
EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 5, DE 4 D’ABRIL DE 2014

1

PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 5/2013
DATA: 4 D’ABRIL DE 2014

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors:

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

GRUP SOCIALISTA

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

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra Cristina María Suñer Tormo
Sr Joan Josep García Terol



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 5, DE 4 D’ABRIL DE 2014

2

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
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 ORDINÀRIA    NÚM. 4,
DE  7 DE MARÇ DEL 2014.

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

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que és inadmissible  convocar un ple sense cap punt de l'orde del
dia donant, amb això, una imatge d'inactivitat. Demana que l’alcalde revoque
les competències conferides a la Junta de Govern Local.

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

2n.- 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 de l’alcalde president:

Números del 75 al 110 (corresponents al mes de març del 2014)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

3r.- DESPATX EXTRAORDINARI
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3r.1.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A,
PER A SOL·LICITAR A LA GENERALITAT VALENCIANA LA LL EI DE
COMARCALITZACIÓ  QUE DETERMINA L'ARTICLE 65 DE L'ES TATUT
D'AUTONOMIA.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a
la moció presentada el 26 de març del 2014, registre d'entrada 2237, per a
sol·licitar a la Generalitat Valenciana la Llei de Comarcalització que determina
l'article 65 de l'Estatut d'Autonomia, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 46 de l’Estatut d’Autonomia valencià de l’any 1982 preveia que
“una llei de les Corts Valencianes… determinarà la divisió comarcal, després de
ser consultades les corporacions local afectades”.

Van passar vint-i-sis anys des de l’aprovació d’aquesta norma bàsica i la
llei a què fa referència encara no ha arribat al Parlament Valencià. En la
reforma de l’estatut de l’any 2006 es continua proposant una llei de
comarcalització en l’article 65:

“1.- Una llei de les Corts, en el marc de la lesgislació de l’Estat, que
haurà de ser aprovada per majoria de dos terços podrà determinar la divisió
comarcal, després de ser consultades les entitats locals afectades.

2.- Les Comarques són circumscripcions administratives de la
Generalitat i Entitats Locals determinades per l’agrupació de municipis per a la
prestació de servicis i gestió d’afers comuns.

3.- Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran
regulades per Llei de Les Corts aprovada també per majoria de dos terços,
després de ser consultades les entitats locals afectades.”

És un fet que la reforma de la Llei de Bases del Règim Local pot
legitimar la perduda de competències dels Ajuntaments a favor de les
Diputacions Provincials i, per tant, minvar l’autonomia local. Especialment a
aquells Ajuntaments de menys de 20.000 habitants perdran l’autonomia per
prestar alguns dels serveis mínims obligatoris. Molts Ajuntaments no poden
assumir les despeses que ocasionen alguns serveis i cal buscar criteris
d’eficiència per tal de garantir i optimitzar la prestació de serveis, però no
sempre la millor alternativa es la centralització en les Diputacions.

La mateixa reforma de la Llei de Bases de Règim local diu que “Les
previsions d’esta Llei s’aplicaran respectant l’organització comarcal en aquelles
comunitatas autònomes en les que l’estatut d’autonomia tinga atribuïda
expressament la gestió de serveis supramunicipals”.

El desenvolupament del l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana determinaria la divisió comarcal i dotaria de caràcter
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d’Entitat Local a les comarques que així es constituïren, com ara la comarca de
La Costera. Amb un caràcter legal d’Entitat Local la comarca de La Costera
podria assumir la gestió d’alguns serveis supramunicipals, evitant la perdua
d’autonomia a favor de una administració més llunyana com les Diputacions
Provincials.

Xàtiva, com a ciutat principal de La Costera, deu aspirar a ser alguna
cosa més que “capital” sobre el paper i liderar esta iniciativa que millore la
gestió en les comarques més allunyades de les capitals de província. Esta
proposta va encaminada en qualsevol cas i com diu la Llei 27/2013 en el seu
preàmbul a “dotar de major racionalitat i sostenibilitat” a l’administració local.

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

PROPOSTA D’ACORD

1.- El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva demana a les Corts que insten al
Govern de la Generalitat que desenvolupe l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia
valencià per tal de permetre a les comarques que així o demanen a assolir
l’estatus de Entitat Local.

2.- El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva demana a les Corts Valencianes que
cree una comissió per a l’estudi de l’organització comarcal i elabore un projecte
de llei de comarcalització que siga discutit i aprovat pel Pralament Valencià.

3.- Traslladar aquest acord a la Mesa i a tots els grups polítics de les
Corts Valencianes. “

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) i cap abstenció, adopta
l'ACORD següent:

Únic .- No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista, per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana la Llei de Comarcalització
que determina l'article 65 de l'Estatut d'Autonomia

3r.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  BLOC-
COMPROMÍS PERQUÈ L'AJUNTAMENT  DE XÀTIVA ES COMPROM ETA A
CELEBRAR ASSEMBLEES VEÏNALS ALMENYS TRIMESTRALMENT.

Pel Grup Municipal Bloc-Compromís, se sol·licita declaració d'urgència
per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Orde del Dia,
declaració que es conferix per unanimitat.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 31 de març del 2014, registre d'entrada 2358,
perquè l'Ajuntament de Xàtiva es comprometa a celebrar assemblees veïnals,
almenys trimestralment, amb el següent tenor literal:
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“Aquest grup polític va presentar recentment una proposta que pretenia
que s’elaborara un nou reglament de participació ciutadana, donat que l’actual
es troba desfasat i a més no se li està donant la utilitat que se li podria donar.
Aquesta proposta no va trobar el recolzament de l’equip de govern, que la va
trobar innecessària. Des de COMPROMÍS considerem que, donat que no es va
produir la reforma del reglament, la qual cosa hauria suposat un impuls a la
participació de la ciutadania en la gestió municipal, sobre tot si s’hagueren
inclòs diferents obligacions de l’equip de govern, és el moment d’acordar,
almenys, algunes d’aquestes obligacions per tal que la participació vaja
creixent i es done cabuda a la demanda de la ciutatdania d’una marjor
transparència i participació.

Una de les mesures que hauríem proposat en l’elaboració del nou
reglament és la celebració d’assemblees veïnals, destinades a explicar a la
ciutadania l’acció de govern a la vegada que a poder escoltar de forma directa
la seua veu. Altres ajuntaments, com el de Tavernes de la Valldigna, estan
posant en marxa aquestes iniciatives que són, com considerem des de
COMPROMÍS, el futur de la gestió municipal.

És per tot açò que proposem al ple l’adopció del següent:

ACORD

Primer.- L’Ajuntament de Xàtiva es compromet a assemblees veïnals
amb periodicitat, almenys, trimestral, en les que s’exposen a la ciutadania els
principals temes de gestió municipal i es puga escoltar la seu veu.”

El senyor García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, explica que
la moció va en la línia de fomentar la participació ciutadana. Les assemblees
tindrien com a objectiu explicar l'acció de govern als ciutadans. Hauria de
donar-se l'oportunitat als ciutadans de preguntar, ja que no es fa en els plens,
almenys en assemblees.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  manifesta que el seu Grup intenta fer de pont entre la Ciutadania i
l'Ajuntament. Eixen al carrer a preguntar a la gent. Les seues propostes són
traslladades al ple i a comissions on són rebutjades sistemàticament. També ha
reclamat un horari de plens més assumible, pressupostos participatius, un orde
del dia ampli, etc. La desafecció de la institució amb els ciutadans total i ha
d'analitzar-se en eixe sentit. Cal fer política amb majúscules.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista està a favor
d'incrementar la participació ciutadana. Són moltes les iniciatives que caben en
esta línia. Cal implicar els ciutadans en l'acció de govern. Obres com la Plaça
de Bous o la Biela que ara es pretén executar no es portarien a terme si es
preguntara a la gent.
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Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta la seua conformitat de mantindre viu  el contacte amb la gent.
Qualsevol regidor  ho  practica cada a dia contactant amb la gent a peu de
carrer i reunint-se amb les associacions. El cas de Tavernes de Valldigna és un
cas aïllat. És una ferramenta però no l'única ni la més eficaç. Exposa les
facilitats d'accés que el ciutadà té cap als seus representants per via
electrònica.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que està bé que es facen coses però la moció  planteja un sistema
de participació metòdic i periòdic. Cada aportació suma. En estos moments la
ciutadania té motivació extra fugint del clientelisme i del personalisme.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que tots els regidors arrepleguen  iniciatives  ciutadanes. Reconeix que s'han
impulsat iniciatives positives. Les assemblees són un pas més. Seria molt
positiu perquè permetria una interacció i posada en comú. El model del “boca
orella” és paternalista i amb una visió de fer favors. Es tracta en cas contrari,
d'escoltar a la gent en global. El ciutadà és qui ha de dirigir la política. Tal
vegada el verdader motiu és que l’alcalde no té temps per a això.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la ciutat no té
contacte directe per la falta de dedicació de l’ alcalde a Xàtiva. No compartix
l'argument del Partit Popular. Xàtiva no necessita un alcalde virtual sinó algú
que xafe el carrer. Cal obrir polítiques públiques a la participació. La raó
verdadera és que el Govern evita el glop de tindre que assentar-se amb la
ciutadania.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que la participació pública no és un monopoli  dels partits progressistes.
S'han d'utilitzar els mitjans que hui s'oferixen. Esta és la legislatura de la
implementació de la participació ciutadana.

L’ alcalde-president manifesta que en les Juntes de Govern Local durant
el mes de març s'han tractat noranta-nou expedients el que demostra treball i
gestió. El Partit Socialista quan governava no deixava gravar els plens en
televisió. Quan es va fer alguna proposta incòmoda l'anterior alcalde va
desallotjar els ciutadans. Les mocions aportades pels grups de l'oposició no
pareixen tindre a veure amb els problemes que interessen  als ciutadans de
Xàtiva. Qui té un problema ho tracta en l'Ajuntament no en una assemblea.

L'Ajuntament Ple, per  onze vots en  contra (el vot de l’alcalde-president i
els deu 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,
adopta l'ACORD següent:

Únic .- Rebutjar la moció presentada  pel Grup Municipal Bloc-
Compromís, perquè l'Ajuntament de Xàtiva es comprometa a celebrar
assemblees veïnals, almenys trimestralment.
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3r.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA ES COMPROME TA A
NO REALITZAR CAP ACTE D'INAUGURACIÓ DE CAP OBRA O S ERVEI NI
COL·LOCACIÓ DE PRIMERES PEDRES EN QUÈ ES DE PROTAGO NISME
ALS POLÍTICS I NO  A LA CIUTADANIA.

Pel Grup Municipal Bloc-Compromís, se sol·licita declaració d'urgència
per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Orde del Dia,
declaració que es conferix per unanimitat.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 31 de març del 2014, registre d'entrada 2359,
perquè l'Ajuntament de Xàtiva es comprometa a no realitzar cap acte
d'inauguració de cap obra o servei ni col·locació de primeres pedres en què es
de protagonisme als polítics i no a la ciutadania, amb el següent tenor literal:

“Ens trobem en unes dates en les quals s’aproximen diferents conteses
electorals que decidiran, successivament, i en menys de 18 mesos, la nostra
representació a Europa, els governs locals i autonòmics i el govern de l’Estat.
Les maneres de fer tradicionals de molts polítics, confiats en el populisme
paternalista, han fet que, sobre tot en temps de bones perspectives
econòmiques, les persones que optaven a repetir un càrrec, es dedicaren els
últims mesos a dirigir l’acció política de l’administració que dirigien a realitzar un
seguit d’actes d’inauguracions o posades de primeres pedres, algunes de les
quals resultaven completament anacròniques. S’ha arribat a inaugurar rotondes
en les que no cabien totes les autoritats que acudien a la inauguració, a posar
primeres pedres d’obres que després no s’han acomplert després de diversos
anys o a realitzar despeses molt grans amb picadetes, truites gegants, mentre
la ciutadania tenia necessitats per cobrir.

La desmesura de determinats moments va fer que es canviara la llei
electoral per tal que es prohibiren  les inauguracions en període electoral, des
de la convocatòria de qualsevol elecció. Això va fer, no obstant, que moltes
administracions acumularen les inauguracions abans d’aquesta convocatòria, o
que s’intentara fer alguna inauguració vetlada com el que va passar ací a
Xàtiva, en 2007, amb la plaça de boius, i això és el que pretén evitar aquest
grup municipal amb aquesta moció.

Aquesta actitud dels governants sembla que pretén fer veure que el que
s’inaugura és un mèrit d’ells, quan es fa amb diners de tota la ciutadania, i si és
espectacular o si la inauguració mateixa és espectacular, són diners que es
detrauen a necessitats no complertes en altres àmbits de la gestió. Aquesta
actitud és completament reprovable en qualsevol circumstància, i més pròpia
d’altres èpoques que del segle XXI, però ho és més encara en l’actual
circumstància en la qual les administracions, entre les quals es troba el nostre
ajuntament, han disminuït la despesa i han hagut de retallar en serveis bàsics,
quan la siutació de moltes famílies hauria de fer que s’augmentaren
considerablement els diners destinats a benestar social, educació, sanitat, etc.
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És per tant necessari un canvi d’actitud dels governants, que han de
considerar que són servidors de la ciutadania, que els ha escollit per a escoltar
les seues necessitats, buscar el bé comú, i gestionar de forma adequada els
diners provinents dels impostos. No és sols necessari eliminar la despesa
destinada a inauguracions, és necessari eliminar-les pel que suposa
d’autopromoció dels governants, de propaganda electoral encoberta i de
concepció del paper dels que han de ser servidors de la ciutadania
completament fora de lloc en el segle XXI.

És per tot açò que proposem al ple l’adopció del següent:

ACORD

Primer.- L’Ajuntament de Xàtiva es comproment a no realitzar cap acte
d’inauguració de cap obra o servei ni posada de primeres pedres en les quals
es done protagonisme als polítics i no a la ciutadania.”

Joan  Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que les inauguracions partidistes mai tenen sentit però molt menys en els
temps de retalls.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu estar a favor de la moció. Amb els diners públics els polítics no
han de fer-se la foto. Els ciutadans són els protagonistes. No han d'utilitzar-se
dates electorals  per a afavorir el populisme. Estes pràctiques no són del Segle
XXI.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que les
inauguracions en període electoral sols pretenen autopromoció  i rèdit electoral.
La inauguració de la Plaça de Bous de Xàtiva en jornada de reflexió va ser una
cosa esperpèntica. Com també ho va ser l'entrega de claus de vivendes
protegides, la majoria de les quals no s'han construït. També la Ciutat de
l'Esport amb presència de Francisco Camps. A estes s'afigen moltes més.
Davant de pròximes cites electorals  i en període de crisi açò ha d'evitar-se.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta  que no té clar  si el que es demana és no fer inauguracions, no fer-
les a Xàtiva o no fer-les en període electoral. Inaugurar és fer un acte solemne
on la lògica fa que haja d'estar l'alcalde. Posa exemple d'inauguracions a
Burjassot, Sueca, Ontinyent i altres. Li pareix bé que s'inaugure i es realitze
amb solemnitat. No es pot tindre doble llenguatge. No sap en realitat quin és el
criteri. La petició és insostenible.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que ha d'inaugurar-se però pregunta quants d'eixos actes
no responen a la posada en valor de serveis, totes les coses que s'inauguren i
després no s'utilitzen. Una biblioteca participativa no és el mateix.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís explica
que el que demana  la moció és que l'Ajuntament  es comprometa
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indefinidament a no fer inauguracions  polítiques. No veu que puga suscitar cap
dubte. Del que està en contra és de les utilitzacions maniquees i torceres a
favor del polític de torn.

Roger Cerdá Boluda, de Grup Municipal Socialista pregunta quantes
inauguracions són assimilables als exemples que ha posat fetes a Xàtiva.

 Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
considera que defendre el que estan defenent és insultar la intel·ligència dels
ciutadans. L'única diferència entre el que demanen i el que fan fora de Xàtiva
és que ací governa el Partit Popular i fora governen altres.

L’alcalde-president manifesta que popular no és qui vol sinó qui pot; el
rèdit electoral s'obté amb la bona gestió  no amb la inauguració. El Partit
Socialista es va fer fotos amb el Delegat del Govern sota els cartells del Pla
Zapatero i les va remetre a la premsa. La Plaça de Bous  no la va inaugurar
l'ajuntament  sinó que va ser una festa  d'ascens de l'Olímpic. La inauguració
de la Ciutat de l'Esport va ser  un de les fites més importants de Xàtiva. Com a
President de la Diputació  el conviden a inauguracions tots els ajuntaments de
la província de qualsevol signe.

L'Ajuntament Ple, per onze vots en  contra (el vot de l’alcalde-president i
els deu 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,
adopta l'ACORD següent:

Únic .- Rebutjar la moció presentada  pel Grup Municipal Bloc-
Compromís, perquè l'Ajuntament de Xàtiva es comprometa a no realitzar cap
acte d'inauguració de cap obra o servei ni col·locació de primeres pedres en
què es de protagonisme als polítics i no a la ciutadania.

3r.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TES
A FAVOR DE L'AMPLIACIÓ D'HORARIS DE VISITA DELS PRI NCIPALS
EDIFICIS MONUMENTALS DE XÀTIVA.

Pel Grup Municipal Socialista, se sol·licita declaració d'urgència per a
passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Orde del Dia, declaració que
es conferix per unanimitat.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 31 de març del 2014, registre d'entrada 2372, a favor de
l'ampliació d'horaris de visita dels principals edificis monumentals de Xàtiva,
amb el següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons les xifres de l’Oficina Municipal de Turisme de la nostra ciutat, al
voltant d’uns 50.000 turistes nacionals e internacionals ens visiten al llarg de
l’any. És en els mesos de març, abril, maig i juny on hi ha un major nombre de
turistes coincidint aquestes visites en l’època primaveral.

Gran part del nucli antic és recorregut pels visitants gaudint de les
riqueses culturals i arquitectòniques dels nostres monuments i edificis històrics.
Però en molts dels casos, aquestes visites es realitzen sense poder accedir a
l’interios dels mateixos, impedint-se així conèixer l’ampli bagatge cultural que
emmagtzemen les distintes estances de la ciutat.

Alguns d’aquests edificis, la majoria, són de propietat i ús municipal,
altres depenen de diferents institucions públiques i un tercer gurp, són propietat
de l’Església Catòlica. Però tot ells tenen un alt valor turístic i patrimonial, raó
més que suficient per posar-los en valor i facilitar la seua visita, almenys en els
mesos en els que el nombre de visitants que registra la nostra ciutat és major.

Alguns dels edificis monumentals que són susceptibles de ser visitats i,
per tant, haurien d’estar oberts almenys dissabtes i diumenges de matí són: el
Palau d’Alarcó, l’Església de Sant Pere, La Casa de la Cultura, l’Hospital Reial,
el Palau, la Casa Artigues (Botica Central), el Convent Sant Domènec i el
Convent de Sant Agustí.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua
consideració i aprovació pel Ple els següents

ACORDS

1.- Habilitar un horari de visita als edificis monumentals de propietat
municipal durant els mesos de major afluència turística (març, abril, maig i juny)
en horari de matí els caps de setmana.

2.- Iniciar el tràmits per habilitar aquest mateix horari de visita en els
edificis monumentals no dependents de l’Ajuntament de Xàtiva.”

Miguel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que no compartix les argumentacions abocades pel
senyor Alcalde en el punt anterior.

Miquel Àngel Lorente López expressa que no continuarà amb la seua
intervenció fins al reingrés en la sala de l’alcalde, el que es produïx a les 13
hores 10 minuts.

Reprén la seua intervenció Miquel Angel Lorente López, diu que en la
Consolació hi ha molta gent demanant menjar.

L’alcalde li demana que se cenyisca al punt de l'orde del dia i li crida a
l'orde.
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Contínua el senyor Lorente López. Diu que el govern no és representatiu
dels problemes de la gent. El Partit Popular no és el Govern, està  en el govern.
El Ple no porta cap assumpte i la Junta de Govern despatxa els assumptes
sense cap intervenció. Així no es treballa per l'emergència social ni per la
promoció econòmica. Propostes com les fetes pels grups de l'oposició són
importantíssimes perquè la situació és alarmant i els ciutadans no se senten
representats.

L’ alcalde-president respon que per a ell no és important parlar de la
República ni de l'alçament. Eixa és la idea que Esquerra Unida té dels plens. A
continuació li retira la paraula.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
la seua conformitat amb la moció. Xàtiva té com un dels principals valors el
patrimoni. El turisme pot ser valorat  i dinamitzat. Podrien sumar-se més fites
patrimonials. Tot és possible si es vol. Podria fer-se un estudi per a obrir el
nombre més gran de monuments possible.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme, diu que agraïx
la moció perquè demostra interés. No pot votar a favor ja  que la seua màxima
és realitzar una oferta racional, sostenible, atractiva i exitosa. Les estadístiques
demostren que l'increment  de l'afluència turística és constant. Exposa les
franges horàries de cada monument anomenat en la moció. Les dades
aconsellen mantindre la línia sostenible i exitosa. Això no obsta  que puga
estudiar-se qualsevol alternativa.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que coneix els
horaris i per això planteja la moció que porta espais que no obrin el cap de
setmana i molt pocs a la vesprada. No qüestiona els èxits o fracassos de la
política turística de Xàtiva. Rebutjar el que és lògic i positiu no té sentit. El fet
que s'oferisquen diversos monuments no implica que puguen ser ampliats. Amb
això podria transitar-se del turisme de dia a turisme d'allotjament. Per exemple
amb Sant Doménec. Si l'argument és econòmic podria entendre-ho o discutir-
ho però és una qüestió de voluntat. La proposta és de mínims és simplement
estudiar-ho.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que la promoció econòmica que necessita Xàtiva també ha
de vindre pel sector turístic. Però es patix de Pla Director i indicadors. Es
decidix per impulsos. Amb un patrimoni com el de Xàtiva les possibilitats són
immenses i no hi ha cap planificació . La responsabilitat és de tot l'equip de
govern. És transversal. No sols cal quedar-se en horaris cal anar molt més
enllà. Per exemple vincular Xàtiva a la costa. El govern constantment fa cas
omís a les propostes de l'oposició i els que es ressenten són els ciutadans.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
en la resposta de la Regidora de Turisme veu  la inacció i el conformisme.
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Xàtiva té infinitat de possibilitats i no s'exploten. No es pot dir que amb l'oferta
actual estan pal·liades les necessitats. Les possibilitats de la Ciutat són
infinites. Cal caminar cap a un model que vaja a més.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme manifesta que si
hi ha Pla de Dinamització Turística i que opera transversalment. S'han donat
possibilitats de rutes nocturnes i no han tingut continuïtat amb el temps. Les
directrius les pren la Regidora sobre la base dels criteris tècnics. La realitat és
que l'activitat turística de Xàtiva  és exitosa.

L’ alcalde-president diu que la ciutat turística d'interior més important en
la província de València és Xàtiva. S'ha treballat amb estudis previs i amb sentit
comú pensant que les propostes tenen un cost econòmic  que hi ha que pagar.
El de Xàtiva és un turisme de punter i sostenible. Votarà que no però demana a
la Regidora que ho estudie.

L'Ajuntament Ple, per onze vots en  contra (el vot de l’alcalde-president i
els deu 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,
adopta l'ACORD següent:

Únic .- Rebutjar la moció presentada  pel Grup Municipal Bloc-
Compromís, a favor de l'ampliació d'horaris de visita dels principals edificis
monumentals de Xàtiva.

3r.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER LA DIGNITAT EN EL TREBA LL DE
RECOL·LECTORS  I RECOL·LECTORES ENFRONT DE L'EXPLOT ACIÓ
LABORAL.

Pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, se sol·licita
declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en
l'Orde del Dia, declaració que es conferix per unanimitat.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 31 de març del 2014, registre
d'entrada 2383, per la dignitat en el treball dels recol·lectors i recol·lectores
enfront de l'explotació laboral, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El món del treball al camp de valencià, on el sector de la taronja no ha
gaudit mai d’optimes condicions, ha empitjorat en els darrers anys per la
irrupció del sistema de contractació indirecta controlat per les empreses de
treball temporal. En la nostra ciutat i en molts altres municipis són molts els
hòmens i les dones que treballant en la taronja han patit unes condicions
laborals molt adverses que, amb l’entrada de les ETT, des de mitjans dels anys
noranta, s’han convertit en molts casos en insostenible. De fet, aquest context
ve donat per l’existència d’una xarxa d’empreses de treball temporal (ETT) i
empreses citrícoles que “esclavitzen” als collidors i collidores, la majoria
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immigrants. Cal dir, que hi ha persones que treballen de sol a sol per 10 ó 12
euros.

En el País Valencià és varen signar l’any passat més de 200.000
contractes eventuals per a recollir taronges, dels quals 117.000 es
formalitzaren mitjançant  ETT. Val a dir, que aquestes contractaciones es
concentren en un grup d’empreses.

És per tot això que el Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament
de Xàtiva proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Instar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que
incremente les inspeccions en les empreses de treball temporal que contracten
persones del sector agrícola.

SEGON.- Demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social els canvis
normatius i legislatius que calga per a evitar els abusos que es donen en estes
contractacións.

TERCER.- Enviar l’acord a la Conselleria d’Economia, Indústria Turisme
i Ocupació; al Ministeri d’Ocupacio i Seguretat Social i als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes i del Congrés dels Diputats.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la relació laboral entre les ETT i els recol·lectors arriba a
l'esclavitud. Treballen de sol a sol per dotze euros.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que el camp valencià està molt deteriorat des de fa anys per les
perjudicials polítiques del Govern de l'Estat. La situació dels recol·lectors ha
empitjorat amb les ETT. Cal sol·licitar canvis en la legislació per la peculiaritat
del camp valencià.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu estar a favor de la
moció. De la dignitat laboral i salarial. La situació és greu i cal fer el que es
puga o instar a qui puga fer-ho.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta la seua conformitat amb la moció i amb la tradició de Xàtiva amb el
món de la taronja.

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

Únic .- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, per la dignitat en el treball dels recol·lectors i recol·lectores
enfront de l'explotació laboral
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3r.6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  ESQUERR A
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PEL CONTROL DEL DESENVOLUPA MENT I
APLICACIÓ DE LA LLEI DE REFORMA LOCAL EN L'AJUNTAME NT DE
XÀTIVA.

Pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, se sol·licita
declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en
l'Orde del Dia, declaració que es conferix per unanimitat.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 31 de març del 2014, registre
d'entrada 2385, pel control del desenvolupament i aplicació de la Llei de
Reforma Local en l'Ajuntament de Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 30 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la
Llei 7/2003, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local entrant en vigor l’endemà de la publicació, tal com
s’extableix en la disposició Adicional 6ª.

Des d’Esquerra Unida junt a d’altres opcions polítiques progressistes i
organitzacions sindicals hem mostrat el nostre rebuig al contingut d’aquesta
norma i en defensa d’una reforma que contemplés, no només la consolidació
de les competències municipals, sinó el finançament suficient de les mateixes.

En aquest marc d’adaptació a la norma, moltes de les decisions que han
d’adoptar les administracions local afecten a la seua potestat d’autoorganització
i al seu torn, poden arribar a repercutir directament sobre les condicions de
trevall del personal al seu servei.

És per tot això que el Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament
de Xàtiva proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Incloure en l’ordre del dia de les comissions informatives i
reunions dels òrgans autònoms de l’ajuntament de Xàtiva un punt informatiu
relacionat amb l’impacte del desenvolupament i aplicació de la Llei de Refoma
Local 27/2013 en cadascuna de les àrees d’acció de l’Ajuntament de Xàtiva.

SEGON.- Garantir el manteniment dels serveis i les ocupacions, així com
la qualitat, eficàcia i eficiència d’aquells.”

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta estar a favor de la moció.  Considera necessari prendre mesures en
relació amb la Llei de Racionalització. És una llàstima que l'Ajuntament no haja
secundat el recurs d'inconstitucionalitat. Està pendent l'informe general però
convindria saber l'impacte de la Llei àrea per àrea.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista també està a favor
de la moció, diu que convindria saber  l'aplicació  concreta de la Llei en cada
àrea. La Llei suposa un canvi important. És una estratègia defendible que
aquells serveis que ja es presten es continuen prestant com es fa  amb les
comarques.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular,
diu que ja s'ha tractat este tema en Ple, en Junta de Portaveus i en Comissions
Informatives. Recolza incorporar en comissions informatives informes en este
sentit. És constant la publicació de circulars i canvis de criteri en l'aplicació de
la Llei.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià,  insistix en el fet que es pose molt èmfasi en serveis socials,
Proexa i participació ciutadana perquè no es vegen afectats.

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 Esquerra Unida del País Valencià, pel control del desenvolupament i
aplicació de la Llei de Reforma Local en l'Ajuntament de Xàtiva.

3r.7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A CONDEMNAR L'ALÇAMENT MILIT AR
DEL 18 DE JULIOL DE 1936 CONTRA EL GOVERN LEGÍTIM D E LA II
REPUBLICA ESPANYOLA.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 31 de març del 2014, registre
d'entrada 2388, per a condemnar l'alçament militar del 18 de juli de 1936 contra
el govern legítim de la II República Espanyola, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 14 d’abril es compliran 83 anys de la proclamació de la II República, el
primer règim democràtic de la nostra història que instaurà un vertader Estat de
Dret i proclamà la primera constitució democràtica de Espanya. Aquesta
Constitució plasmà el principi d’igualtat dels espanyols davan la llei, al
proclamar Espanya com “una república de treballadors de tota classe que
s’organitza en règim de Llibertat i de Justícia”, el principi de sobirania popular,
establí el sufragi universal per a homes i dones majors de 23 anys, en
economia la propietat privada quedà subjecta als interessos de l’economia
nacional, es constituí un “Estat integral, compatible amb l’autonomia dels
Municipis i les Regions”, el principi de laïcitat “l’Estat, les regions, les províncies
i els Municipis, no mantindran, afavoriran, ni auixiliaran econòmicament a les
Esglésies, Associacions i Institucions religioses”, a més a més es reconegué el
matrimoni civil i el divorci així com l’ensenyança primària laica, gratuïta i
obligatòria, i es reconeix la llibertat de càtedra.
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La II República va promoure l’avanç en la transformació de la nostra
societat, en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la
consecució de la justícia social.

Aquest sistema democràtic acabà amb la derrota en la Guerra Civil per a
donar pas a més de 40 anys de franquisme, de repressió i de retorcessos.

El 14 d’abril ha de ser una data reivindicativa per reclamar el nostre dret
a la Repúbica i fer un homenatge a tots els alcaldes i regidors dels ajuntaments
d’aquell període, així com condemnar el colp d’estat franquista contra la II
República.

És per tot això que el Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament
de Xàtiva proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Condemnar l’alçament militar del 18 de juliol de 1936 contra el
govern legítim de la II República espanyola.

SEGON.- Que el 14 de abril de 2014 onegi la bandera republicana des
de l’Ajuntament per tal de fer un homentge a totes les persones que defensaren
la II República.

TERCER.- Que l’Ajuntament organitze actes per commemorar el 81
aniversari de la proclamació de la II República.”

L'Ajuntament Ple, per  onze vots en  contra (el vot de l’alcalde-president i
els deu 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,
adopta l'ACORD següent:

Únic.- No declarar la urgència a la moció presentada  pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià per a condemnar l'alçament militar del 18 de
juliol de 1936 contra el govern legítim de la II República Espanyola.

3r.8.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS
POLÍTICS QUE FORMEN LA CORPORACIÓ , A FAVOR DE L'AM PLIACIÓ
DE LA MINURSO AMB COMPETÈNCIES EN LA VIGÈNCIA DELS DRETS
HUMANS EN EL SÀHARA OCCIDENTAL.

Pels Grups Polítics que conformen la corporació, se sol·licita declaració
d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Orde del
Dia, declaració que es conferix per unanimitat.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció conjunta presentada el 31 de març del 2014,
registre d'entrada 2389, a favor de l'ampliació  de la Minurso amb competències
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en la vigència dels drets humans en el Sàhara Occidental, amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental
(MINURSO) és la missió de pacificació de les Nacions Unides, establerta
mitjançant la resolució 690 del Consell de Seguretat de 29 d’abril de 1991,
d’acord amb les propostes d’arranjament, tal com van acceptar el 30 agost de
1988 el Marroc i el Front Popular per a l’Alliberament de Saguia el-Hamra i de
Rio de Oro (Frente Polisario), per observar l’alto el foc i organitzar un
referèndum entre el poble sahrauí que determinés el futur estatus del territori
del Sàhara Occidental a través del Dret d’Autodeterminació.

Segons el pla d’arranjament, el referèndum del Sàhara Occidental
s’hauria d’haver celebrat el gener de 1992, sent un dels mandats originals de la
MINURSO identificar i registrar les persones amb dret a vot, però, no va ser
possible procedir d’acord amb el calendari original a causa de les contínues
traves imposades pel Marroc, de manera que el cens va trigar més de 8 anys
en completar-se, quan l’ONU ho va publicar l’any 2000, el Marroc es va negar a
acceptar-ho.

A més, des de la signatura de l’alto el foc el 1991, el Marroc ha incentivat
a molts dels seus ciutadans a mudar-se al Sàhara Occidental, incrementat així
les seves opcions d’èxit en una possible votació.

Avui, més de 20 anys després, el referèndum encara no s’ha celebrat.

Cap país del mon reconeix el Sàhara Occidental com part del Marroc,
però els interessos dels seus aliats fan que el Marroc no senti cap urgència per
trobar una solució.

La MINURSO segueix portant a terme les següents tasques:
-Supervisar la cessació del foc.
-Reduir l’amenaça de les mines i les municions sense detonar.
-Donar suport a les mesures de foment de la confiança.

No obstant això, en l’actualitat, la Missió de les Nacions Unides per al
Referèndum del Sàhara Occidental, és l’única missió de manteniment de la pau
que no ha inclòs en el seu mandat el seguiment i informació de les violacions
dels drets humans.

La meitat del poble sahrauí viu des de fa dècades en camps de refugiats
construïts al mig del desert. L’altra meitat dels sahrauís segueixen al seu
territori original però viuen sota l’ocupació marroquina.

L’ONU considera el Sàhara Occidental com el major territori del planeta que
encara no ha estat descolonitzat.
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Marroc, que ha violat la legalitat internacional ocupant il·legalment el
Sàhara Occidental, continua perpetuant i violant de forma greu i persistent els
drets humans de ciutadans sahrauís en presència de l’ONU, responsable del
procés de descolonització de l’última colònia africana.

Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el mateix
Parlament Europeu han vingu sistemàticament denuncinat aquestes violacions i
exigint que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO),
monitoritze el respecte als drets humans del poble sahrauí.

Així, el 7 de febrer de 2013, el Parlament Europeu va aprovar el seu
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides
celebrat a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on es sol·licitava, a més
d’una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l’exercici d’un referèndum
d’autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.

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

21. Manifiesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets
humans al Sàhara Occidental; demana que es protegeixin els drets
fonamentals del poble del Sàhara Occidental, incloent-hi la llibertat
d’associació, la llibertat d’expressió i el dret de manifestació, exigeis
l’alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d’un
enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d’un seguiment internacional
de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una
solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l’autodeterminació del
poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides.

De la mateixa manera, per a la renovació del mandat de la MINURSO al
2013, els Estats Units van proposar un text de pròrroga que plantejava la
inclusió de la vigilància de llibertats i drets dins de les responsabilitatas
establertes el 1991 per mantenir un alto al foc a la zona i organitzar un
referèndum.

A finals d’abaril de 2014, el Consell de Seguretat de l’ONU, com tots els
anhys, renovarà el mandat de la MINURSO.

En conseqüència, el grups municipals sotasignants sotmeten a la
consideració del Ple de l’Ajuntament els següents acords:

Sol·licitar al Consell de Seguretat de l’ONU, l’ampliació del mandat de la
MINURSO, incloent-hi la monitorització de les greus Violacions dels Drets
Humans al Sàhara Occidental.
Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de
Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots
els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik,
condemanats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció
dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d’un
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mecanisme internacional de seguiment dels dreht humans al Sàhara Occidental
i donar suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a
l’autodeterminacio del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions
de les Nacions Unides.

Enviar el present acord a les següents autoritat i col·lectius:
− Ministre d’Afers Exteriors (Plaça de la Provincia, 1, 28012 Madrid)
− Ambaixador del Marroc a Madrid (Carrer Serrano, 179, 28002

Madrid)
− President del Congrés dels Diputats (C/Florida Blanca, s/n, 28071

Madrid)
− President del Senat (Carrer Bailén, 3, 28071 Madrid)
− President del Parlament Europeu (Parlament Europeu, Bat. Altiero

Spinelli 60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B – 1047 Bruxelles / Bruselas,
Belgium)

− Alta Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i
Política de Seguretat (Servei Europeu d’Acció Exterior, 1046
Bruxelles/Brussels, Belgium)

− Grup Jaima Amics i Amigues de la RASD (Carrer Mare de Déu de
Begonya, 1, Baix B, 14005 Còrdova)

− Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del
País Valencià (Carrer Angel Guimerà, 45, 3º, 5ª, 46800-Xàtiva)

− Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva.”

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que la situació del Sàhara és responsabilitat de l'Estat
Espanyol des de la descolonització. El Marroc està explotant els recursos del
Sàhara per als seus propis beneficis econòmics. La Minurso ha d'aplicar-se per
a evitar violació dels drets humans i el Sàhara ha de tindre dret a la seua
autodeterminació.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís dóna
el protagonisme a l'Associació del Poble Sahrauí  a Xàtiva. Condemna la
deixadesa de l'Estat Espanyol amb el problema contra l'actitud valenta i
decidida del poble.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  diu que el
referèndum va haver d'haver-se efectuat fa anys. L'ONU ha de romandre en el
territori com a garantia de la població enfront del Marroc. Els Governs
espanyols no han fet el que degueren. Reconeix el treball de l'Associació.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que el que fa el Ple és vehiculitzar la iniciativa de l'Associació, com
sempre ha fet. És un orgull per a Xàtiva rebre xiquets saharauís.

L’ alcalde-president diu que hi ha persones que ho estan passant
malament i cal fer el que modestament es puga per ajudar-los. Els grans partits
estatals no han estat a l'altura.
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L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta
l'ACORD següent:

Únic .- Aprovar en tots els seus termes la moció presentada
conjuntament pels grups polítics que conformen la corporació, a favor de
l'ampliació  de la Minurso amb competències en la vigència dels drets humans
en el Sàhara Occidental.

4t.- PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedix a contestar les preguntes que van quedar
pendents en el ple ordinari del mes de gener.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta l’alcalde sobre la programació en la Plaça de Bous per al
pròxim trimestre.

L’ alcalde-president respon que està pendent de les ramaderies, quan ho
tinga ho portarà al Ple.

B) A continuació es procedix a contestar les preguntes realitzades per
escrit:

Juan Ignacio Reig Sanchis, del grup municipal Socialista formula la
següent pregunta al Regidor D. Ramón Vila Gisbert:

• ¿Per qué la liquidadora de la  Constructora Llanera, S.L. exigeix el
pago de 230.269’58 euros a l’Ajuntament de Xàtiva?

• ¿Té previst el equip de govern actual pagar ixe deute?

• ¿Té alguna relació la reclamació que fà l’administració concursal de
Llanera amb les factures d’empreses del grup Llanera que es va declarar
caducitat en juliol de 2013?

Ramón Vila Gisbert,  Regidor Delegat d'Economia i Hisenda  a la
primera pregunta respon que no ho sap, no és la liquidadora. L'Ajuntament s'ha
dirigit al Jutjat dient que no té res pendent. Respecte a la segona pregunta
sobre si es té previst pagar eixe deute respon que no i a la tercera diu que no
reconeix cap deute per tant no sap la relació.

C) A continuació es procedix a realitzar preguntes orals:

� Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València prega que el Consell de la Dóna es prenga en consideració i es
consensue un manifest en comú de cara al pròxim 8 de març.

Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social,
respon que ho tindrà en compte.
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� Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València, pregunta si les animacions turístiques al Castell estaven
programades o són fruit de la Setmana Santa.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme, respon que l’acció
ja s'ha fet amb gran èxit anteriorment. Es fa en Pasqua per ser temporada
alta  del Castell. No es fa tot l'any per cost econòmic.

� Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València pregunta pel trasllat del Museu a la Casa de l'Ensenyança.

Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada de Cultura respon que el trasllat
està aprovat, estan pendents d'alguns flocs com la llum i prompte
començarà el trasllat. En breu es posarà en marxa la façana i el carrer.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta pel Tren de la Diputació i els criteris seguits per a
seleccionar els restaurants triats.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme, respon que es va
fer una reunió  amb restaurants adherits a la web municipal, que no recorda
el dia i l'hora, que ho tindria de mirar en l'agenda, que es  va convocar a
quaranta-cinc restaurants i sols anaren quatre.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que les reunions no es poden fer en horari d'oficina perquè els
restauradors estan en ple treball. Suggerix que s'adapte a horaris dels
professionals.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme respon que s'han fet
cinc reunions i van ser al matí perquè ho van proposar els que van assistir.
Que ella sempre es convoca a la vesprada.

L’ alcalde-president explica la iniciativa que va partir de la Diputació amb la
col·laboració de RENFE.

Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme  manifesta que la
reunió va ser el dia 10 de març.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el dia 24 de març del 2014 es va aprovar la revisió de
preus del CCX en plurianualitat. Considera que és il·legal, a més d'amoral.
Hauria d'assumir-ho l'equip de govern que ha generat el sobrecost.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta qui llegirà els comptadors d'aigua després de la jubilació
del funcionari que ho feia.
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Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Cicle Hidràulic Integral respon
que al no poder contractar personal  s'ha externalitzat.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si coneix les empreses.

Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Cicle Hidràulic Integral,
respon que sí.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si donen garanties.

Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat d'Aigua Potable diu que les va
proposar el tècnic responsable del departament.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que podria haver-se reassignat a una persona d'un altre
departament.

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si s'ha pensant a reclamar el cèntim sanitari.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda diu contestarà.

� Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta pel cost unitari
de l'anàlisi de ADN dels animals.

Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Neteja Viària respon que té
pressupostos d'uns quinze euros.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si és el preu
pel cost unitari de registre d'animals  inclosa l'anàlisi d’ADN.

Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de neteja viària diu que així
seran vint-i-quatre euros per animal.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si hi haurà
període inicial  per a registrar.

Enrique Perigüell Ortega, Regidor delegat de neteja viària, respon que en
una o dos setmanes es publicitarà i durant el període transitori al tercer o
quatre mes s'inscriuran.

� Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta si s'ha
registrat la moció presentada pels sindicats i perquè no s'ha tractat.

El Sr. alcalde-president respon que es passarà a Comissió. Ningú extern té
potestat d'accedir directament al ple.

� Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta com es
finançarà la 4a fase  dels minijobs i que partida.
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El Sr. alcalde-president  diu que la tercera fase ja es té  pressupost.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta per la 4a.

El Sr. alcalde-president respon que quan ho sàpia ja se li dirà.

� D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta sobre la
biela, quin és l'import total de la inversió.

L’ alcalde-president respon que no ho sap. Ho porta la Diputació. Demanarà
el que siga necessari.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a què es deu
que passe de 2'2 milions a 3'7 milions d'euros.

L’ alcalde-president respon que a millores en carretera i expropiacions.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores trenta
minuts alça la sessió.  D'això s'estén la present 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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