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Sr. Roger Cerdà Boluda
Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis
Sra
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Sr. Pedro Aldabero López
Sra
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Sra Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep Garcia Terol

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra Francesca Chapí Albero

A  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia tres de maig 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.

No assisteix a la sessió el regidor Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal
Socialista, a qui l’alcalde considera excusat.

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 NÚM. 4, DE 5 D'ABRIL 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, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha
estat 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 ordinària celebrada
el dia 5 d'abril de 2013.

2n. PROPOSTA DEL 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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada en l'oficina del registre virtual de
l'Ajuntament el 17 d'abril de 2013, per a la convocatòria d'un referèndum perquè la
ciutadania decidisca entre monarquia i república, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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En una societat democràtica totes les institucions s'haurien d’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 de tot davant la llei.

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
però suposa un fenomen absolutament minoritari tant a la Unió Europea com a nivell
mundial.

La Constitució Espanyola de 1978 va ser 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 monarquia, 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 qui 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 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 des del Grup Municipal d'Esquerra Unida proposem
al Ple Municipal l'adopció dels acords següents:

Primer. Instar 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.

Segon. Instar 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”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, en el marc de  l'exposició de la seua proposició explica que la mateixa és
una conseqüència de no votar-se la urgència de les mocions presentades pel
despatx extraordinari malgrat estar així consensuat.

A continuació pren la paraula  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal
Bloc-Compromís. Considera que la ciutadania està demanant canvis en aquesta i
altres figures de l'Estat. Ha de sotmetre's a la consulta dels ciutadans i no esperar al
vot cada quatre anys. El model d'Estat  és molt difícil de canviar però és obvi que la
monarquia  és una figura  anacrònica i poc transparent. Cal reformar profundament
la Constitució fent-la més democràtica i participativa i donant a les nacionalitats  el
dret a decidir.
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 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta estar a favor,
encara que hui el  país té altres problemes més urgents. Els escàndols per part de la
Família Reial propicien el debat. La monarquia a Espanya és fruit  d'una necessitat
de cedir  en pro de la transició  i el consens per la democràcia. Molts ciutadans no
han pogut decidir.

L’alcalde-president renuncia al torn d'intervenció que correspon al Grup
Popular.

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

Únic. Rebutjar  la proposició presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País València per a instar el govern de l'Estat a convocar un referèndum perquè
la ciutadania decidisca entre monarquia i república.

3r. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALÈNCIA PER A LA CREACIÓ D'UN PACTE MUNICIPAL PER A L'OCUPACIÓ

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada en l'oficina del registre virtual de
l'Ajuntament, el 17 d'abril de 2013, per a la creació d'un pacte municipal per a
l'ocupació, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant dels elevats índexs de desocupació a la ciutat, que ens situen en
l'últim mes de març en quasi 4.000 persones en desocupació. Davant de la fosca
perspectiva que indica el propi Fons Monetari Internacional per a l'any que ve amb
un 27% de desocupació a l'Estat espanyol, el grup municipal d'Esquerra Unida a
Xàtiva realitza una proposta per la creació d'un Pacte Municipal per l'Ocupació. Amb
l'objectiu de treballar mesures a adoptar per part del consistori, aplicables durant el
període 2013-2015.

El Pacte Municipal per l'Ocupació ha de contemplar la creació d'una comissió
de desenvolupament i supervisió del compliment de mesures que segueixen
acordades i que componen el Pacte, que estarà integrada per un membre de
cadascun dels grups municipals representats en l'Ajuntament, quatre representants
del sector productiu (sindicats i empreses) i un representant del comerç local amb la
presidència de l'alcalde i es reunirà una vegada cada trimestre.

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

Primer. La creació d'un Pacte Municipal per a l'Ocupació a Xàtiva on les
principals línies de treball de la comissió que li donen forma vinguen determinades
per:

a) Accions dirigides a la superació de la crisi per part de les empreses de la ciutat.
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b) Motors d'acció encaminats a incentivar la creació d'ocupació digna a la ciutat.
c) Mesures socials per a afrontar els efectes de la crisi entre les ciutadanes i

ciutadans del municipi.
d) Seguiment dels indicadors econòmics de la ciutat, i dels resultats de l'aplicació

del mateix.
e) Els acords adoptats en la Comissió guiaran el procés i els criteris d'elaboració de

les Ordenances Fiscals i el Pressupost per a l'any 2014.

Segon. Comunicar als diferents agents socials, econòmics i associacions de
la ciutat l'aprovació d'aquesta proposta.”

 Miquel Àngel Lorente López, complementa l'exposició de la proposició
manifestant que el Ple està buit de contingut  per delegació en la Junta de Govern
Local de la majoria dels assumptes de la seua competència i per això presenta
proposicions. L'Ajuntament de Xàtiva ha de cooperar en un Pla d'ocupació  junt amb
agents socials i econòmics en paral·lel amb el Pla d'Ocupació  de les
administracions públiques. Ho planteja des del consens i per a replantejar el sector
productiu de Xàtiva. Un exemple de decadència és el comerç del nucli antic.
Considera que sectors econòmics i educatius han d'estar lligats, cal fomentar i
ampliar vivers d'empreses i lluitar contra la marginació i l'exclusió social. Xifra
aquesta acció en 400.000 €. Reitera que l'acord és necessari.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor. És necessari que la societat xativina i l'Ajuntament en el seu conjunt
treballen per a millorar la situació econòmica de la Ciutat. El Govern està esgotat i
sense idees, fruit d'això és el Pla d'Incentivació de l'Economia Local. Cal  treballar
entre tots i molt més intensament, aportant nous impulsos i idees. Ajudar a la
internacionalització de les empreses locals. El camí ha de ser obrir la participació a
tots els sectors.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu estar a favor de la
proposició. La superació de la crisi i generació d'ocupació ha de ser la prioritat
màxima. El Govern d'Espanya s'equivoca en les seues decisions apropant el país a
una situació insostenible. Cal un gir radical. A nivell  local es poden  intentar coses,
moltes més de les que es fan. Reduir pressió fiscal, ajudar emprenedors,
potenciació del teixit industrial i altres. Res d'això és prioritari  per al Govern
municipal que decideix de qualsevol manera. Cal un gir absolut.

 M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que no es fomenta un pacte criticant tot allò que s'ha fet per l'Ajuntament.
L'única acció innata en la proposta de pacte sotmesa a la consideració del Ple per
Esquerra Unida del País València consisteix  a crear una comissió
sobredimensionada de polítics i sindicats. No hi ha cap mesura concreta més que
reunir-se quatre vegades a l'any. Estan oberts a qualsevol proposta. No es pot
criticar  el  que es fa a Xàtiva i acceptar el mateix  fora de Xàtiva. Desitja conéixer
les propostes de l'oposició. De moment  les iniciatives materialitzades generaran
tres-cents contractes que l'oposició ha rebutjat.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que quan  El Govern veu alguna proposta  que fomenta la participació
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la  rebutja. Cal fer la foto  del que ha de ser la Xàtiva del segle XXI. Fan falta moltes
més propostes que una comissió, per això planteja tres línies. Ha fet moltes
propostes  però seguirà fent-les malgrat que  li són rebutjades sistemàticament. Amb
el rebuig  al pacte es decep el ciutadà. El model actual està esgotat. Xàtiva presenta
paràmetres  pitjors que la mitjana espanyola.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
no rebutja les mesures del Pla d'Incentivació Local però li semblen insuficients. A
més és un pla no dialogat. El Partit Popular  no té un model de ciutat ni d'economia.
Sempre han desenvolupat polítiques electoralistes. Demana obertura a les idees de
la ciutadania.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista,  diu que esperava el vot
en contra, que evidencia l'actitud del Partit Popular d'enrocar-se  i no aportar idees
noves i de futur si vénen dels altres. L'actitud manifestada en el Pla d'Incentivació  a
l'economia local  evidencia falta de consens i diàleg. El model després de díhuit
anys ha esclatat  en la cara dels qui ho van propiciar. No hi ha  una agenda més
enllà de les eleccions, demostració clara de què les polítiques del Govern són i han
sigut  sistemàticament populistes.

 M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que totes les idees són benvingudes. S'han executat tallers d'ocupació
per a fomentar la formació dels desocupats, accions de foment del turisme, foment
de la desocupació agrària. S'ha posat en valor tot el patrimoni  amb increment
notable de visitants. Increment de places residencials per a tercera edat i
discapacitats, sector de la comunicació, foment del comerç i altres. Escoltaran totes
les idees i si són bones les aplicarà.

L’alcalde-president manifesta que s'acollirà al Pla de la Generalitat i la
Diputació i continuarà amb les seues pròpies iniciatives. La internacionalització de
les empreses és competència de la Generalitat i la conseqüència de la situació
econòmica de crisi és responsabilitat del Govern socialista. El Pla E  va ser un
fracàs que va acabar costant vint-i-cinc mil milions d'euros. En aquests moments el
més important és recuperar la  credibilitat i contindre el dèficit galopant.

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) nou vots a favor (els
cinc vots dels regidors presents de Grup Municipal Socialista, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar  la proposició presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià per a la creació d'un pacte municipal per a l'ocupació.

4t. EXP. NÚM. 198-701/2013, DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME
TRESORERIA-INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT I DEL CONSELL ESPORTIU
MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013

El secretari informa que, en compliment de la Llei 15/2010 de mesures de
lluita contra la morositat, el tresorer i la interventora de l'Ajuntament, i el tresorer i la



7

interventora delegada del Consell Esportiu, han emés els respectius informes a data
31 de març de 2013, dels quals cal donar-ne compte al Ple.

L'expedient, ha estat examinat per la Comissió d'Hisenda en la sessió
celebrada el 23 d'abril de 2013.

Obert debat  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià manifesta que està en  contra de la gestió econòmica portada a
terme pel Govern municipal. Continua incomplint-se la llei. Es tarda a pagar el doble
del que marca la llei, la qual cosa és més greu després del Pla Montoro. Continuen
emergint factures. S'ha pagat menys que el trimestre passat. Es trenca la relació
entre la taxa i el servei ja que es tanca l'any amb pendents de despesa del passat
any per serveis exaccionats puntualment. Ha caigut la capacitat de pagament. Les
contractacions fora de la legislació de contractes continuen aflorant, fonamentalment
en manteniment d'edificis. Hi ha despeses clarament supèrflues. Per exemple, el
manteniment de facebook  de la joventut no té sentit i és prescindible.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que si
poguera votaria en contra. L'Ajuntament tarda cent dies a pagar proveïdors.
Continuen  apareixent  factures d'altres exercicis. La millora és fictícia perquè
s'amaguen factures. Malgrat les trampes que puguen fer-se per a aparençar millora
en la gestió, el pagament està en cent dies. No hi ha voluntat  de posar ordre  i
control  sobre les factures. S'està molt lluny del que seria desitjable. Les factures per
molt que s'amaguen acaben apareixent.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
l'informe aparença unes xifres que generen molts dubtes. Els proveïdors no es
creuen que l'Ajuntament pague a noranta dies, posa com a exemple el tractament
donat a les factures de l'obra de rehabilitació del Conveni de Sant Doménec i a les
factures de Construcciones Bolvens i Telefónica. Diu que el més cridaner són les
factures de FCC per més d'un milió dos-cents mil que no apareixen en l'informe.
Aquesta tècnica sembla haver estat aplicada forçadament a fi de donar cobertura a
la manifestació del Sr. Alcalde que la morositat baixaria a noranta dies. Davant dels
dubtes que li ofereix l'informe plantejat i la tècnica comptable empleada, proposa
que l'informe  es deixe sobre la taula i es reformule.

 Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda manifesta que el
cap de l'Oficina Pressupostària  va donar complides informacions en la Comissió
Informativa dels criteris seguits i circumstàncies que motiven l'informe, informe que
va defensar com propi. Les manifestacions de l'oposició evidencien que mai
reconeixeran la millora duta a terme. No hi ha cap factura pendent de l'exercici
anterior i cap reconeixement extrajudicial de crèdits. S'intenta  ocultar l'evident
millora.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que les xifres  que s'ofereixen són fruit d'un préstec de tretze milions
d'euros i encara així es continuen incomplint  terminis i a més generant despeses
supèrflues  i contractacions il·legals tot açò generarà cinc milions cent mil euros en
interessos. La gravetat de la situació no mereix els reconeixements  ni la dació de
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gràcies que sol·licita el regidor d'Hisenda. La mala gestió de Xàtiva no s'ha donat ni
a Ontinyent ni a Alzira, per posar exemples.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que el regidor d'Hisenda és incapaç de respondre a les qüestions que se li
plantegen en el Ple, no se n’ix del guió escrit. Que ara es revisen factures i
contractes significa que abans no es feia. Hi ha hagut sobrecostos sistemàtics.
Recorda els sobrecostos de la Plaça de Bous i la mala gestió de prop de  20 anys
de govern popular. S'ha creat una Ciutat que no presta serveis i amb obres
innecessàries i faraòniques. S'ha tirat molts diners  al fem. L'informe de morositat
evidencia que El Govern es fa trampa  a si mateix  per cobrir les esquenes a
l’alcalde. El préstec Montoro no hi ha servei per a invertir en dotacions sinó per a
pagar a proveïdors.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista considera molt
atrevit exhibir un gràfic amb la situació que presenta l'Ajuntament. L'informe està
distorsionat, fet a la mesura de l’alcalde. Es continua gastant diners  fora del
pressupost. L'endeutament  de Xàtiva  s'ha doblegat,  Xàtiva és la segona ciutat
més endeutada de les de la seua dimensió, després de Novelda. Si sumara
obligacions pendents de pagament el deute ascendiria a més del 120% del
pressupost. Es paga gràcies al préstec Montoro, a conseqüència del qual els qui
vertaderament han cobrat són les grans empreses.

L’alcalde-president manifesta que les xifres evidencien una millora absoluta i
sense pal·liatius de la situació  i això és el que val.  Dels dotze milions del Pla
Montoro se’n  recuperaran set de la Generalitat i set de recaptació. Enguany la
Generalitat pagarà més de quatre milions d'euros. L'endeutament real de
l'Ajuntament és del 29% aproximadament i en dos anys es demostrarà. A Ontinyent i
a Alzira no s'han fet les inversions de Xàtiva. Realitza un repàs per obres i serveis
que es presten. No hi ha cap empresa que treballe per a l'Ajuntament i que vulga
deixar de fer-ho eixe és el vertader indicador de morositat. Felicita el regidor
d'Hisenda per la seua gestió.

I finalitzat el debat l’Ajuntament en Ple,

Primer. Queda assabentat de l'informe conjunt del tresorer i la interventora de
l'Ajuntament, corresponent al primer trimestre de 2013, que, en relació al càlcul del
període mitjà, de pagament, pendent de pagament i operacions pendents de
reconeixement, mostra les dades següents:
Càlcul del període mitjà de pagament (PMP).
Total pagaments realitzats durant el trimestre 2.884.580,58
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 93
Càlcul del període mitjà de pagament excedit 69
Càlcul del període mitjà del pendent de pagament
(PMPP).
Total operacions pendents de pagament 908.222,78
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 129
Nombre d'obligacions reconegudes pendents de pagament 371
Operacions pendents de reconeixement (PMOPR).
Total import factures registrades pendents d'aprovació 646.267,46
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Nombre de factures pendents d'aprovació 156
Antiguitat mitjana de les factures pendents d'aprovació 44
Nombre factures de més de 3 mesos pendents d'informe 0

Segon. Queda assabentat de l'informe conjunt del tresorer i la interventora
delegada del Consell Esportiu, corresponent al primer trimestre de 2013, que, en
relació al càlcul del període mitjà, de pagament, pendent de pagament i operacions
pendents de reconeixement, mostra les dades següents:
Càlcul del període mitjà de pagament (PMP).
Total pagaments realitzats durant el trimestre 293.715,54
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 71
Càlcul del període mitjà de pagament excedit 102
Càlcul del període mitjà del pendent de pagament
(PMPP).
Total operacions pendents de pagament 113.553,25
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 111
Nombre d'obligacions reconegudes pendents de pagament 100
Operacions pendents de reconeixement (PMOPR).
Total import factures registrades pendents d'aprovació 191.595,57
Nombre de factures pendents d'aprovació 175
Nombre factures de més de 3 mesos pendents d'informe 0

5é. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER A LA
MORATÒRIA EN EL PAGAMENT, REESTRUCTURACIÓ I AUDITORIA DEL
DEUTE PÚBLIC

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura
a la proposició presentada el 12 d'abril de 2013, registre d'entrada número 3069, per
a la moratòria en el pagament, reestructuració i auditoria del deute públic, 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 greus 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
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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
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 finanpcers, i baix pressió d'aquests, l'obligació de prioritat
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-ho al 0.5% mes 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-lo 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, i ha traslladat perdudes dels prestadors als contribuents  que les paguen amb
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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 a 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
sector públic mentre que si es permet al sector privat hem de considerar-lo dolorós,
de manera que aquesta renúncia, inclosa en la darrera 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, quitances o condonació sense condicions, i la
consegüent exigència de responsabilitats civils o penals a les parts que van ser
contractats aquests deutes.

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.”

 Joan Josep  Garcia Terol, complementa la seua proposició recordant que
és la proposta que no es va permetre que passara com a moció.

 Miquel Àngel  Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que al setembre de 2011 el seu grup va sol·licitar el rebuig de la



12

reforma constitucional que prioritza el pagament del deute. Que estem davant de les
conseqüències del rescat a la banca a costa dels ciutadans. S'ha sucumbit a les
exigències de la “troika”. L'Estat està superat. Descendint el discurs a les xifres
municipals és de veure com els diners  del Pla Montoro els va captar la banca al 2%
i es paga per l'Ajuntament al 4%, la qual cosa costarà al Municipi  més de tres
milions d'euros en interessos il·legítims. Els governs s'inclinen davant dels mercats.
La ciutadania s'està rebel·lant contra açò.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta estar d'acord
amb part de la proposició  però hi ha qüestions de manera que no comparteix, per
això, s'abstindrà.

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) quatre vots a favor
(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 cinc  abstencions
(les cinc abstencions dels regidors presents del Grup Municipal Socialista),
ACORDA:

Únic. Rebutjar  la proposició presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
per a la moratòria en el pagament, reestructuració i auditoria del deute públic.

A les 13 hores 40 minuts s'absenta de la sessió l’alcalde i presideix la sessió
el 1r tinent d'alcalde  Vicente Parra Sisternes.

6é. EXP. NÚM. 661/2013, REDISTRIBUCIÓ DEL DRET D'ÚS DEL LOCAL
UBICAT AL CARRER ENGAI, NÚMERO 11, A FAVOR D'ENTITATS DE
CARÀCTER SOCIAL

Atés el Conveni de col·laboració subscrit en data 13 de febrer de 1995, entre
la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent i aquest Ajuntament, sobre la cessió gratuïta a
aquesta entitat del bé immoble situat al C/ Engay núm. 11 d'aquesta ciutat,  per a la
realització de determinades obres de rehabilitació i la cessió de l'ús i gaudi, per
temps indefinit, a l'Ajuntament de Xàtiva, el qual assumirà la dotació de
l'equipament, mobiliari, gestió i manteniment.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 10 d'abril de 2000,  pel qual
s'acorda la cessió del dret d'ús de l'immoble de referència, en els termes següents:

− Planta baixa i planta primera, a l'Associació de Sords la Costera.
− Planta superior, a l'Associació de Pares i Amics dels Sords de València

(ASPAS-VA).

De conformitat amb els acords de referència que obliguen a aquest
Ajuntament a destinar l'ús del citat immoble com a Centre Comarcal de Sords a les
entitats esmentades, en data 26 de març de 2013, es va procedir a sol·licitar
l'oportuna autorització a l'entitat cedent.

Atés l'escrit remés per Caixa d'Estalvis d'Ontinyent, relatiu a l'acord adoptat
per la Junta Executiva d'11 d'abril del corrent, sobre autorització expressa per a la
cessió d'ús d'una part del Centre a l'associació AFILACOS, havent d'emmarcar-se
en les condicions dels propis acords de cessió establits al seu dia entre la Caixa i
l'Ajuntament.
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 Vist l'escrit de 26 de març de 2013, presentat per Asunción Llanos Marco, en
representació de l'Associació de Sords la Costera, de renúncia expressa dels dos
despatxos de la planta baixa i  primera planta, assignats per acord de la Junta de
Govern Local de 10 d'abril de 2000.

Vist l'escrit de 21 de febrer de 2013, presentat per l'Associació de
Fibromialgia (AFILACOS) en sol·licitud d'espai per a l'exercici de les seues activitats
de caràcter social.

Vista la proposta de la regidora de Benestar Social en què manifesta que, a la
vista de les necessitats plantejades per a l'òptima realització de les activitats pròpies
de les associacions demandants i, de conformitat amb el Conveni subscrit amb
Caixa d'Estalvis d'Ontinyent, es procedisca a la redistribució de l'espai en els termes
que a continuació es detalla:

− Planta baixa, planta primera -magatzem i un despatx-, a l'Associació de
Sords la Costera.

− Planta primera –dos despatxos-, a l'associació AFILACOS.
− Planta superior, a l'associació APANIS.

Vist l'escrit de data 27 de març de 2013, remés per Caixa d'Estalvis
d'Ontinyent, de presa de raó amb vista a la redistribució del dret d'ús de l'immoble
de referència.

Vist l'informe que emet el 19 d'abril de 2013 la responsable del Departament
de Gestió de Benestar Social, en què indica el procediment que s'ha de seguir, amb
la conformitat al mateix de la directora de l'Àrea sociocultural.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural de data 25
d'abril de 2013.

 Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que és molt important l'opinió de les associacions.

 M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que és una qüestió que per llei ha d'anar a Ple.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents,
ACORDA:

Primer. Acceptar la renúncia formulada per l'Associació de Sords la Costera,
dels dos despatxos de la primera planta, assignats per acord de la Junta de Govern
Local de 10 d'abril de 2000.

Segon. Aprovar la redistribució del dret d'ús de l'immoble en els termes
expressats, basant-se en l'autorització de la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent de data 11
d'abril de 2013, que implicarà l'ús compartit del bany, així com de la resta dels
elements comuns de l'immoble, entre l'associació AFILACOS i l'Associació de Sords
la Costera.

Tercer. Continuarà vigent, en tot cas, el Conveni de col·laboració subscrit
amb la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent, de data 13 de febrer de 1995. La cessió d'ús
que s'autoritza, podrà ser revocada en qualsevol moment per l'Ajuntament per
motius d'interés públic.
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Quart. Remetre el present acord a la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent perquè en
prengueu coneixement, segons el que  disposa l'article cinqué del Conveni de
referència.

Cinqué. Notificar  a l'Associació APANIS LA COSTERA, Associació de Pares i
Amics de Xiquets Sords, a l'Associació de sords la Costera a l'Associació de
Fibromialgia –AFILACOS-, així com a la regidora delegada de Benestar Social i al
Departament d'Inventari, als efectes oportuns.

A les 13 hores 45 minuts s'incorpora a la sessió l’alcalde-president.

7é. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALENCIÀ PER A L'AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I SALA
D'ESTUDI A LA CIUTAT DE XÀTIVA

 Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada, el 24 d'abril de 2013 registre
d'entrada número 3425, per a ampliació del servei de biblioteca  sala d'estudi a la
Ciutat de Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“Hui en dia són molts els municipis que compten amb sales destinades a
promoure l'hàbit d'estudi entre la ciutadania, sobretot entre els més jóvens. A més,
cal recordar que la Biblioteca Municipal de la ciutat a més de trobar-se totalment
congestionada per l'afluència d'estudiants i usuaris, uns 250 diaris, no pot ni ha
d'assumir les funcions d'una sala d'estudi pel seu restringit horari i escassa
capacitat, xifrada en 70 llocs d'estudi. Les èpoques d'examen no sols requereixen
biblioteques, sinó que necessiten sales d'estudi amb horaris amplis i fins i tot horaris
en cap de setmana, per poder facilitar així el treball als estudiants.

En els últims anys a la ciutat s'ha desenvolupat un fort planejament urbanístic,
que moltes vegades no ha comptat amb l'acompanyament dels equipaments
culturals pertinents. Una bona mostra és l'absència d'una segona Biblioteca
Municipal a la ciutat que facilite l'accés a la lectura i a obres de consulta. En aquest
sentit, som conscients que aquesta inversió donades les actuals circumstàncies
econòmiques del consistori, pot resultar un tant complicada almenys a curt termini.
Per aquest motiu, i pel deure que té l'administració local d'aproximar i promoure la
lectura i l'accés a la cultura entre la ciutadania.

L'Ajuntament de Xàtiva, a proposta d'Esquerra Unida, acorda:
Primer. Renegociar el conveni de l'ús signat per part de l'Ajuntament de

Xàtiva amb la Universitat Catòlica San Vicente Mártir sobre les instal·lacions de
l'antic IES Simarro. L'objectiu és obrir la biblioteca de la Universitat Catòlica i els
possibles espais d'estudi, per a la seua utilització per part de la ciutadania que no
forma part de la comunitat educativa de l’esmentat centre.

Segon. Disposar d'un espai fix d'estudi en les biblioteques dels diferents
centres educatius de la ciutat fora de l'horari lectiu. I facilitar el personal necessari
per a atendre aquest nou servei.

Tercer. Augmentar la franja horària de la Biblioteca Municipal de Xàtiva oferint
el seu servei tant en dissabtes a la vesprada com a diumenges al matí”.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita que
es tinguen en compte les dates d'exàmens i la demanda d'estudiants i afirma que li
sembla bé la proposta. La situació és fruit de la falta de planificació  del Govern. Hi
ha multitud d'espais que podrien i haurien d'utilitzar-se.
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 M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista manifesta la seua
conformitat. Deurien renegociar-se les condicions de cessió de l'IES Simarro  a la
Universitat Catòlica. La resta de plantejaments també els veu positius.

 M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, explica la campanya
empresa des de la seua ponència, anomenada “on estudiar a Xàtiva”. Diu que  tota
la informació la va donar en Comissió. Agraeix les propostes del regidor Pedro
Aldabero del Grup Municipal Socialista en Comissió, les quals ha incorporat.

 Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que la informació  que ara publica la regidora de Cultura i
Educació no existia en la Comissió, la qual cosa sembla una falta de tracte a
representants dels ciutadans. Del pertinent, en tot cas, és de respondre a demandes
reals. Els estudiants demanden sales d'estudi que no troben.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís s'alegra de la
campanya  realitzada i que s'haja presentat en Comissió però considera que hi ha
carències que segueixen latents.

 M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que en Comissió
la regidora delegada d'Educació es va comprometre  a fer campanya informativa
però la proposta d'Esquerra Unida inclou la utilització de l'antic IES Simarro i la
descentralització de serveis a barris.

 M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació manifesta que amb
l'actual oferta encara hi ha vacants però es compromet a continuar millorant.

A les 13 hores 55 minuts s'absenta de la sessió  Cristina María Suñer Tormo.

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
cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor del
Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i una abstenció (l'abstenció de  Cristina M. Suñer
Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís per absència) ACORDA:

Únic. Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià per a ampliació del servei de biblioteca  sala d'estudi a la Ciutat de
Xàtiva.

8é. EXP.NÚM. 250/2013, MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ DETALLADA
DEL PGOU EN EL SÒL URBÀ DEL CARRAIXET, PER REUBICACIÓ DE
ROTONDA I NOVA ALINEACIÓ DE VIAL: APROVACIÓ DEFINITIVA

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

Considerant que la petició de l'interessat per a procedir a l'esmentada
modificació ve motivada perquè:
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− El sòl on s'ubica el vial i la parcel·la afectada (referència cadastral
6838715YJ1263N) està qualificat com sòl urbà residencial de baixa densitat.

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

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

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

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

Atés que per acord del Ple de la corporació, en sessió d'1 de març de 2013,
es va aprovar sotmetre a informació pública el document “Modificació de les Normes
d'Ordenació Detallada del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva”, en l'àrea
urbana del Carraixet, havent-se inserit els corresponents anuncis en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, núm. 6988 de 21 de març de 2013, en el periòdic
Levante del divendres 22 de març de 2013 i exposat en el tauler d'edictes municipal
de l'11 de març al 15 d'abril de 2013.

Atés que durant el termini d'informació pública  no s'han presentat
al·legacions.

Considerant que es tracta d'una modificació de l'ordenació detallada de les
normes de la zona industrial, que no altera cap paràmetre estructural  i  que, per a
assolir els objectius establerts en les Directrius del propi Pla General, pretén aclarir i
homogeneïtzar les condicions de l'edificació en els polígons industrials de la ciutat.

Atés que segons el que disposa l'article 37.2 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, les decisions sobre l'ordenació
detallada corresponen al Municipi i que la competència per a l'aprovació definitiva
dels plans que només es referisquen a l'ordenació detallada correspon a
l'Ajuntament.

Vist l'informe que emet el Departament d'Urbanisme.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada

el 26 d'abril de 2013.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que el PGOU planteja deficiències que cal revisar.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís i  Roger Cerdà
Boluda del Grup Municipal Socialistes, manifesten estar a favor, si bé aquest últim
postil·la que les exigències del Pla General, pel que fa a la modificació puntual que
se sotmet a aprovació, són excessives.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents,
ACORDEN:

Primer. Declarar complit el tràmit d'informació pública sense que s'hagen
presentat al·legacions respecte d'això i, en conseqüència, aprovar definitivament la
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modificació de l'ordenació detallada del PGOU en el sòl urbà del Carraixet a l'efecte
de nova alineació de vial i reubicació de rotonda d'accés a parcel·les.

Segon. Procedir a la publicació de la present modificació del PGOU en la
forma previnguda legalment.

Tercer. Notificar el present acord als interessats.

9é.  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 102 al 149 (corresponents al mes d'abril de 2013)

L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.

A les 14 hores s'incorpora a la sessió  Cristina María Suñer Tormo.

10é. DESPATX EXTRAORDINARI

10é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  SOCIALISTA  PER
A SOL·LICITAR LA RETIRADA DE LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA
QUALITAT EDUCATIVA (LOMQE)

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 12 d'abril de 2013, registre d'entrada 3080, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'educació a Espanya ha millorat extraordinàriament en els últims anys, tal
com ho ratifiquen els estudis d'organisme internacionals. Hui en dia els nivells
d'escolarització són més alts que mai a totes les etapes educatives, el percentatge
de fracàs i abandonament escolar prematur ha baixat substancialment en els últims
anys i som un dels països que més han avançat en els últims anys en rendiment
escolar i qualitat. El resultat és que hui disposem d'un sistema educatiu amb un
nivell creixent de qualitat, organitzat com un servei públic universal que arriba a tota
la població en condicions d'igualtat i qualitat.

L'anterior impuls a aquest avanç es produeix l'any 2006, quan després d'un
fort debat i diagnòstic rigorós, es va aprovar la Llei Orgànica d'Educació amb un
altíssim grau d'acord entre la comunitat educativa, organitzacions socials i forces
polítiques. Aquesta Llei, junt amb l'augment sostingut al llarg d'uns quants anys dels
pressupostos en educació, han permés un gran avanç en els objectius de
l'estratègia de la UE per al 2020.

Aquests èxits aconseguits estan en aquests moments en perill en presentar el
govern del PP de Mariano Rajoy un nou avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa de caràcter extremadament conservador, regressiu per a
l'educació pública i que suposa un canvi a fons en l'organització de l'educació a
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l'Estat Espanyol. La realitat és que per a la seua elaboració s'ha servit dels seus
principis ideològics, renunciant a l'elaboració d'una diagnosi rigorosa, compartida i
coherent de les necessitats i objectius educatius per als pròxims anys.

Aquesta nova reforma obri un camí tan injust com ineficaç atés que assumeix
que segregant de manera primerenca els jóvens es redueix el fracàs escolar. Les
mesures proposades van clarament encaminades a excloure quan més prompte
millor del sistema escolar precisament els qui més necessiten l'escola i a formar els
xiquets i xiquetes i els jóvens expressament amb criteris purament de competència.

Un avantprojecte de Llei que s'utilitza com a element de lluita i discòrdia entre
els espanyols i que busca degradar les llengües cooficials, al mateix temps que
promou un procés de recentralització que obvia la contribució de les CCAA a la
millora de l'educació a Espanya.

Des de la ciutadania no s'entén quines són les raons, fora de les purament
ideològiques que avalen l'enfortiment de l'ensenyança de la religió catòlica i
permeten eliminar la formació cívica de l'Educació per a la Ciutadania i els Drets
Humans.

Un avantprojecte de Llei que mostra una total desconfiança molt preocupant
pels professionals de la docència i que posa tota la fe en les revalides, les
avaluacions i els rànquings.

En definitiva, una reforma educativa que suposa un detriment cap a l'escola
pública i que demostra una gran desconfiança sobre el paper indispensable i positiu
que aquesta ha jugat en els últims anys a Espanya.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. La retirada de l'Avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE).

2. L'obertura d'un procés de diàleg per a l'anàlisi de les necessitats i els objectius,
mitjançant un document obert de treball d'objectiu i diagnosi.

3. Al centre d'aquest debat estarà la Comunitat Educativa, Consell Escolar de
l'Estat, els Consells Escolars autonòmics, experts educatius, les comissions
d'Educació al Congrés i Senat, els Parlaments autonòmics, la FEMP i la
Conferència Sectorial d'Educació.

4. Es convocarà una sessió extraordinària del Consell Escolar Municipal de Xàtiva
que debatrà la situació local i elevarà les conclusions de la diagnosi educativa de
la Ciutat a la Conselleria i al Ministeri.”

L’Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot dl’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a favor (els
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 cap abstenció, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista per a sol·licitar la retirada de Llei Orgànica de millora de la qualitat
educativa (LOMQE).

10é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
SOL·LICITAR IMPORTS EXIGIBLES A LA GENERALITAT VALENCIANA PER A
SUBVENCIONS I CONVENIS I RECLAMACIÓ D'INTERESSOS
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 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 18 d'abril de 2013, registre d'entrada 3261, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És un fet que la Generalitat Valenciana acumula un deute substancial amb la
ciutat de Xàtiva. És evident que s'han incomplit convenis de finançament i que no
han arribat subvencions compromeses amb aquest Ajuntament. L'incompliment dels
acords signats per diferents responsables de la Generalitat Valenciana ha provocat
una falta de finançament de les diferents obres compromeses i ha perjudicat
greument la tresoreria d'aquest Ajuntament, impedint millorar el període de
pagament a proveïdors locals i obligant a renovar préstecs amb les consegüents
despeses d'interessos.

A l'abril de 2012, el president de la Generalitat Valenciana,  Alberto Fabra,
avançava que estava treballant a pagar el 50% del deute amb els ajuntaments
abans que tancara l'any. Al novembre de 2012, Fabra torna a afirmar que es faria un
pla de pagaments. Des d'aquell moment només s'han abonat algunes quanties
insignificants.

Segons dades del servei econòmic d'aquest ajuntament, la Generalitat
Valenciana té compromesos amb Xàtiva un total de 8.569.361 euros, fins a
desembre de 2012, ha incomplit pagaments per 4.637.855 euros.

En concret, pel que fa a convenis per a fer obres, la Generalitat Valenciana
no ha pagat a Xàtiva: 440.083 euros corresponents a la construcció del CRIS i el
CEEM; les anualitats del 2010, 2011 i 2012 de la Ciutat de l'Esport, per un total
d'1.337.078 euros; l'anualitat de 2012 del CCX, 245.000 euros. També estan
pendents les anualitats de 2012 del Conveni del Centre Històric, 211.000 euros, i
l'anualitat del 2011 i 2012 del Pla de Millora de Municipis, 244.400 euros.

Pel que fa a les subvencions finalistes, la Generalitat Valenciana deu
subvencions del 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 i 2012, per un import exigible de
2.223.194 euros. Entre altres, la Generalitat no paga el manteniment del centre de
discapacitats psíquics, les subvencions en polítiques d'igualtat, el finançament
parcial del conservatori de música, el manteniment del centre d'estimulació precoç,
l'atenció a menors amb mesures judicials, el pla integral per a desocupats o el
programa majors a casa.

Aquests impagaments han provocat l'obligació de contractar diferents
préstecs, com ara el de la Ciutat de l'Esport, per 1.945.852 euros, o el préstec per a
finançar la construcció del CCX, del qual queden pendents en aquests moments
1.400.000 euros.

En total, i segons xifres d'aquest Ajuntament, la Generalitat Valenciana ha
incomplit pagaments per 4.637.855 euros. Aquest import ha provocat, a 31 de
desembre  de 2012, utilitzant l'interés legal de demora que publica la Llei de
pressupostos general de l'estat de cada any i que s'aplica a qualsevol ciutadà o
empresa que no paga els seus deutes, un total d'interessos d'1.072.784 euros.

Aquest deute ha perjudicat greument la tresoreria de l'Ajuntament de Xàtiva i
ha duplicat la càrrega financera que suporta. Segons l'últim informe de morositat de
2012, l'Ajuntament de Xàtiva paga a proveïdors a 232 dies, quan la llei obliga a
pagar en 40 dies. La Generalitat ofega els ajuntaments, que acaben ofegant
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autònoms i PIMES que acaben reduint plantilles i minvant la inversió, una espiral
perversa que hauria de fer reflexionar aquells polítics que tan irresponsablement han
inaugurat infraestructures que després no han pagat.

Ara ha arribat el moment d'exigir responsabilitats als causants de la delicada
situació financera mundial. De la mateixa manera que un ciutadà ha de pagar
recàrrecs i interessos quan no paga un impost en els termes que la pròpia
administració mana, ara l'administració ha d'assumir les conseqüències de la seua
gestió. És obligatori d'aquest Ajuntament defensar els ciutadans de Xàtiva davant
d'una administració, la Generalitat Valenciana, reiteradament morosa i
irresponsable.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Ordenar als departaments corresponents (Secretaria, Intervenció i Tresoreria)
que òbriguen els acataments i expedients administratius per tal de reclamar i
cobrar a la Generalitat Valenciana el deute exigible i els interessos legals
corresponents.

2. En el cas de limitacions legals a cobrament d'interessos, ordenar als
departaments corresponents exigir a la Generalitat Valenciana una compensació
econòmica equivalent als interessos que qualsevol ciutadà haguera abonat si
deguera una quantitat igual a una administració pública.”

A les 14 hores  5 minuts s'absenta  de la sessió la regidora  M. Emilia Soro
Perona.

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde i els nou
vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a favor
(els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià i una abstenció (l'abstenció de la
regidora  M. Emilia Soro Perona, del Grup Municipal del Partit Popular per absència)
ACORDA:

Únic. No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista per a sol·licitar imports exigibles a la Generalitat Valenciana per a
subvencions i convenis i reclamació d'interessos.

10é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA MILLORA DE LES FUNCIONS RESIDENCIALS
DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA A BIXQUERT

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 24 d'abril de 2013, registre d'entrada
3424, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa diverses dècades el desenvolupament urbanístic a Bixquert no ha
comptat amb una planificació coherent entre el nombre de vivendes habilitades, el
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grau de serveis corresponents i els impostos i taxes aplicades. L'any 2000, el Partit
Popular aprovava un Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) que lluny de
contemplar la sostenibilitat del territori augmentava la pressió urbanística sobre el
paratge de Bixquert, afavorint la reparcel·lació de nous terrenys. El nou PGOU
transformava en terreny urbanitzable espais que a més d'afectar el medi se situaven
on l'Ajuntament no possibilitava, ni possibilita els suficients equipaments i serveis
per a assegurar una funció residencial digna tot i les reivindicacions de l'Associació
de veïns i veïnes de Bixquert. Una situació que durant anys anteriors s'ha vist
acompanyada per un increment dels tributs sense un argument paral·lel dels serveis
atorgats pel consistori.

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

Primer. Senyalització de la zona de Bixquert. És una reivindicació més que
justificada la necessitat de senyalitzar els diferents camins i partides de Bixquert per
millorar l'accessibilitat a la zona, a més de facilitar el màxim les situacions
d'emergència que es puguen produir (incendis domèstics, intervencions d'urgència
mèdica, actuacions policials…). Sense obviar la necessitat de senyalitzar
correctament el trànsit rodat.

Segon. Asfaltat de camins i reparacions. Realització d'un Pla d'Actuació i
Millora dels camins que conformen l'entramat comunicatiu de Bixquert.

Tercer. Millora dels serveis bàsics: Establiment d'una Unitat de Servei Sanitari
permanent durant l'estiu. Servei de recollida selectiva del fem mitjançant una mini-
escombrera mòbil. Presència activa de la policia local sobre el territori tal i conforme
indica la Llei 4/2007 de coordinació de policies locals. Millora de la recepció de la
TDT.”

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot de l’alcalde-president i els
nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a
favor (els cinc vots dels Regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots del
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 declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià per a la millora de les funcions residencials  de
l'Ajuntament de Xàtiva a Bixquert.

10é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  BLOC-
COMPROMIS  PER A LA RECLAMACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 26 d'abril de 2013, registre d'entrada 3505, amb el
següent tenor literal:

“La predicció que un grup d'experts va realitzar sobre l'evolució de l'actual
sistema de finançament autonòmic, al juny de 2010 i per encàrrec de les Corts
Valencianes, s'ha complit. El sistema que entrà en vigor l'any 2009, i que va
substituir l'anterior de 2001, amb prou treballs ha servit per a millorar el finançament
del País Valencià, que segueix llastada en la cua i només ha millorat una posició, a
passar de la 14a al 13a sobre un total de 15 comunitats autònomes. El País
Valencià està infrafinançada, mentre que les comunitats autònomes de Madrid,
Balears i Catalunya avancen notablement.
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Les dades del dèficit de les comunitats autònomes corresponents al 2012 que
el ministre Cristóbal Montoro va fer públics a principis d'aquest mes, revelen que la
diferència ens els ingressos i les despeses en el cas del País Valencià mantenen un
enorme equilibri. Ni tan sols els ajuntaments efectuats al llarg de l'any passat pel
Consell –Encara assumit que el pla de reequilibri no s'ha executat en tota la seua
integritat, especialment pel que fa als ingressos– Han servit per a apropar-se –Se si
més no a l'objectiu de dèficit fixat de l'1,5%. La Comunitat acabà 2012 amb una
desviació del 3,45%, el que suposa una despesa de 3.500 milions superior als
ingressos obtinguts al llarg dels dotze mesos. Adoptar nous ajustos sembla l'única
solució possible per a corregir aquesta desviació i tindre alguna opció de complir el
dèficit de 2013, fixat en el 0,7%.

Cada valenciana i valencià rep de l'Estat 211 euros menys que la mitjana
espanyola. Una xifra que dóna, com a resultat en termes absoluts, un finançament
de 1.000 milions d'euros inferior a la mitjana de la resta de comunitats autònomes.
La xifra global correspon a la liquidació del sistema de finançament de 2010.

L'executiu central va transferir al llarg de 2012 al País Valencià 7.815 milions
d'euros per a atendre les despeses corresponents als capítols d'Educació i Sanitat.
La xifra, que correspon a les entregues a compte de l'exercici, no arriba a cobrir el
total de les necessitats pressupostàries d'eixida d'eixes dues carteres (la suma dels
dos pressupostos dóna una quantitat de 9.682 milions d'euros). La diferència, 1.867
milions, són diners que l'Executiu ha de satisfer amb la liquidació del sistema
finançament, però que en cap cas han arribat fins i tot a les arques de la Generalitat.
És a dir, la Generalitat va rebre al llarg de 2012 un 23,9% menys de fons per a les
carteres socials per excel·lència.

Les entregues a compte que realitza l'Executiu central sobre aquestes dues
carteres ofereixen un altra dada a destacar. El finançament que eixes quanties
suposen sobre les polítiques sanitàries i educatives de cada departament
reflecteixen també la despesa per habitant que El Govern realitza en aquests
àmbits. I les dades tornen a ser aterridores. Durant 2012, cada valenciana i valencià
ha rebut de l'Executiu que presideix Mariano Rajoy 1.523 euros per a la seua
educació i la seua atenció sanitària. La xifra és la segona més baixa de totes les
autonomies.

Les valencianes i valencians es queden, a més, ben lluny de la mitjana per
habitant. En concret, a més de 324 euros. La xifra és el resultat d'aplicar els 81.782
milions d'euros corresponents a la suma d'entregues a compte a les comunitats
autònomes del règim general, sobre els 44.262.842 habitants d'Espanya –Una
vegada descomptats, òbviament, les dades del País Basc i Navarra–. Sis comunitats
autònomes (a més de la valenciana, Múrcia, Balears, Canàries, Andalusia i Madrid),
estan per davall d'eixa mitjana.

La dada per habitant reflexa a més diferències abismals amb altres regions.
Cantàbria va rebre 1.404 milions d'euros l’any 2012 per a atendre les polítiques
socials dels seus 593.861 habitants. És a dir, cada càntabre va obtindre 2.364 euros
per a atendre centres de salut i col·legis, entre altres. Cantàbria és, a més, una de
les regions a les quals El Govern atén en la seua totalitat i l'any natural la totalitat de
les seus despeses en sanitat i educació. La diferència amb el País València supera
els 840 euros per persona, és a dir, un 55% més. La dada de dèficit de Cantàbria el
2012 va ser d'1,12%.

La diferència amb la mitjana espanyola també és una constant en la liquidació
dels sistemes de finançament autonòmic –Un dada que posa de manifest l'escassa
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voluntat del Govern central per a corregir una situació de maltractament financer. Els
211 euros de diferència entre el que va rebre un valencià el 2010 i el que va obtindre
de mitjana cada ciutadà espanyol, van ser 194 euros l’any 2009, 337 euros el 2008,
291 euros el 2007, 224 euros el 2006, 192 euros el 2005, 170 euros el 2004…

De fet, si es calcula la població de la Comunitat de cadascun d'aquests
exercicis –Dades oficials de la INE amb data 1 de gener de cada any– I es
comptabilitza aquella diferència amb la mitjana espanyola, el resultat reflecteix que
el 2010 la Comunitat deuria haver obtingut 1.053 milions d'euros més, el 2009 altres
968 milions addicionals, el 2008 fins a 1.648 milions… i així fins a sumar, entre 2002
i 2010, una quantitat que supera els 9.000 milions d'euros. Dit d'una altra manera, si
el finançament del País Valencià haguera arribat a la mitjana espanyola des del
2002, les arques autonòmiques haurien d'haver ingressat 9.000 milions d'euros
addicionals.

D'acord amb la LOFCA, en concret amb el que determina l'article 2.1.b),
l'Estat ha de garantir l'equilibri econòmic de les comunitats autònomes, a través de
la política econòmica general, d'acord amb el que estableix els articles 40.1, 131 i
1383 de la Constitució. Correspon per tant a l'Estat, adoptar les mesures oportunes
tendents a aconseguir l'estabilitat econòmica interna i externa i l'estabilitat
pressupostària, així com el desenvolupament harmònic entre les diverses arts del
territori espanyol. A aquests efectes, s'entén per estabilitat pressupostària la situació
d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament, d'acord
amb la definició establerta en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals, en els termes previstos en la normativa d'estabilitat pressupostària.

Eixa situació no és la que es desprén de l'anàlisi dels estats comptables de la
liquidació de l'any 2009 feta pública al novembre de 2011 per part del Ministeri
d'Hisenda, basant-se en el nou sistema aprovat amb la Llei 22/2009. I deixa clar que
cal corregir amb urgència el sistema vigent perquè trenca els principis de suficiència,
lleialtat institucional i que no facilita l'èxit d'estabilitat pressupostària que és obligatori
per Llei.

En aquesta liquidació corresponent a l'exercici de 2009 es distingeix
expressament els recursos que proporciona el statu quo d'acord al model anterior a
cada comunitat i els afegits a aprovar el nou model. Els primers representen el 90%
dels recursos i els segons el restant 10%. Per tant, com ja ha estat reiteradament
denunciat, continua sense contemplar-se la realitat demogràfica valenciana de
manera injusta i una part de la nostra població no està rebent el finançament per
‘capita' que ens correspon. Així, el País Valencià rebia 8.289 milions d'euros segons
la distribució derivada del statu quo anterior (un 14,1% menys que la mitjana per
habitant de totes les CCAA) i pels recursos afegits va rebre 1.413 més. Encara que
en aquests últims va obtindre ingrés per habitant per damunt de la mitjana, a tractar-
se d'una quantitat molt inferior la millora total i només li permet aconseguir el 90,5%
dels recursos mitjans. En altres paraules: el pes del statu quo continua mantenint la
Comunitat Valenciana molt allunyada de la mitjana, privant-la al 2009 de 1.018
milions d'euros, una xifra equivalent als retalls i ajustos en Educació i Sanitat en què
està obligada la Generalitat des del govern central per arribar als objectius de dèficit
per al 2012 que no han servit, finalment, per a aconseguir l'objectiu que ha estat
més que duplicat.

A altres s'ha generat també un dèficit públic important, per exemple, perquè
en el terme de dos anys (2007 al 2009) els recursos de les comunitats van caure un
20% mentre les seues necessitades despeses augmentaven un 6%. És a dir, el
sistema no tènia prevista una solució davant una potencial caiguda d'ingressos.
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Els ingressos han caigut com a conseqüència de la forta crisi econòmica que
patim agreujada per les polítiques destinades a rescatar un sistema financer que ha
tingut una gestió negligent i en alguns casos dolorosos. També, les necessitats de
despesa són majors per canvis de naturalesa demogràfica, que són els que estan
darrere de les demandes de serveis de sanitat, educació i serveis socials. I
finalment, les necessitats pròpies d'una economia i una societat com la valenciana
que demanda d'altres serveis, tan necessaris com el bàsic que finança l'Estat, per a
tornar a generar benestar, treball i creixement.

Podem constatar que ni el model anterior o el vigent des de 2009 no estan
pensats per a absorbir la caiguda d'ingressos experimentada al nostre país en els
últims tres anys. Ni tan poc per a aportar recursos per a fer front a un endeutament
exagerat, per a obres i altres despeses que no han generat benestar ni present i ens
han hipotecat el futur. Ni tampoc per a atendre la nostra realitat social i econòmica.
A més, la LOFCA que parla de l'endeutament com a font de recursos, es refereix bé
a deutes per a finançar mers desajustos de tresoreria de curt termini, bé en deutes
moderats i relativament establides en el temps per a finançar inversions, la càrrega
de les quals puga ser satisfeta conformement als criteris generals. Però no
contempla allò que podem anomenar com deute il·legítim, les quanties emprades
per a finances a tercers, en el cas de valencià, empreses del sector públic que han
tingut una nefasta gestió com evidencien els seus balanços.

Mentre es resol un nou sistema de finançament, que deuria garantir la nostra
necessitat de recursos, cal evitar el col·lapse del sistema de serveis públics
fonamentals que presta la Generalitat. Davant la situació descrita, l'administració
central, deuria assumir part del nostre deute autonòmic o assignar dotacions
específiques per a fer front a la càrrega d'interessos.

Per tot això, d'acord amb el principi d'igualtat constitucional i
“desenvolupamnet harmònic” previst en l'article 2 de la Llei de Finançament de les
comunitats autònomes (LOFCA), i per a garantir el servei que presta la Generalitat
Valenciana presentem la següent

PROPOSTA

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva insta el cònsol a fer les gestions immediates
davant El Govern d'Espanya per a compensar, d'acord amb el principi d'igualtat
constitucional i “desenvolupament harmònic” previst en l'article 2 de la Llei de
Finançament de les comunitats autònomes (FOFCA) amb l'ingrés estimat
d'11.000 milions d'euros corresponents al deficient finançament des de l'any
2001 fins a l'actualitat.

2. Demanar al cònsol que reta comptes, davant les Corts, del compliment d'aquesta
resolució en el termini de 3 mesos des de la seua aprovació.”

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot de l’alcalde-president i els
nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a
favor (els cinc vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots del
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 declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
compromís per a la reclamació del deute històric.
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10é.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
PER A HONRAR LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 26 d'abril de 2013, registre d'entrada 3506, amb el
següent tenor literal:

“Tant la legislació Europea, la legislació Espanyola així com la mateixa
Constitució Espanyola estan en contra de l'apologia i exaltació del nazisme, el
feixisme, el racisme, l'homofòbia, etc. Fins i tot possibiliten portar aquelles que
promouen l'odi davant els tribunals. En aquest sentit, des de Compromís pensem
que l'Ajuntament també ha de prendre cartes en l'assumpte per tal d'evitar aquesta
apologia de l'odi, així com oferir motius de reflexió cap a les seues conseqüències.

D'una banda, entenem que una mesura bàsica seria evitar que membres de
la nostra societat se senten insultats i amenaçats cada vegada que passen davant
d'una pintada, adhesiu o cartell feixista. Lamentablement, a la nostra ciutat com a
molts municipis per tot el País Valencià i de l'Estat Espanyol, on pot trobar un ampli
ventall de pintades que atempten directament contra algun sector de la societat, bé
siga per raons polítiques, ideològiques, racials, religioses, ètniques o d'orientació
sexual. Devem, per tant, esborrar aquest feixisme de les parets de la nostra ciutat.
No es tracta d'obrir ferides noves ni fer bullir relacions entre bàndols ideològics, però
si deixar clar que aquestes postures intolerants normalment porten a situacions que
dificulten la convivència. Del que es tracta, en definitiva, és de defensar els valors
sobre els quals se sosté la convivència democràtica: la pau; la tolerància, el
respecte, etc.

I d’altra banda, i pel que fa a la reflexió sobre les conseqüències de la
incitació a l'odi i al feixisme, cal recordar el cas de l'assassinat, la matinada del dia
11 d'abril de 1993, ara fa 20 anys, d'un jove de 18 anys natural de Brujassot,
Guillem Agulló Salvador, a les mans d'un grup de jóvens pertanyents a grups
d'ideologia feixista.

Aquell fet no va ser un crim casual, no va ser fruit d'una discussió, va ser un
assassinat polític. Guillem Agulló va ser mort d'una navallada per raons
ideològiques. En el títol I dels drets i deures fonamentals. Article 16. Punt 1 diu que
es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats.
Tot crim realitzat contra un individu per raons polítiques, ideològiques o religioses,
és un crim contra tota societat.

En el judici que tingué lloc a Castelló dos anys després de la mort de Guillem
Agulló es va condemnar l'autor confés del crim, Pedro Cuevas, a 14 anys de presó
per homicidi i van absoldre la resta del grup.  Als pocs dies Juan Manuel Sánchez,
membre del grup que va participar en l'assassinat de Guillem Agulló i que va ser
absolt en el judici, va participar en una agressió amb navalla al barri del Carme de
València.

Malgrat haver passat 20 anys, continuen succeint casos d'agressió dels
grupuscles neonazis a les nostres terres. Aquests actes són fruit de la intolerància i
la falta de respecte a la diversitat. Aquella matinada la víctima va ser Guillem Agulló;
el seu crim era ser d'esquerres i d'ideologia independentista, però haguera pogut
córrer la mateixa sort qualsevol personal. Des de Compromís pensem que seria
positiu per a la societat de Xàtiva honrar el nom de Guillem Agulló, un jove valencià
que va ser assassinat simplement per la seua manera de pensar i que eixe record
servira de reflexió per a la intolerància de qualsevol tipus.



26

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

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva acorda honrar la memòria de Guillem Agulló,
condemna els fets que van acabar amb la seua vida i manifesta el seu rebuig i
condemna qualsevol mesura d'agressió fruit de l'odi i de la falta de respecte a
opcions polítiques, ideològiques, nacionals o d'identitat sexual.

2. Transmetre aquest acord a la presidència de les Corts Valencianes i de la
Generalitat, així com a la família de Guillem Agulló.”

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot de l’alcalde-president i els
nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a
favor (els cinc vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots del
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 declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
compromís per a honrar la memòria de Guillem Agulló.

10é.6. MOCIÓ “IN VOCE”  PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER A SOL·LICITAR IMPORTS EXIGIBLES A LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA PER A SUBVENCIONS I CONVENIS I RECLAMACIONS
D'INTERESSOS

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista presenta moció in voce
en la qual exposa els següents motius:

Que és un fet que la Diputació de València acumula un deute substancial
amb la ciutat  de Xàtiva. És evident que s'han incomplit convenis de finançament i
que no han arribat subvencions compromeses amb aquest Ajuntament.

Que segons dades del servei econòmic d'aquest ajuntament, la Diputació de
València té compromés amb Xàtiva un total d'1.635.833 euros i ha incomplit
pagaments per 452.741 euros.

Que en concret, pel que fa a subvencions per a fer obres, la Diputació de
València no ha pagat a Xàtiva: 82.439 euros corresponents a la construcció de la
depuradora de Torre d’En Lloris i Soriò i construcció de voreres a Annuir, pendent
des de setembre de 2010; 1000.000 euros per reparació de voreres a Xàtiva,
pendent des de febrer de 2011; Pla de nuclis 2012, 50.000 euros. També està
pendent des de 2006 la subvenció per a la substitució d'enllumenat a la plaça del
País Valencià per 60.000 euros.

Que en total, i segons xifres d'aquest Ajuntament, la Diputació de València ha
incomplit pagaments per 452.741 euros. Aquest import ha provocat, a 31 de
desembre de 2012, utilitzant l'interés legal de demora que publica la Llei de
pressupostos general de l'estat de cada any i que s'aplica a qualsevol ciutadà o
empresa que no paga els seus deutes, un total d'interessos de 51.272 euros.

Que aquest deute ha perjudicat greument la tresoreria de l'Ajuntament de
Xàtiva i ha incrementat la càrrega financera que suporta. Segons l'últim informe de
morositat de 2012, l'Ajuntament de Xàtiva paga a proveïdors a 232 dies, quan la llei
obliga a pagar en 40 dies.
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Que de la mateixa manera que un ciutadà ha de pagar recàrrecs i interessos
quan no paga un impost en els termes que la pròpia administració mana, ara
l'administració ha d'assumir les conseqüències de la seua gestió. És obligatori
d'aquest Ajuntament defensar els ciutadans de Xàtiva davant les administracions
que incomplisquen els seus deutes, els qui no paguen els seus deutes.

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

1. Ordenar als departaments corresponents (Secretaria, Intervenció i Tresoreria)
que inicien els actes i expedients administratius per tal de reclamar i cobrar a la
Diputació de València el deute exigible i els interessos legals corresponents.

2. En cas de limitacions legals al cobrament d'interessos, ordenar als departaments
corresponents exigir a la Diputació de València una compensació econòmica
equivalent als interessos que qualsevol ciutadà haguera abonat si deguera una
quantitat igual a una administració pública.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents ACORDA:
Únic. Aprovar la urgència de la moció in voce presentada pel Grup Municipal

Socialista per a sol·licitar  imports exigibles a la Diputació de València per
subvencions i convenis i reclamació d'interessos.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que qualsevol Administració ha de pagar els seus deutes i el
president de la Diputació ha d'aclarir per què no es paguen les que la Institució que
presideix manté amb l'Ajuntament.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
està d'acord amb què es tracte o debata qualsevol assumpte perquè no té por que
es parle de res. Si no es paga es genera de  nou deute il·legítim.

L’alcalde-president anuncia que requerirà als tècnics de l'Ajuntament
l'acreditació fidedigna de què la Diputació mantinga algun deute exigible i en el cas
que així fóra caldria explicar-se el concepte pel qual es deu i les gestions realitzades
per a cobrar. No pot pronunciar-se sense un informe previ.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista explica que les dades
que té  han estat facilitats per l'Ajuntament. La Diputació deu més de 500.000 €.
Relaciona cadascun dels deutes. A l’alcalde hauria de constar-li si són deutes
exigibles o no. Suggereix canviar la moció  perquè es demane informe del vertader
abast del deute. Amb més motiu que a la Generalitat ha d'exigir-se puntualitat en el
pagament a la Diputació. El deute, exigible, segons la seua opinió és de  452.000 €.

L’alcalde-president nega que siga exigible eixe import i en tot cas, el que es
dega es pagarà. La Diputació anualment subvenciona a l'Ajuntament de Xàtiva en
més de 700.000 €. La Diputació paga a 45 dies, una altra cosa és que l'expedient no
s'haja enviat o no estiga conforme. Periòdicament es fan compensacions.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no sap què és pitjor, que la moció del Grup Municipal Socialista
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siga certa o que l’alcalde no sàpia què és el que es deu. Manifesta estar a favor de
la moció perquè qualsevol deute ha de reclamar-se.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que ha quedat evidenciat que l'alcalde no sap el que es deu. La festa en què El
Govern municipal ha viscut en els últims anys s'ha acabat.

 Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda manifesta que
l’alcalde té tota la informació en relació amb l'assumpte tractat i que és radicalment
fals que la Diputació dega 500.000 € a l'Ajuntament de Xàtiva. El que al present
moment resulta exigible és ridícul.

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot de l’alcalde-president i els
nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a
favor (els cinc vots dels regidors 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 in voce presentada pel Grup Municipal Socialista per
a sol·licitar  imports exigibles a la Diputació de València per subvencions i convenis i
reclamació d'interessos.

11é. PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a respondre les preguntes realitzades per
escrit pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, que són les següents:

1r.  Preguntes dirigides a la regidora delegada de Sanitat  Yolanda Esperanza
Sipan Sarrión:

• Per quina raó s'ha suspés el servei d'atenció sanitària que oferia el Centre
d'Especialitats l'Eapañoleto a les vesprades?.

• S'ha realitzat un estudi sobre l'impacte que suposarà l’esmentat tancament entre
les 175.000 persones de les comarques de la Canal de Navarrés, la Costera i
part de la Ribera Alta?

• Amb aquesta reducció en la cobertura horària es contempla una disminució en la
possibilitat de cobrir la demanda actual que es produeix en el centre d'unes
70.000 proves diagnòstiques i terapèutiques com densitrometries,
ecocardiografies, espirometries i altres exploracions?

• Quin ha estat l'estalvi econòmic per a tancar el Centre d'Especialitats
L'Españoleto a la vesprada? Aquesta serà la tònica general  justificada per la
crisi?

• Va a reforçar-se el servei de cita prèvia per a atendre l'acumulació  de treball en
l'horari de matí?

• Quin ha estat l'estalvi per a tancar la possibilitat de fer servir llits a l'Hospital Lluis
Alcanyís durant els últims ponts?

• És cert que hi ha 80 llits a l'Hospital  Lluis Alcanyis cada dia, quines mesures es
van a prendre per a rendibilitzar-les i disminuir les llistes d'espera?
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 Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Sanitat diu que ja
va contestar en el Ple passat i en Comissió. Hi ha preguntes que parlen de les
comarques, de planificació i altres. Són preguntes respecte de les quals l'Ajuntament
no té capacitat de resposta ja que la legislació atorga aquestes competències a la
Generalitat. L'Ajuntament es preocupa per tots els problemes ciutadans i en
particular per la salut. Li consta que aquestes preguntes estan sent respostes pel
gerent de la Zona qui està a disposició de qualsevol membre de la corporació.

 Francesca Chapí Albero diu que la problemàtica és de Xàtiva  i de les seues
comarques que tenen demandes concretes i diu que no es dóna per contestada.

En referència a les preguntes de l'Hospital Lluis Alcanyis,  Yolanda Esperanza
Sipan Sarrión  manifesta que es remet a allò que s'ha contestat, que és la gerència
de l'Hospital i la Generalitat qui ha de respondre.

2n. Preguntes realitzades al regidor delegat de Medi Ambient  Jorge Herrero
Montagud:

• S'ha fet un estudi sobre l'evolució de la recollida selectiva a Xàtiva durant l'últim
any?

• Quina ha estat l'evolució  quantificada sobre la recollida selectiva de residus
durant els últims dotze mesos?

• Quin és el nivell de reciclatge que s'ha donat en els diferents barris durant l'últim
any?

• S'està estudiant la possibilitat d'augmentar el nombre de punts de recollida
selectiva a la ciutat?

 Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Medi Ambient diu que li donarà
la resposta per escrit.

B) A continuació es procedeixen a formular preguntes orals:

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que en les factures de telèfon dels usuaris estan apareixent càrrecs
per serveis de teleassistència de 50 € aproximadament.

 M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Modernització, respon que no hi
ha cap queixa per eixa incidència. El servei de teleassistència és gratuït encara
que les telefonades del ciutadà al servei les paga el ciutadà al 50% i com
telefonada metropolitana.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no s'ha contestat a les reclamacions sobre devolucions per
doble imposició  del rebut del fem.

L’alcalde-president respon que ja contestarà el servei tècnic quan puga.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per les obres a l'Albereda i la seua finalització.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que en
breu es reprendran les obres  però no pot precisar quan acabaran.
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•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la Junta de Portaveus podria arribar a acords sobre el
tractament de les mocions el que evitaria sobredimensionament. Prega que la
presidenta mostre la seua voluntat.

•  Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
diu que s'han reduït subvencions a Aspromovise de cara a nous pressupostos
pregunta si se sap alguna cosa.

 Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu que
només se sap que  les subvencions, en general, s'han reduït un 10%.

C) Preguntes realitzades per escrit pel Grup Municipal Socialista, que
són les següents:

1r. Pregunta  al  regidor  Ramón Vila Gisbert:

• Ha contractat amb aquest Ajuntament la societat Construcciones Aldesa, SA, en
els anys 2003, 2004, 2005 o 2006?

L’alcalde-president respon que es va contractar l’any 2003  la urbanització del
sector Meses amb una baixa del 29%, la més important de totes les que van
concórrer a la subhasta.

2n. Pregunta al Regidor  Enrique Perigüell:

•  Per què  està explotant el pàrquing de l'Albereda la societat Gestión Perot, SLU?

 Enrique Perigüell Ortega respon que l'Ajuntament no té constància de cap canvi
però el Departament de Gestió Patrimonial  ha requerit la concessionària perquè
aclarisca aquest abast.

D) A continuació es reprén la formulació de preguntes orals:

•  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, recorda que
encara no se li ha facilitat el llistat de les persones que van viatjar a Fitur en
l'autobús llogat per l'Ajuntament .

L’alcalde-president respon que li ho requerirà a la regidora  M. Emilia Soro
Perona, delegada de Turisme.

•  Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís en relació amb
nou canvi de criteri que afecta l'admissió a tràmit de mocions presentades al Ple,
li agradaria saber  quina serà la postura en el futur. Entén que el Grup Popular
no està jugant net i, de seguir així,  es plantejarà assistir a la Junta de Portaveus.
Sol·licita saber quin és el criteri i si hi ha criteri.

L’alcalde-president respon que si considera que la Junta de Portaveus no serveix
per a res no ha d'assistir.
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•  M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista pregunta en quin punt
està la gestió sobre la llista d'espera d'Aspromovise i en particular les gestions
per a solucionar l'assistència de les huit persones de Xàtiva.

 Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social explica que
l'Ajuntament ha realitzat una infinitat de gestions amb la directora general. Les
notícies a hores d'ara és que entraran en el pròxim curs.

•  M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista pregunta quan es
reprendran les obres del CEEM i CRIS.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que s'ha
signat el contracte i l'acta de replantejament.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores cinc minuts alça
la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau dl’alcalde-
president, autoritze amb la meua firma, com a secretari en funcions que done
fe.

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

EL VICESECRETARI,
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