-COMPROMIS, PEL DIA 8 DE MARÇ DEL 2014.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
manifesta que té una  moció “in voce”  i procedix a la seua lectura.

L’ alcalde-president diu que ha d'anunciar l'assumpte i després votar-se
la seua urgència.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal bloc-compromís
manifesta que té dret a explicar la seua moció perquè és “in voce” i a
continuació procedix a la seua lectura, amb el tenor literal següent:

“El dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, des de fa més d’un
segle les dones de tot el món eixim al carrer per exigir els nostres drets. A
pesar del temps trasncorregut, estem molt lluny d’aconseguir-los. En alguns
països, les dones no poden exercir els drets més fonamentals i bàsics; en
altres, amb la coartada de la crisi, s’està produint un retorcés molt important.

Els drets de les dones són part integrant, inalienable i indivisible dels
drets humans universals. La plena participació de les dones en condicions
d’igualtat en la vida econòmica, laboral, cultural, social, política i civil, així com
l’eradicació de les formes de discriminació i violències envers les dones ha de
ser un objectiu de tota la societat i s’ha d’assumir com a prioritari per totes les
administracions públiques, que han de vetllar perquè els canviants contextos
socials no comporten  retrocessos.

Però ben al contrari, al País Valencià i a l’Estat espanyol estem patint
l’augment de la desigualtat laboral i econòmica i la involució en drets com a la
salut i a l’educació en igualtat. Durant els últims anys, la crisi econòmica està
servint d’excusa per a escometre reformes i retallades dels serveis bàsics en
un clar atac contra els interessos de les dones. Es tracta d’una crisi gestionada
de manera ideològica que a més de no anar endavant, ens priva dels avanços i
drets aconseguits després d’anys de lluita. A l’Estat espanyol les reformes de
les dones. Hi ha més precarietat laboral, més temporalitat en els contractes,
més ocupació submergida, més atur i els salaris són més baixos i, de tot això,
les dones se n’enduen la pitjor part. Les retallades socials afecten especialment
les dones, que tornen a assumir la responsabilitat de la cura dins l’àmbit
domèstic i la pobresa i l’exclusió social tenen nom de dones, especialment si
són majors, amb algun tipus de diversitat funcional, migrants o famílies
monomarentals.

Però, a més a més, les  dones i xiquetes estem patint un atac ideològic
contra el procés cap a la igualtat, els nostres drets de ciutadania, a la nostra
autonomia personal i de decisió sobre la nostra vida i la nostra salut. Les
reformes de la llei d’educació i de la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs del
Partit Popular ens tornen als estatus més tradicionals de la societat patriarcal,
un model de dona no autònoma i subsidiària del nucli familiar convencional més
que de la seua construcció personal, que deixa les dones com a ciuitadanes de
segona, com a persones parcials, que no tenen capacitat per decidir sobre la
seua maternitat, ni llibertat per construir la seua vida.

És per això que proposem els següents acords,
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1.- L’Ajuntament de Xàtiva acorda demanar als governs de la Generalitat
i de l’Estat que vetllen per garantir la igualtat entre dones i homes, i això vol dir
que exigirà que les retallades no incidisquen de manera especialment dura en
les dones. Per això serà necessari prendre mesures per als col·lectius més
vulnerables, com ara el de les dones majors, que pateixen especialment la
feminització de la pobresa, les dones joves que han de poder seguir els seus
estudis o la seua carrera professional i les dones migrants, que han de poder
seguir plans d’integració i se’ls han de garantir els drets com  a ciutadanes i els
drets humans. A més, no es pot retallar en l’ajuda a les dones maltractades ni
en la prevenció de la violència de gènere.

2.- L’Ajuntament de Xàtiva demana al Govern de l’Estat que ratifique
urgentment el Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball) per
la dignificació del treball domèstic assalariat.

3.- L’Ajuntament de Xàtiva exigeix als Governs de la Generalitat i de
l’Estat que, d’acord amb les seues respectives competències, el sistema
educatiu siga coeducador. També demana que amb urgència s’introduïsca
l’educació sexual i afectiva en tots els nivells de l’ensenyament.

4.- L’Ajuntament de Xàtiva realitzarà accions per avançar en la igualtat
d’oportunitats de dones i homes dins l’àmbit laboral i això vol dir que:

a.- En les ofertes d’ocupació públiques municipals s’ha de garantir la
paritat.

b.- En les adjudicacions i a la contractació de serveis de l’Ajuntament
amb empreses s’establirà com a criteri prioritari que l’empresa seguisca un pla
d’igualtat i valorarà el seu grau d’acompliment.

5.- La prespectiva de gènere ha d’estar present en tota l’activitat
municipal i l’Ajuntament establirà un mecanisme efectiu, amb una persona
responsable que donarà periòdicament compte al ple, de l’aplicació de mesures
per a la igualtat que de manera transversal han d’estar presents en tots els
departaments i en tots els àmbits municipals, així com de la seua avaluació.
Així mateix també s’haurà de fer un seguiment de com la crisi afecta les dones i
les accions adients per corregir la vulnerabilitat en què les situa.

6.- L’Ajuntament adoptarà un manual d’ús de llenguatge no sexista, que
s’haurà d’acomplir en tota la seua acativitat i en tots els nivells de comunicació.

7.- L’Ajuntament no pot aboandonar la seua tasca educadora i es
compromet a desenvolupar al llarg de l’any campanyes qsue tinguen com a
principal objectiu l’eliminació de prejudicis i dels hàbitas sexistes. Tmbé
s’hauran de potenciar accions per promoure l’empoderament de les dones així
com augmentar la seua participació en la presa de decisió en l’ambit públic.
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8.- L’Ajuntament de Xàtiva exigeix la retirada de l’avantporjecte de Llei
de l’avortament proposada pel govern de l’Estat i aposta pel manteniment de
l’actual llei de terminis pel que suposa de respecte a la llibertat de les dones a
decidir la seua maternitat.”

L'Ajuntament 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), adopta l'ACORD següent:

Únic .- No conferir la urgència a la moció “in voce” presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís, pel dia 8 de març del 2014.

8u.- PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següents precs i preguntes:

� Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta perquè existint el Consell de la Dona no es tenen en
compte els seus dictàmens.

L’alcalde-president respon que sempre ha primat el consens de la
Federació Valenciana de Municipis i  Províncies.

La senyora Chapí Albero diu que no entén com la FVMP parla de la
proximitat en matèria d'igualtat i després aprova la Llei de Racionalització.

� Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del país
Valencià pregunta perquè no es fan  carreres populars de dones.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, Regidora Delegada d'Esports diu que
s'estudiarà quan es faça la proposta.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per la programació de la Plaça de Bous per al pròxim
trimestre.

L’ alcalde-president diu que respondrà en el pròxim ple.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si l'Ajuntament té pòlissa de responsabilitat civil  general.

L’ alcalde-president respon que sí, dins de la normalitat.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si s'està fent alguna mesura d'estalvi de lluminàries des
de la Plaça de Bous fins a Lluis Alcanyis.

Jorge Herrero Montagud, Regidor Delegat d'enllumenat públic respon que
sí, per mitjà de peretes leds.
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� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta en què situació està la gestió del Cigroner.

Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Joventut, respon que s'està
acabant el plec de condicions.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per l'Escorxador i si l'Ajuntament està satisfet.

L’ alcalde-president respon que està pendent d'ofertes i que està content
amb la gestió.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta en què situació es troba la turbina de la Casa de la Llum.

Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat d'Aigües Potables respon que
funciona amb motors. La turbina és per als aspersors antiincendis. Ara no
funciona perquè està en manteniment.

� Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal bloc-compromís diu que té
pendent la resposta a la pregunta que va formular en l'últim ple sobre les
persones que van viatjar a Fitur.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme enumera les
persones que anaren

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
tots els dies que van pernoctar i que persones. A continuació manifesta que
renúncia a la contestació  davant de l'actitud  de l’alcalde i els seus regidors.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega que es
prenguen en consideració  les seues propostes en allò que s'ha relacionat
als llibres de text i la despesa que això suposa.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta si hi
ha alguna contraprestació  entre l'Ajuntament  i els mitjans de comunicació
per les entrevistes de l’alcalde, sobretot en la TV comarcal La Costera.

L’ alcalde-president respon que la mateixa que sempre.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega als
Regidors del Partit Popular que valoren i no desprecien el mèrit d'obtindre
un títol universitari.

L’ alcalde-president li demana que concrete a qui es referix.
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� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista prega a l’alcalde que
a càrrec del superàvit es legalitze la Plaça de Bous i s'obtinga la llicència
d'activitat i també que es rehabilite el Molí Serrampedra.

� Ana Francisca Sanhipólito Diego, del Grup Municipal Socialista, pregunta a
Mª Emilia Soro Perona per les persones que anaren i pernoctaren en Fitur.

Mª Emilia Soros Perona, Regidora Delegada de Turisme, respon enumerant
la relació de persones i els dies que anaren  cada una d'elles.

� Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si a causa dels
desperfectes per robatoris en il·luminació del Castillo si s'ha tingut en
compte el cost de reposició i provisió d'actuació.

Jorge Herrero Montagud, Regidor Delegat d'Enllumenat públic respon que
s'està fent un estudi per a posar bombetes led  i antivandalisme. El cablejat
té problemes de robatori i de manteniment.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores cinquanta-
cinc minuts alça la sessió.  D'això s'estén la pres ent acta que, amb el
vistiplau del Sr. alcalde-president, autoritze amb la meua firma, com a
Secretari en funcions que done fe.

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

EL VICESECRETARI,
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