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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc  minuts del dia tres de juny de dos mil
tretze, es reuneixen en la Sala 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 està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com fedetària.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en funcions.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 5, DEL 3 DE MAIG 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.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que en la
pàgina 3 de l'esborrany de l'acta, en reflectir el sentit de la seua intervenció va
utilitzar el precís terme “nacions” i no “nacionalitats” com així es fa constar.

El secretari manifesta que es procedeix a la seua rectificació.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels dènou membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 3 de maig de 2013.

2n. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS  PER A LA
RECLAMACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la proposició presentada el 17 de maig de 2013, registre d'entrada número 4173, per
a la reclamació del deute  històric amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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, en
passar de la 14a a la 13a sobre un total de 15 comunitats autònomes. El País



3

Valencià està infrafinançat, mentre que les comunitats autònomes de Madrid,
Balears i Catalunya avancen notablement.

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 es refereix als ingressos– Han servit per a apropar-
se –si més no a l'objectiu de dèficit fixat de l'1,5%. La Comunitat va acabar l’any
2012 amb una desviació del 3,45%, la qual cosa 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 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 de
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 una 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 descomptades, 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 el 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%.
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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
voluntat del Govern central per a corregir una situació de maltractament financer. Els
211 euros de diferència entre el que va rebre un valencià l’any 2010 i el que va
obtindre de mitjana cada ciutadà espanyol, van ser 194 euros el 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 del INE amb data 1 de gener de cada any– I es
comptabilitza aquella diferència amb la mitjana espanyola, el resultat reflecteix que
l’any 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 això 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 CC.AA.) i pels recursos afegits va rebre 1.413 més. Encara que
en aquests últims va obtindre ingrés per habitant per damunt de la mitjana, en
tractar-se d'una quantitat molt inferior a 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 termini de dos anys (2007 al 2009) els recursos de les comunitats van caure
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un 20% mentre les seues necessitades despeses augmentaven un 6%. És a dir, el
sistema no tenia prevista una solució davant una potencial caiguda d'ingressos.

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 les 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 terme, bé en deutes
moderats i relativament establits en el temps per a finançar inversions, la càrrega
dels quals puga ser satisfet 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
especifiques per a fer front a la càrrega d'interessos.

Per tot això, 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 (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 dónes de l'any
2001 fins a l'actualitat.

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

Complementa la lectura de la seua proposta el senyor Joan Josep Garcia
Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, explicitant que el seu Grup reitera
l'assumpte en forma de proposició en haver-se-li negat l'oportunitat de tractar-ho
com a moció.
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A les 12 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió  el regidor  Vicente Parra
Sisternes.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià reprodueix determinades manifestacions del Sr. Alcalde reclamant el deute
històric de què s'ha vingut fent eco la premsa escrita. La reducció de la participació
de tributs  de l'Estat ha significat una minva a l'estat del benestar social a la
Comunitat Valenciana. La situació de desequilibri financer de la Comunitat
Valenciana vulnera la Constitució. D'això són responsables el Partit Popular i el
Partit Socialista. Va més enllà de la proposició i demana un procés constituent des
del sentit comú, amb suficiència financera segons competències assumides.
S'imposa incorporar la redistribució dels recursos  en funció dels serveis que
s'assumeixen i traçar un procés  constituent  plurinacional i federal.

A les 12 hores 15 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Cristina María
Suñer Tormo.

Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista diu que el deute històric és
una cosa en la qual estan d'acord  tots els valencians. La Comunitat Valenciana és
la tercera autonomia per la cua en el finançament de l'Estat  que ha portat a un
dèficit de finançament i un deute històric. El Partit Popular no pot utilitzar aquesta
situació com a excusa per a tapar el dèficit generat que és cert que existeix però  és
per la política de mala gestió  i balafiament. A més el Partit Popular  només utilitza
aquest argument per a tapar les seues pròpies carències. En les Corts Generals el
Partit Popular manté postures contràries al seu propi missatge.

El Sr. Alcalde-President manifesta que Esquerra Unida no mantenia la
mateixa postura quan  recolzava les polítiques del president Zapatero i el seu dèficit
en  l'últim any de govern. El Partit Socialista ha obviat la Comunitat Valenciana
durant els  huit anys de govern. Planteja incorporar una esmena  a la proposició del
Bloc que  reconega que durant els huit anys del govern socialista s’ha maltractat la
Comunitat Valenciana.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
no sols durant els últims anys sinó des de la formació  del finançament autonòmic  la
Comunitat Valenciana ha estat mal finançada.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el seu partit mai ha governat en coalició amb cap partit estatal. El
Partit Popular si que ha pactat amb el Partit Socialista  la reforma de la Constitució
per a pagar bancs abans que persones. La Comunitat Valenciana ha patit un mal
finançament  i una mala gestió, açò últim també ha ocorregut a Xàtiva. Posa com a
exemple la Plaça de Bous.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que l’alcalde
ha obviat  qüestions importants. Entre elles que el finançament  pitjor per a la
Comunitat Valenciana es va acordar l’any 2001 davall el govern  del Partit Popular,
en particular durant el ministeri d'Eduardo Zaplana. Eixe model de repartiment és el
que més ha danyat la Comunitat Valenciana. Proposa que s'incorpore a l'esmena
del senyor alcalde que fins a l'any 2009 el model de finançament és l'anomenat



7

model Zaplana. La culpa no és d'un partit polític és conseqüència de tots els
governs, també del Partit Popular. Cal ser honestos amb la situació  i no presumir de
reivindicacions i després votar en contra en les Corts. El Partit Popular demostra
que no és de fiar.

El Sr. alcalde-president diu que Esquerra Unida va votar  cadascun dels
pressupostos que va presentar el Partit Socialista davall el govern de Zapatero. No
es pot adduir una retroactivitat històrica  del deute després del dany fet durant les
dues últimes legislatures. Quan es parla de 12.000 milions d'euros de deute històric
s'està refirmant que l’any 2005 no es té en compte el milió d'habitants de més que
tenia la Comunitat Valenciana. El Partit Socialista ha deixat Espanya sense
credibilitat  ni diners.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que la
proposició és respectuosa amb tots els partits, reconeix tot el que ha ocorregut i
busca la solució per a la Comunitat Valenciana més enllà de quedar bé amb Madrid.
No cap en una proposta respectuosa incorporar que la culpa és del Partit Socialista.
Ha presentat aquesta proposta diverses vegades i davall distints Governs. Demana
al Sr. Alcalde que siga seriós i que si vol incorporar una esmena que no sols ho
anuncie sinó que especifique on i què vol que conste.

El Sr. Alcalde-President respon que la seua esmena ha de constar en el punt
tercer de la part dispositiva i ha de dir, exactament, que durant huit anys els
valencians han estat mal finançats per no haver-se considerat un milió d'habitants
de més que tenia la Comunitat Valenciana.

A continuació es procedeix a la votació de l'esmena.

L'Ajuntament Ple, per quinze vots a favor (el vot del Sr.Alcalde-President, els
deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià), sis vots en contra (els sis vots dels
regidors del Grup Municipal del  Partit Socialista) i cap abstenció ACORDA:

Únic. Aprovar l'esmena “in voce” presentada pel senyor alcalde que constarà
com a addició en un punt tercer de la part dispositiva de la proposta amb el següent
tenor literal: “Fer constar que durant huit anys de govern socialista els valencians
hem estats mal finançats per no haver-se considerat un milió d'habitants de més que
tenia la Comunitat Valenciana”.

I sotmesa a votació la proposició, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat de tots
els membres, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposició presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
per a la reclamació del deute històric.

3r. PROPOPOSICIÓN DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER A
LA COMMEMORACIÓ DEL 17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA
L'HOMOFOBIA, LA TRANSFÒBIA I LA BIFOBIA.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la proposició presentada el 17 de maig de 2013, registre d'entrada número 4171, per
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a la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra l'homofòbia, la
transfòbia i la bifòbia,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Butlletí Oficial de l’Estat número 10, de l'11 de gener de 1979, p. 658 i 659
recollia la modificació de la Llei 77/1978, de 28 de desembre, de modificació de la
Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i del seu reglament. Amb aquesta
modificació restava despenalitzada l'homosexualitat en l'Estat espanyol, si bé
l'entrada en vigor seria posterior, justament el 31 de gener del mateix any.

Tant per respecte a la memòria dels represaliats per la seua “dissidència”
sexual o de gènere, com per la necessitat eticocívica de prestar atenció a les
seqüeles d'intolerància que fins i tot poden detectar en el dia a dia, no volem ni
podem oblidar totes les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals que van
patir la dictadura franquista. És per tot això que demanem una especial atenció al
col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) de la tercera edat. És,
llavors, fonamental, recordar a la societat civil en general i a les administracions
públiques en particular, que les persones LGTB de la tercera edat necessiten la
planificació de polítiques específiques.

Malgrat els canvis socials i legislatius que al nostre país han culminat amb la
sentència del Tribunal Constitucional reconeixent de ple dret el matrimoni entre les
persones del mateix sexe, l'homofòbia continua present en nombrosos sectors de la
nostra societat. I en el cas de les lesbianes, la discriminació és doble: per dona i per
lesbiana. La invisibilitat dels col·lectius de lesbianes és una de les majors
discriminacions del col·lectiu LGTB.

D'altra banda, la llei reguladora de la rectificació registral de la menció relativa
al sexe de les persones, aprovada l’any 2007 va suposar un avanç històric per al
col·lectiu transsexual, ja que permetia adaptar el nom i el sexe oficials d'aquelles
persones transsexuals sense necessitat de procedir a una operació quirúrgica de
canvi de sexe. Malgrat això, aquest col·lectiu pateix una situació molt greu de la
discriminació perquè el procés psicològic, hormonal i, si és el cas, quirúrgic que
necessiten no està dins de la cartera de serveis de la Seguretat Social. Els
col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals valencianes reivindiquen ja
una Llei Integral d'atenció a les persones transsexuals per a atendre de manera
completa un dels col·lectius més discriminats de la nostra societat.

Volem llançar una aposta per a la joventut, una joventut que corre el risc de
ser absorbida pels valors de l'oferta i la demanda, una joventut en què continuen
sent reals els casos de bullying (acaçament) homofòbic. A aquests adolescents
LGTB cal prestar-los també la deguda atenció educativa en la diversitat que
representen. A més, enguany 2013 ha estat declarat pel conjunt dels col·lectius
LGTB espanyols i valencians com l'any de la diversitat sexual i de gènere a la
joventut. El Col·lectiu Lambda, entitat que enguany fa 27 anys i per tant, una de les
associacions deganes de l'Estat, afirma que “Un dels sectors que més pateix
aquesta desigualtat és, sens dubte, el format pels i per les joves lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals. L'anterior informe presentat per la nostra organització,
“Acaçament Escolar Homofòbic i Risc de Suïcidi en Adolescents i Joves LGB”
aporta xifres més que preocupants, com ara que el 17% dels i les jóvens que
pateixen acaçament escolar homofòbic culmina la seua desesperança en intent(s)
de suïcidi”. Per tant, ja és hora de prendre cartes en l'assumpte i començar a
explicar la diversitat afectiusexual a les escoles i instituts. Volem una ètica que
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forme la nostra joventut en els elements teòrics i pràctics de convivència, que
inclouen un coneixement bàsic de la diversitat sexual humana. No volem una ètica
com “alternativa a la religió”, que ens faça tornar a èpoques fins i tot anteriors a la
mateixa Llei de Perillositat, l'abolició de la qual celebrem. El dret a saber els
assistents a tots ells i el dret a ser respectats no ha de ser només una assignatura,
sinó que deuria començar a estar recollit en els reglaments dels propis centres
educatius.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta estar a favor de la proposició. És important tractar la llibertat
d'opció sexual  amb naturalitat, amb això també es reforça la democràcia. La lluita a
favor de la igualtat de les persones ha de reforçar-se en el camp laboral i en
l'educatiu. No cal parar de lluitar fins que no s'aconseguisca la igualtat efectiva.  S'ha
avançat molt però encara hi ha molta por i molt d'odi. En el cas de les lesbianes la
discriminació és doble, per ser dones i lesbianes.

María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista manifesta que
davall el govern Socialista es van aconseguir grans  avanços respecte a les
persones del mateix sexe, però queda molt per fer contra els perjuís, contra allò
diferent i a favor de la diversitat.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular, diu que la
implicació de les Administracions contra la discriminació és fonamental. Està a favor.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la proposició presentada pel Grup

Municipal Bloc-Compromís per a la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional
contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.

4t. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A INICIAR EL
PROCÉS  DE CADUCITAT DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE
L'EXPLOTACIÓ DE L'APARCAMENT DE L'ALBEREDA

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
proposició presentada el 21 de maig de 2013, registre d'entrada número 4411, per a
iniciar el procés de caducitat de la concessió administrativa de l'explotació de
l'aparcament de l'Albereda,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims mesos els usuaris de l'aparcament de l'Albereda han trobat
canvis substancials en la gestió del servei. Molts usuaris troben a faltar la presència
de treballadors a les vesprades i a la nit, fa anys que l'aparcament roman tancat i
sense atenció de cap tipus. Totes aquestes queixes, coincideixen en el temps amb
un suposat canvi en l'empresa que gestiona el mateix. De fet, des del mes d'abril
d'enguany sembla que està fent l'explotació del mateix la societat mercantil
GESTIÓN PEROT, SL, tal com  s'ha informat per part del nostre grup, mitjançant
rebuts del propi aparcament, en la Comissió d'Hisenda i on el regidor responsable
així ho ha reconegut. Aquest canvi d'empresa explotadora, si s'ha portat a terme,
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s'ha fet sense comunicar-se a aquest Ajuntament i sense la corresponent
autorització per part del mateix.

Tal com diu, la Llei de Contractació del Sector Públic en el seu capítol VI,
sobre la cessió de contractes i subcontractació, Secció 1a, article 226: “els drets i
obligacions dimanades podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer sempre que
les qualitats tècniques o personals del cedent no hagen estat determinats per
l'adjudicació del contracte. No podran autoritzar-se la cessió a un tercer quan
aquesta supose una alteració substancial de les característiques del contractista.
Perquè els adjudicataris puguen cedir els seus drets i obligacions a tercers deuran
complir els requisits següents:

a) Que l'òrgan de contractació (en aquest cas, l'Ajuntament de Xàtiva)
autoritze de forma prèvia i expressa, la cessió.”

Aquesta mateixa llei, en el Capítol III, sobre successió en la persona del
contractista, en l’article 85 diu: “si no es pot fer la subrogació per no tindre l'entitat a
què se li done contracte, les condicions de solvència necessàries es resoldrà el
contracte.”

Així mateix, el Plec de Condicions del contracte, aprovat en sessió plenària
de 28 de desembre de 2001 indica, en la clàusula 34, que per a definir la declaració
de caducitat “procedirà la declaració de caducitat en els casos previstos en l'article
136 del Reglament de Serveis vigents i en els supòsits especials següents:

(a) Per a dissolució de la societat concessionària, sense dret a cap
indemnització”.

El mateix plec de condicions, en la clàusula 35, indica que “l'òrgan de govern
que ha acordat l'adjudicació podrà resoldre o declarar la caducitat dels drets de la
concessió en els supòsits:

a) Per transmissió de drets concessionals de les places d'aparcament
sense els requisits necessaris per a la seua validesa.

Així mateix, l’esmentat plec en la clàusula 28, apartat b, indica respecte de
les obligacions del concessionari que “el concessionari s'obliga a explotar el servei
d'aparcament en la forma prevista en aquest plec de condicions, sense poder cedir,
arrendar ni traspassar aquest servei, excepte amb autorització expressa de la
corporació”. Sent aquest plec de condicions fins i tot més restrictiu que la pròpia Llei
de Contractes del Sector Públic.

Atés que l'actual concessió està feta a favor de la societat URBYAGRI, SL
que, segons dades del Registre Mercantil de València, ha estat exigida i dissolta,
segons inscripció en el Registre Mercantil del dia 3 de gener de 2013 i publicada en
el BORME el 22 de febrer de 2013.

Atés que actualment, tot apunta que l'empresa que està explotant
l'aparcament és la societat de GESTIÓN PEROT, SL i, de ser així, aquesta estaria
fent-ho sense tindre cap resolució per part d'aquest Ajuntament, sense haver
demostrat la seua capacitat de contractar, tal com obliga la Llei de Contractació del
Sector Públic.
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Atés que la societat URBYAGRY, SL, no ha acreditat la seua solidaritat
enfront dels avals i quantitats pendents en aquest Ajuntament a favor de GESTIÓN
PEROT, SL o cap a qualsevol altra societat.

Proposem al Ple l'adopció de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. Iniciar els tràmits adequats (obertura de l'expedient, elaboració d'informes
preceptius, etc.) per a la declaració de caducitat de l'actual concessió administrativa
de l'explotació de l'Aparcament de l'Albereda, d'acord amb la Llei de Contactes del
Sector Públic i el Plec de Condicions de la concessió.

2. Una vegada finalitzat aquest procés, Iniciar els tràmits corresponents per la
tramitació d'un nou concurs d'explotació i gestió de l'anomenat aparcament”.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, considera que és increïble  que El Govern no s'haja adonat de
modificacions substancials en la gestió del pàrquing de l'Albereda. Fins i tot del
canvi de l'explotador. Es privatitzen els serveis i després no s'està pendent del seu
control. Proposa una esmena per al punt 2n de la proposició i en compte d'iniciar els
tràmits corresponents per a la tramitació d'un nou concurs d'explotació  i gestió de
l'anomenat  aparcament que s'inicien  tràmits perquè siga l'Ajuntament mitjançant
Proexa qui gestione el pàrquing i adquirisca el benefici  obtingut.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que només amb la incoació de l'expedient se sabrà el que està ocorrent. El
desinterés  del Govern en la gestió econòmica ha conduït a aquesta situació. Encara
que el plec permeta allò que s'ha succeït hauria d'obrir-se l'expedient ja que  el
pàrquing ha ocasionat  problemes des de la seua construcció i aportació de diners
dels ciutadans. Fa unes setmanes El Govern  desconeixia la situació. Com els
membres del Partit Popular no paguen per aparcar no s'assabenta del que passa.
Proposarà que desapareguen les places destinades a l'Ajuntament que consten en
el plec. Iniciar l'expedient és el mínim exigible.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, en
referència a la intervenció de la senyora Suñer Tormo, diu que al final  el debat
deriva  en les places a disposició de l'Ajuntament per l'inconsistent dels raonaments
de la proposició. El seu rebuig de la proposició es fonamenta que no hi ha cessió de
contracte sinó escissió total i successió universal, que és una fórmula perfectament
vàlida en dret. L'empresa successora manté tots els drets i obligacions. Tant és
obligació del Govern com de l'oposició que es complisca la llei. Ja es va obrir
l'expedient que ara es reclama i quan s'emeten els informes es decidirà.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista manifesta que el
problema és que Urbiagry ja no existeix, per tant no se li pot requerir a pesar que va
incomplir severament la llei. L'actitud de l'Ajuntament és il·legal  i afavoridora de
l'empresa que no paga les seues obligacions a l'erari públic. És una situació
complexa però el plec subjecta qualsevol transmissió a autorització de l'Ajuntament.
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No és seriós  desconéixer qui gestiona una activitat d'aquest tipus que afecta un
servei públic. Demana que com a mínim s'òbriga expedient  i es demane informe.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià considera que la desídia de l'Ajuntament en tot el que són  gestions
patrimonials és alarmant i preocupant. Hotel Murta, Escorxador, Plaça de Bous, etc.
És simptomàtic de la paràlisi de l'equip de govern. No es defensen els interessos de
la gent, sobretot en una situació econòmica com l'actual.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
esperava la resposta donada pel Govern, qui només actua contra denúncia. És
vergonyós no explicar les coses en Comissió  i si en Ple, la qual cosa dóna la idea
que el Partit Popular ve a burlar-se en el Ple de l'oposició. Ningú ha explicat durant
mesos el que ha ocorregut amb el canvi de concessió, com en tantes altres coses.
La inactivitat del Govern  és matèria urbanística i patrimonial és absoluta. Reitera
que s'òbriga expedient i incorporen  informes.

L’alcalde-president explica que l'empresa va comunicar el 10 de maig de
2013 que havia canviat de nom. Els aparcaments  a Xàtiva els va fer  el Partit
Popular amb l'oposició del Partit Socialista. El pàrquing de l'Albereda no li ha costat
un euro al ciutadà, molt al contrari l'Ajuntament de Xàtiva ha ingressat 300.000 € per
cànon. Recorda que el Partit Socialista es va oposar demanant firmes. Hi ha
pendent de pagament 3.000 € del cànon  de 2009 i 2.500 € de 2010. Demana
respecte  al concessionari. L'expedient ja està obert i, pel que fa al concessionari, li
resulta indiferent el nom que finalment haja adquirit.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià demana que s'incorpore la documentació que té l’alcalde a l'acta. A
continuació pregunta al Grup Municipal Socialista si accepta l'esmena  “in voce”
proposada.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista manifesta que
l'esmena li sembla positiva però li agradaria que en compte que conste en el punt
segon que s'afija en el punt tercer perquè s'estudie  quina solució és la més viable.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià demana que es vote la seua esmena.

El secretari explica que en l'acta no es pot incloure documentació, es pot
relacionar però no incloure.

L’alcalde-president  diu que la documentació que obre s'inclourà en
l'expedient i quan estiga complet podrà sol·licitar-se i se'ls entregarà sense
problemes.

A continuació es procedeix a la votació de l'esmena “in voce” presentada pel
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià com a addició al punt segon dels
dispositius de la proposta del Grup Socialista.
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L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) quatre vots a favor
(els vots dels dos regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i sis abstencions (les
sis abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista) ACORDA:

Únic. Rebutjar l'esmena “in voce” presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià perquè en el punt segon de la part dispositiva de la
proposició presentada pel Grup Municipal Socialista  per a iniciar el procés de
caducitat de la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament de
l'Albereda constara que: “s'inicien  tràmits perquè siga l'Ajuntament mitjançant
Proexa qui gestione el pàrquing i adquirisca el benefici  obtingut.”

El president sol·licita que es passe a la votació de la proposició.

L'Ajuntament en Ple per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), huit vots a favor
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís) i dues abstencions (les dues abstencions dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) ACORDA:

Únic. Rebutjar la proposta presentada pel Grup Municipal Socialista per a
iniciar el procés de caducitat de la concessió administrativa de l'explotació de
l'aparcament de l'Albereda.

5é. EXP. NÚM, 1177/2012, RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ
DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS
AUXILIARS

D'acord amb allò que s'ha previngut en l'article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en tractar-se d'un assumpte que no ha estat
dictaminat en el moment de la convocatòria de la sessió, encara que haja gaudit de
l’esmentat dictamen per part de la Comissió Informativa corresponent en l'iter entre
la convocatòria i la celebració d'aquesta sessió plenària, l’alcalde-president sol·licita
que es passe a votació  la ratificació de la meritada inclusió en l'ordre del dia.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que està en contra de la inclusió perquè, donat el transcurs de temps, l'expedient
podria perfectament anar a pròxim Ple. La inclusió d'assumptes no dictaminats
dificulta el seu estudi.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, els sis vots dels
regidors del Grup Municipal del Partit Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià), dos vots en contra (els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del Dia.

Respecte del fons de l'assumpte es dóna compte que per acord del Ple de la
corporació, d'1 de març de 2013. Es va aprovar inicialment l'Ordenança Municipal
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reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant taules, cadires i altres elements
auxiliars, en els termes en què figura en l'expedient.

Publicat el corresponent anunci en el BOP València núm. 58 de 19 de març
de 2013 i en el tauler d'Anuncis, durant el termini d'informació pública s'han
presentat les al·legacions següents:

NÚM. DATA TITULAR - RECLAMACIÓ

3137 15/04/2013

JOSE ANTONIO ROCA GALLART (Bar Moncho)
Greuge comparatiu de l'article 13, que prohibeix la instal·lació de
tancament a l'Albereda, Selgas, Bassa i Españoleto. Acompanya solució
alternativa.

3317 22/04/2013
JOSE MANUEL TOMAS PASTOR (Música Nova)
Reclamació per greuge comparatiu de l'article 13.
Reclama també contra la temporalitat del tancament.

3341 22/04/2013

VICENTA CAMPOS, PER DULCES CAMPOS, SL
Reclamació per greuge comparatiu de l'article 13; Reclama contra la
limitació del nombre de taules; Falta de consens amb el sector hostaler;
Acompanya solució alternativa.

3362 23/04/2013
MIGUEL ANGEL VILLA TORMO (Mojo Club)
Sol·licita ampliació de l'horari en la Plaça del Mercat
Sobre manteniment banda lliure de vianants en façada.

3364 23/04/2013
MARIA EUGENIA RODENAS GARCIA (Run Run Café)
Reclamació per greuge comparatiu de l'article 13.
Reclama també contra la temporalitat del tancament

3365 23/04/2013 FRANCISCA MARTINEZ SERRANO (Bar Bienvenidos)
Reclama contra la temporalitat del tancament

3370 23/04/2013
SUSANA NAVARRO GARCIA (Xococap)
Reclamació per greuge comparatiu de l'article 13, aporta solució
alternativa.

3374 23/04/2013
PINTORS BORREDA, SL (Xurerria La bassa)
Reclamació per greuge comparatiu de l'article 13
Reclama també contra la temporalitat del tancament

3375 23/04/2013 FRANCISCA CORREAS (Casa Javi)
Sobre la prohibició d'instal·lacions de l'article 13

3376 23/04/2013
JOSE SANTONJA VICEDO (Gelats Santonja)
Reclamació per greuge comparatiu de l'article 13, aporta solució
alternativa

3380 23/04/2013
DOMNITA MURESAN (Bar Dominique)
Sobre la prohibició d'instal·lacions. Article 13 i reclama també contra la
temporalitat del tancament

3418 24/04/2013 JOSE VICENTE RAMON MORENO (ADEXA)
Sobre la prohibició d'instal·lacions. Article 13

Vista la proposta del regidor delegat de Medi Ambient, així com els informes
emesos per l'arquitecte municipal i direcció de l'Àrea de Foment, en què proposen la
desestimació de les al·legacions, per les raons contingudes en els mateixos,
excepte pel que fa a permetre, durant els mesos de l'època estival (abril a
setembre), la col·locació del “vetlador obert” dissenyat en l'annex de l'Ordenança,
per la qual cosa es proposa la modificació de l'article 12.

Considerant la competència del Ple per a l'aprovació de l'Ordenança, d'acord
amb el que disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el  31 de maig de 2013,  proposant al Ple de la corporació l'aprovació definitiva de
l'esmentada Ordenança.

Pren la paraula Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià. Considera que s'ha arribat molt tard  a ordenar aquesta
matèria. Després de la Llei antitabac s'ha generat un problema que fa anys havia
d'haver-se abordat. Conscient de les tensions que genera aquesta matèria va
proposar la regulació  pensant en la gent amb mobilitat reduïda i sobretot en la
valoració del nucli antic. Vigilarà que es complisca la nova normativa com més
prompte millor.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal  Bloc-Compromís manifesta
que les terrasses ja estaven regulades, però tant aquestes com els vetladors ha de
vindre acompanyada de la pertinent ordenança econòmica perquè lògicament ha
d'haver-hi contraprestació. Especialment els entorns tancats. El govern es resisteix a
aplicar la fiscalitat corresponent. Comparteix la preservació de l'estètica però això és
extrapolable a la resta de la ciutat. L'annex de l'ordenança no està prou madurat. No
hi ha acord amb els empresaris. Resulta paradoxal apel·lar a preservar l'estètica en
una ciutat que construeix la Plaça de Bous. No té sentit  permetre els tancaments a
l'estiu, bastaria amb  para-sols.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que el problema l'ha
generat  la inacció del govern del Partit Popular  durant dotze anys ja que de
regulació ja n’existia. El problema és que no s'ha volgut  aplicar la norma.
L'anticipació de mesures de control després de la Llei antitabac  haguera evitat  el
desordre. La segona qüestió  ha estat que l'Ajuntament  no s'haja assegut amb els
propietaris directament afectats amb vista a buscar consens, les coses no es poden
fer per decret. S'han plantejat alternatives via al·legacions que l'Ajuntament tampoc
ha recollit. En suma ha faltat flexibilitat i a més, s'ha fet en el pitjor moment possible.
Critica igualment, la falta de regulació econòmica.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Medi Ambient, manifesta que la
protecció des del punt de vista patrimonial ha respectat el conjunt BIC del Nucli
Històric. Hi ha hagut acceptació parcial als vetladors. Els Grups municipals Bloc-
Compromís i Partit Socialista no han aportat res. Governar és difícil  però això
implica  prendre decisions.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que les ciutats són per a les persones, especialment les de mobilitat
reduïda. Ha promogut l'ordenança perquè en política cal tindre responsabilitat
encara que això no comporte simpaties. Considera que serà positiu per al sector
turístic.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que tota
la ciutat requereix protecció. No es pot fer una ordenança  restrictiva i que finalment
es permeten vetladors tot l'any.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que la
intervenció del regidor delegat repeteix l'informe a les al·legacions. No s'ha sigut
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flexible ni estudiat possibilitats. Falta voluntat. La funció de l'oposició és el control.
No s'ha comptat amb l'hostaleria.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que des de la Llei antitabac un milió de persones han deixat de fumar.
Felicita el Govern Socialista. Això va produir efectes col·laterals en l'hostaleria, fins i
tot van modificar la Llei amb els consegüents problemes per als locals amb
adaptacions realitzades. El Govern Local ha sigut flexible fins que la situació ha
sigut insostenible. L'ordenança intenta conciliar  drets dels ciutadans i usuaris. Els
grups polítics han tingut quatre oportunitats de pronunciar-se. Les aportacions
reflectides en les actes van en la línia de ser més flexibles  i menys permissius. La
responsabilitat obliga a prendre decisions.

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) dos vots en contra
(els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís) i sis abstencions
(les sis abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista) ACORDA:

Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades contra l'Ordenança
Municipal reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant taules, cadires i altres
elements auxiliars, modificant la redacció de l'article 12 per a permetre, durant els
mesos de l'època estival (abril a setembre), la col·locació del “vetlador obert”,
desestimant la resta de les al·legacions. L'esmentat article 12, en els dos primers
paràgrafs, queda amb la redacció següent:

Article dotze. Condicions per a la instal·lació de tancaments, mitjançant
tendals o vetladors.

“El titular de l'establiment podrà sol·licitar, junt amb la instal·lació de taules i
cadires, i en espai no superior a l'ocupat per aquestes, autorització per a la
instal·lació d'un tendal, amb suport o projecció sobre la via pública,
totalment o parcialment, en les condicions següents:

La instal·lació dels tendals o vetladors només serà autoritzable per a
ocupacions de via pública de caràcter provisional, durant el període comprés entre
l'1 d'octubre i el 31 de març. L'autorització del tendal o vetlador i de les taules i
cadires, es resoldrà, amb caràcter general, conjuntament. No obstant això, durant
els mesos d'abril a setembre, es podrà autoritzar la instal·lació de vetladors
oberts, tal com es defineixen i grafien en l'annex d'aquesta Ordenança (…)”

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

Tercer. Publicar aquest acord, amb el text íntegre de l'Ordenança municipal
en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament, entrant en vigor segons el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Quart. Facultar el Sr. Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol
classe

6é.  RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
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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 150 al 184 (corresponents al mes de maig de 2013)

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI

7é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
PER AL PAGAMENT DE BEQUES  DE MENJADOR

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

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 23 de maig de 2013, registre d'entrada 4633, per al
pagament de beques de menjador, amb el següent tenor literal:

“Els impagaments de la Generatitat per la seua mala situació econòmica
s'han generalitzat a tots els sectors, des de les subvencions als ajuntaments fins als
diners destinats al funcionament dels centres educatius, passant per la part dels
medicaments que correspon a la Generalitat i que es deu a les farmàcies. Ara també
hem sabut que la Generalitat no paga les beques dels menjadors de les escoles
públiques, i que porta un retard quasi d'un any. Aquest impagament està provocant
problemes en algun col·legi, que ha hagut d'enviar a casa els xiquets i xiquetes, ja
que l'empresa no estava disposada a continuar prestant el servei sense cobrar.

A la nostra ciutat hem pogut saber que es deuen les beques de menjador des
de juny de 2012, i els equips directius dels diferents centres educatius estan fent
l'esforç d'avançar els pagaments a les empreses que presten el servei fins on
poden, alhora que aquestes estan sent flexibles en el cobrament retardat de les
quantitats mensuals que reben dels col·legis. L'esforç que fan els equips directius fa
que els diners disponibles per al funcionament dels centres, la recepció de la qual
també es troba retardada, segueix cada vegada menys, afectant lògicament la
qualitat d'aprenentatge.

Aquesta situació és clarament insostenible, és un entorpiment més per a
l'educació dels nostres filles i fills, i si la situació es manté, bé podria passar que els
col·legis no pogueren fer-se càrrec del pagament a les empreses, i aquestes podrien
plantejar-se continuar prestant el servei pels perjuís que pogueren causar-los. Per
tant considerem que l'Ajuntament ha d'actuar en conseqüència, ha de ser
coneixedor de les quantitats que es deuen i demanar a la Generalitat el pagament
de les mateixes.

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

1. Demanar a la Generalitat Valenciana que comunique a aquest Ajuntament les
quantitats que es deuen per beques de menjador als diferents col·legis públics
de la nostra ciutat.

2. Exigir a la Generalitat Valenciana el pagament immediat d'aquest deute.
3. Transmetre aquest acord al Consell de la Generalitat Valenciana i a les directives

dels col·legis públics de la ciutat.”

Francesca Chapí Albero, manifesta estar a favor. La Generalitat Valenciana
està posant en perill les beques a menjadors amb els seus impagaments. Estem
davant d'un servei  essencial donada la situació econòmica global. S'imposa
l'establiment d'un Pla de Pagaments. El deute afecta xiquets i famílies més
necessitats. Hi ha una indiferència del Govern davant d'un drama social.

María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que els
impagaments estan posant en perill el servei de menjador. Estem davant d'un servei
bàsic. Ha de prioritzar-se que és el més important. Hi ha casos en què famílies han
de traslladar-se 6 km per a menjar en Cáritas. Alcaldes socialistes estan mantenint
menjadors amb fons municipals. Aquesta és la conseqüència de polítiques de
balafiament.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular  explica que es
deu pel concepte menjadors des de novembre de 2012. Es compromet a obtindre
dades concretes sobre tal deute. Benestar Social disposa de línia específica
d'ajudes a menjador.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots el seus termes la moció presentada pel Grup Municipal

Bloc-Compromís, per al pagament de beques de menjador.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ PER A L'ACCIDENT DE LA
LÍNIA 1 DEL METRO

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 6 de maig de 2013, registre d'entrada 3688, per a la creació d'una
comissió d'investigació per a l'accident de la línia 1 del metro, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 3 de juliol de 2006, va succeir a València l'accident de metro més greu
ocorregut a Espanya i que es va saldar amb la vida de 43 persones i 47 ferits.
Aquest fet motivà la presentació, el 12 de juliol de 2006, la sol·licitud del grup
socialista a les Corts per a la creació d'una comissió d'investigació. Aquesta
comissió parlamentària desenvolupa el seu treball en tan sols cinc dies i encara hui
segueixen qüestionats els seus resultats i conclusions. Al llarg d'aquests sis anys i
especialment en els últims dies, s'han conegut nous elements, circumstàncies i
informes desconeguts al seu dia i que considerem han de ser valorats.
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L'associació de les Víctimes de l'Accident del Metro exigeixen una nova
investigació, reclamen conéixer la veritat del que va passar en aquell fatídic accident
i la Generalitat no pot donar l'esquena a la legítima petició dels familiars dels morts i
ferits i en definitiva al conjunt de la societat valenciana.

El grup parlamentari socialista ha presentat, en aquests anys, fins a sis
propostes per a la creació de comissions d'investigació, l'última el dia 29 d'abril de
2013 i 24 iniciatives relacionades amb l'accident (compareixences, preguntes i
proposicions no de llei).

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Instar el Ple de les Corts a la creació d'una comissió d'investigació sobre
l'accident del metro ocorregut a València el 3 de juliol de 2006, perquè, amb els
nous elements, dades i informes que ara es disposa i no es va comptar en el seu
moment, es puga investigar i conéixer el que realment va ocórrer.

2. Sol·licitar així mateix que aquesta comissió es constituïsca abans que finalitze
l'actual període de sessions de les Corts, establint un termini màxim de tres
mesos des de la constitució per a la conclusió dels seus treballs i presentació
dels resultats al Ple de la Cambra.”

Acabada la lectura, Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal sol·licita que se
li permeta justificar la urgència de la moció al que el Sr. Alcalde-President accedeix.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu vots a favor
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-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 la creació d'una comissió d'investigació per a l'accident de la línia 1
del metro.

7é.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

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

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 27 de maig de 2013, registre
d'entrada 4651, per a la millora de les funcions residencials de l'Ajuntament de
Xàtiva a Bixquert, amb el següent tenor literal:
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“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
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 ben 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 equipament i serveis per
a assegurar una funció residencial digna. Una situació que durant anys anteriors
s'ha vist acompanyada per un increment dels tributs sense un augment 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
a millorar l'accessibilitat a la zona, a més de facilitar al màxim les situacions
d'emergència que es puguen produir (incendis domèstics, intervencions d'urgència
mèdica, actuacions policials…)

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 un
mini-abocador mòbil. Presència activa de la policia local sobre el territori tal i
conforme indica la normativa relativa a la coordinació dels policies locals”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu estar
d'acord  amb què resolguen les necessitats de Bixquert.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista també manifesta la
seua conformitat amb la moció presentada, considera que a Bixquert viu molta gent i
molts altres ho tenen com a segona residència. El que es paga per IBI no coincideix
amb el que es rep.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular,
explica que Bixquert té els seus orígens en l'expansió dels anys 60 i 70. Va ser
davall el govern del Partit Socialista quan es va classificar com a urbà sense serveis,
les noves zones sí disposen de serveis. Presenta una esmena per escrit sobre el
que considera prioritari. En camins inclou la paraula “continuar” ja que de camins
rurals se n'han fet molts. L'esmena és la següent:

“PRIMER. Continuar amb el treball de senyalització de la zona de Bixquert.
SEGON. Continuar mantenint el treball programat d'asfaltat de camins i

reparacions a Bixquert.
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TERCER. Des del punt de vista de la tecnologia:
Continuar amb la millora de la xarxa de telecomunicacions de Bixquert que en
aquests moments disposa de la possibilitat de connexió a Internet mitjançant Wi-Fi i
satèl·lit.
Culminar la col·locació d'una nova antena que permeta un senyal de televisió digital
terrestre de qualitat, estant aquesta una de les reivindicacions clàssiques dels veïns
i veïnes.
Iniciar l'estudi de la viabilitat de sistemes de geolocalització de les vivendes
mitjançant cartografia combinada amb GPS per a detectar incidències i establir
protocols d'actuació.

QUART. Mantindre la subseu de la Policia Local que presta els serveis de:
Atenció i informació als residents.
Control i comunicació de deficiències.
Vigilància de podes, cremes i abocaments.
Mediació de conflictes entre veïns per voreres, regs, etc.
Col·laboració amb la Guàrdia Civil i el Seprona.”

A les 14 hores 15 minuts abandona la sessió la regidora Cristina María Suñer
Tormo.

Acabada la lectura de l'esmena, la Sra. Masip relaciona les inversions
realitzades a Bixquert. Explica quines són les propostes d'actuació que plantegen
els veïns. Ofereix dades sobre ràtios de prestació de serveis i demanda reconeixent
de la necessitat i la diversitat.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, agraeix que el ple puga debatre sobre Bixquert on viuen 350 famílies tot
l'any i més de 1.000 en segona residència. Bixquert no reuneix les condicions
exigides en la Llei de Bases de Règim Local, especialment quant a la senyalització,
el que afecta a seguretat, sanitat, correus i altres. Tampoc compleix amb enllumenat
públic ni recollida de residus i la resta. En l'Esmena del Partit Popular falta la
referència a la Policia Local, mitjançant un servei integral no simbòlic.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que
l'esmena és raonable però també la moció conté punts assumibles.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que coneix
molt bé Bixquert. Reconeix que s'han fet coses però critica que no existisca un
vertader Pla d'Actuació, especialment en els camins. Es requereix un Pla de Millora.

L’alcalde-president proposa al Sr. Llorens que assumisca la regidoria
delegada de Bixquert i que tracte amb els veïns. L'Ajuntament gasta prop de
100.000 € en Bixquert. Durant l'època socialista els camins se'ls obria i pagava cada
particular.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista respon que la funció
de l'oposició no és governar, és controlar.

L’alcalde-president explica que el més complicat és transmetre a un propietari
que recule la seua propietat per a ampliar un camí públic. Anuncia que instal·larà
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una antena de repetició de senyal de televisió al Castell per a Bixquert i espera que
el Partit Socialista pose dificultats. Des de la Diputació també  s'ha instal·lat wifi a
Bixquert. La Diputació ha concedit recentment 80.000 € més per a arreglar camins
de Bixquert.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
considera que la seua esmena no esbiaixa la d'Esquerra Unida i no objecta
incorporar un 5é punt per a estudiar la millora dels serveis bàsics.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que sense un Pla
de Millora de Camins votarà en contra.

L’alcalde-president sol·licita que es passe a la votació de l'esmena
presentada pel Grup Municipal Popular.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular i el vot del regidor present del
Grup Municipal Bloc-Compromís) sis vots en contra (els sis vots dels regidors del
Grup Municipal Socialista) i tres abstencions (les dues abstencions dels regidors del
Grup Municipal Esquerra  Unida del País Valencià més l'abstenció de la senyora
Suñer Tormo per absència) ACORDA:

Únic. Aprovar l'esmena anteriorment transcrita pel Grup Municipal del Partit
Popular per a la millora de les funcions residencials de l'Ajuntament de Xàtiva a
Bixquert.

Miquel Àngel Lorente Lòpez, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que hauria de votar-se  la moció presentada  pel seu Grup ja que
conté qüestions més vinculants per al Govern.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista, el vot del regidor
present del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i l'abstenció per absència de la senyora
Suñer Tormo, ACORDA:

Únic. Rebutjar 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.

7é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A LA REDEFINICIÓ  DEL SERVEI D'ORDENACIÓ I
REGULACIÓ D'APARCAMENTS A XÀTIVA

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 27 de maig de 2013, registre
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d'entrada 4652, per a la redefinició del servei d'ordenació i regulació d'aparcaments
a Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels objectius teòrics i prioritaris de l'ordenació i regulació dels
estacionaments, mitjançant la coneguda com zona blava, és la rotació de vehicles
dins del nucli urbà facilitant la mobilitat i penalitzant l'aparcament de llarga duració.
En aquest sentit, aquesta mesura és molt interessant en una ciutat com la nostra on
fins i tot hi ha importants espais comercials dins del propi nucli urbà. De fet, l'ORA
pot arribar a facilitar que sempre puga haver-hi espais d'aparcament per a anar a fer
gestions o compres. Ara bé, cal dir que aquesta mesura no hauria de prioritzar
l'ànim recaptatori, encara que es pague una taxa per a l'autorització temporal
d'estacionament per a evitar que els vehicles es passen dies i dies estacionats en
aquests entorns comercials. Un altre objectiu que al nostre entendre ha de perseguir
l'anomenada zona blava és fomentar la mobilitat sostenible, tractant de dissuadir la
ciutadania en l'ús del transport privat per a trajectes curts i urbans i encaminar la
població a l'ús de la bicicleta, bus urbà i la mobilitat a peu.

No obstant això, a la nostra ciutat des de la implantació de l'ORA ha estat
únicament un sistema recaptatori per tres vies: per la via de recaptar en els
parquímetres, per la via de recaptar les anul·lacions de denúncies, per la via de
cobrament de multes i pel cobrament d'enganxalls de la grua municipal.

L'ORA que actualment ocupa els carrers Maulets, Acadèmic Maravall, Sant
Jordi, Gregori Molina, Cerdán de Tallada, Pare Claret, Pere IV, Carles Sarthou,
Escultor Esteve, Hort de l’Almúnia, Albereda Jaume I, Plaça la Bassa, Plaça
Españoleto, Reina, Dos Molins, Vicente Boix, Baixada de l'estació, Aben Hazam i
Avd. República Argentina si fóra objecte d'un estudi acurat de viabilitat respecte a la
dinàmica comercial de la ciutat i la millora de la sostenibilitat de la mobilitat urbana
acabaria sent un mecanisme molt més efectiu i valuós per a l'interés general de la
ciutat.

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

PRIMER. Supressió immediata del 20% de les places d'ORA situades en
aquells carrers i places que no afecten importants entorns de serveis, ni comercials
de la ciutat.

SEGON. Inici d'una gestió totalment pública i municipal del servei de l'ORA
una vegada finalitze l'actual contracte amb l'empresa concessionària.

TERCER. Destinar les quantitats recaptades per les taxes de l'ORA a
impulsar mesures de foment de la mobilitat sostenible, com ara la senyalització d'un
carril-bici, estacionaments segurs per a les bicicletes i campanyes de
conscienciació.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  diu que l'ORA hui té una vocació  clarament recaptatòria i, a més,
d'afavorir una empresa privada. El contracte permet la reducció de places fins a un
20%. Demana que al març de 2015  no es prorrogue el contracte i que es gestione
directament amb policies de segona activitat. Finalment  demana que la recaptació
es destine a millorar la mobilitat sostenible.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que
l'ORA està viciada, que s’ha anat ampliant carrers sense criteri el que deuria
reestudiar-se. L'únic argument utilitzat és la compensació  al concessionari per
pèrduda de places. La veritat  és que haurien d'estudiar-se possibilitats  i vertaders
espais necessitats de regulació. Ha d'estudiar-se l'accés a la ciutat i l'aparcament.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que l'ORA  és
un tema polèmic. El Partit Popular ha incrementat de forma excessiva l'àmbit de
regulació. S'han triplicat les places de l'ORA i a més cap a zones residencials sense
sentit. Els comerciants s'estan queixant  notablement. A l'octubre de 2007 es va
implementar l'última zona, a la qual s'ha oposat el Partit Socialista. No és cert que
l'Ajuntament  haja de compensar obligatòriament l'empresa. Fins a un 10% no cal
compensar. Del 10% al 20% la reducció proporciona el cànon. Considera que la
proposta és assumible.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que l'ORA té la finalitat de facilitar l'aparcament al comerç. Quasi cap
Ajuntament advoca per la gestió directa. La recaptació no està afecta a cap despesa
en concret. És de dubtosa legalitat destinar ingrés corrent a una cosa en concret. Ja
s'ha produït una reducció important  sobre les places vinculades.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, no comprén la gestió externalitzada que trasllada els beneficis de recursos
públics a l'àmbit privat. Però a més no té sentit  que s'assenyale zona blava en
barris residencials. El coherent  és que el que es recapte en un servei s'invertisca en
el propi servei. Considera injust castigar  determinades zones de la ciutat a pagar
ORA.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís reitera que la
decisió  de l'Ajuntament amb l'ORA és purament reactiva del que sol·licita l'empresa.
Està a favor de la gestió  directa. Sense perjuí de la falta d'afecció de l'ingrés
considera que hauria d'existir eixe compromís  de destí.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el tipus de
gestió és una  opció  però la reducció de la zona i places de l'ORA també és una
opció. Insisteix en el fet que el destí de l'ingrés és una voluntat.

L’alcalde-president se sorprén del consens entre els grups de l'oposició. Els
tres partits van aprovar 476 places a Xàtiva l’any 1992 en carrers com Montcada i
Pi. Van votar a favor tots menys Alfonso Rus. Les places actuals són 780 i Xàtiva té
ara 30.000 habitants. En carrers com Cerdán de Tallada i Vicente Boix existeix hui
comerç el que explica la implementació de l'ORA.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista, el vot del regidor
present del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:
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Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, per a la redefinició del servei d'ordenació i regulació d'aparcaments a
Xàtiva.

11é. PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a respondre les preguntes realitzades en la
sessió anterior i que van quedar pendents de respondre, que són les següents:

1r. Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
la regidora M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme pel llistat
d'assistents que van anar a Fitur en autobús.

M. Emilia Soro Perona respon que l’Ajuntament convoca agents del sector,
no fiscalitza qui acudeix, és gent directament o indirectament vinculada amb el
turisme fins a omplir l'autobús.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera que
deuria respondre a la pregunta de forma més concreta ja que la gestió dels diners
públics hauria d'estar per damunt de la Llei de Protecció de Dades i per tant del
coneixement  públic. Si no nominal almenys genèricament hauria de conéixer-se qui
va utilitzar el servei d'autobús.

B) A continuació es procedeix a respondre a les preguntes formulades per
escrit, amb antelació suficient, que són les següents:

1a. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, pregunta al Sr.
Alcalde per què el cost final del polígon Meses va superar el 49% el cost
d'adjudicació quan la societat Construcciones Aldesa, SA es va comprometre a
realitzar les obres amb un descompte del 29% sobre el cost inicial, qüestió que va
ser determinant per a obtindre l'obra.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
dóna per sabut tot el referent a la licitació i adjudicació. Se cenyeix al modificat  i
complementari. Explica detalladament els motius que van obligar a modificar.
Manifesta que entrega còpia de l'informe justificatiu de tot això.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que els dubtes vénen
sobre l'adjudicació  ja que la baixa era temerària. Sobretot sabent el que ara se sap
en relació amb els donatius supòsits al Partit Popular. L'informe del director de l'obra
és massa concís.

L’alcalde-president explica que van haver-hi tres empreses més en semblants
percentatges. Durant l'època del Partit Socialista en el Govern es van adjudicar a
empreses vinculades amb l'anomenat cas Bárcenas per 9.000 milions més que en
època del Partit Popular.

C) En tercer lloc es procedeix a realitzar preguntes orals.
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• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal del Partit Esquerra Unida del País
Valencià, prega que no es  retalle en polítiques de violència de gènere
màximament després de les recents morts de dones.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal del Partit Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta totes les entrades que s'han posat  a disposició del públic per
al concert de Malú.

L’alcalde-president respon que ho porta la Diputació. Se n'han posat 1.200 però
només podran hi entrar 700.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal del Partit Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta què es pensa fer sobre la baixada del 10% de la subvenció a
Aspromovise.

L’alcalde-president diu que els diners són el que són i la Conselleria ha abaixat el
10% a totes les associacions.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que en la Comissió d'Hisenda han deixat d'estar a disposició dels
regidors en el departament els expedients.

L’alcalde-president respon que s'actua de forma legal.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el ROM diu que es veurà amb caràcter general en la Comissió.

L’alcalde-president diu que demane el que crega i ell farà el que haja de fer.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que quan pasen 5 dies entendrà concedida la informació per
silenci.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta quins criteris s'han seguit per a contractar Inelcom en el Pla
d'Eficiència Energètica.

L’alcalde-president respon que l'empresa està en la central de compres i ha estat
seleccionada amb els criteris dels tècnics i que l'estalvi de la implantació de tal
mesura a la ciutat és del 50%.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no hi ha cap tipus d'informe que diga per què se selecciona
una empresa i no una altra. Sol·licita informe en què es pose de manifest per què
una empresa i no una altra. Pregunta què s'ha fet amb les peretes  retirades.

L’alcalde-president respon que s'han retirat i estan  emmagatzemades.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que reprova els comentaris realitzats per l’alcalde en la
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Diputació relacionats amb el servei de teleassistència i amb el seu tractament en
seu plenària de Xàtiva, reitera les seues crítiques  sobre el cost de les
telefonades que apareix en les factures.

L’alcalde-president proposa que li les envie a la Diputada  d'Esquerra Unida en la
Diputació.

Miquel Àngel Lorente López,  del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que l'empresa hauria de tindre un telèfon 900 i no un 902.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Pedanies, per
què considera que no ha de fer-se política en espais públics.

José Antonio Vidal Piquer, respon que els locals públics no estan per a fer
política ni apegar cartells en el mobiliari urbà.

L’alcalde-president prega al Sr. Lorente que faça preguntes però no repreguntes
ja que el punt de l'ordre del dia no permet el debat.

I, finalment, l’alcalde-president manifesta que considera que el comportament no
està sent l'adequat pel que alça la sessió.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores quaranta 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 Secretari en funcions que
done fe.

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

EL VICESECRETARI,


