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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero

En  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia cinc de juliol de
dos mil tretze, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i
sota La Presidència del Sr. alcalde / president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els
regidors indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària
prèviament convocada.

La corporació, assistida per la Sra. Interventora i pel Sr. 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 el
següent ORDRE DEL DIA:

1r- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 6, DE  6 DE JUNY
DEL 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 sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grupo Municipal Esquerra Unida del
País Valencià,  manifiesta como cuestión general a tener en consideración, que
sólo un veinte por ciento del contenido del pleno lo aporta el Gobierno mientras
el ochenta por ciento restante lo aporta la oposición. Ello demuestra la falta de
actividad. Añadidamente pide explicaciones al señor Alcalde sobre porqué
levantó la pasada sesión plenaria sin permitir acabar el turno de las preguntas.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià,  manifesta com a qüestió general a tindre en consideració, que
només un vint per cent del contingut del ple ho aporta El Govern, mentre que el
huitanta per cent restant, ho aporta l'oposició. Això demostra la falta d'activitat.
A més a més, demana explicacions al senyor alcalde sobre el perquè va alçar
la passada sessió plenària sense permetre acabar el torn de les preguntes.

El Sr. alcalde  / president respon que l'activitat la desenvolupa la Junta
de Govern i, respecte a allò que s'ha succeït en la sessió última, que les
facultats de direcció de la sessió les té l'alcalde en tant que president del Ple.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
adverteix que tant en la pàgina vint-i-dos de l'esborrany estés com també en la
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pàgina vint-i-quatre, al ressenyar el resultat de sengles votacions sobre els
punts que es tractaven, els vots en contra estan  repetits.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que,
en la seua intervenció de la pàgina sis, hi consta que en 2011 Eduardo Zaplana
era ministre quan, realment, era president autonòmic.

El secretari, en ambdós casos, manifiesta que es procedeix a la seua
rectificació.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat s'aprova l'acta de
referència que correspon a la sessió ordinària celebrada el dia 3 de juny de
2013.

2n- EXP. NUM. 1306/2013, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT
LABORAL DEL Sr. JAVIER MARTÍN OLIVARES PER A EXERCIR COM A
PROFESSOR ASSOCIAT A LA UPV

Vist l'escrit de 21 de juny presentat per Javier Martín Olivares, en el qual
sol·licita se li concedesca compatibilitat laboral per exercir com a professor
associat a la Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica Superior
d'Alcoi, els dilluns i els dijous en horari de tarda des de les 15:30 hores fins a
les 21:30 hores.

Vist l'informe conjunt emés per la Vicesecretària i la Direcció d'Àrea de
Règim Interior, fiscalitzat de conformitat per la Intervenció i a la raó literal
següent:

“INFORME CONJUNT DE LA SECRETARIA GENERAL I DE LA
DIRECCIÓ D'ÀREA DE RÈGIM INTERIOR.

ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE JAVIER MARTIN
OLIVARES COM A PROFESSOR ASSOCIAT EN LA UPV”.

S'emet el present informe / requeriment del Sr. regidor de Recursos
Humans, El senyor José Antonio Vidal Piquer, i en relació amb la sol·licitud de
Javier Martín Olivares sobre compatibilitat.

ANTECEDENTS

Per Javier Martín Olivares, economista de la Plantilla de Personal Funcionari
d'aquest Ajuntament, s'ha presentat escrit de data 21 de juny del 2013, on
sol·licita se li concedisca la compatibilitat laboral per a exercir de professor
associat a la Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica Superior
d'Alcoi, en horari de vesprada, sent l'horari a realitzar per l'interessat els
dilluns i dijous de 15:30 a 21:30 hores, 6 d'elles amb funcions lectives i les 6
restants amb funció tutorial
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

La qüestió de les Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques està regulada en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de la mateixa
denominació, i configurada en aquesta llei com un principi general, al qual es
troba sotmès el personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la mateixa i que és
el enumerat en el seu article 2n -1, el paràgraf c) es refereix "al personal al
servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen".

Que conforme a dit principi general, s'estableixen en l'esmentada Llei les
normes següents:

A). - Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat
en el sector públic.

1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o mitjançant
substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic,
excepte en els supòsits que preveu la mateixa (article 1r -1 de la Llei
53/1984).

2.  Dits supòsits són els previstos en els articles 3r i 4t (funció docent i
sanitària), 5é (membres de les Assemblees Legislatives de les comunitats
autònomes i de les corporacions locals), 6é (activitats d'investigació) i 8é
(consells d'administració o òrgans de govern d'entitats o empreses
públiques o privades).

3.  Podrà autoritzar-se la compatibilitat complides les restants exigències
d'aquesta llei, per a l'exercici d'un lloc de treball en l'esfera docent com a
professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de
temps parcial i amb duració determinada.

4.  Conforme l'article 14 del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, en tots els
supòsits en què la Llei 53/1984, de 26 de desembre, o aquest Reial Decret
es refereixen  a llocs de treball amb jornada a temps parcial, s'ha d'entendre
com aquella que no supere les 30 hores setmanals.

5.  Conforme l'article 3 del Reial Decret 2005/1986, de 25 de setembre, sobre
règim de la funció tutorial en els centres associats de la Universitat Nacional
d'Educació a Distància, la realització de les funcions assenyalades en
l'article 2 (funcions tutorials), no es considerarà com a exercici d'un lloc de
treball o activitat a l'efecte de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, en les
condicions establides en aquest Reial Decret, i sempre que no suposen el
superior a les 75 hores anuals.

6.  El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
percebre, excepte en els supòsits previstos en la mateixa (els mencionats
en l'apartat 2n anterior), més d'una remuneració amb càrrec als
pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i
empreses que en depenguen; s’entén per remuneració qualsevol dret de
contingut econòmic derivat, directament o indirectament, d'una prestació o
servei personal, siga la quantitat fixa o variable i la seua avaluació periòdica
o ocasional (article 1r-2 de la Llei 53/1984).

7.  El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir
activitat consistent en l'exercici, per si o personal interposada, de càrrecs de
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tot ordre, en empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres,
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis,
o amb participació o aval del sector públic (article 12-1-c de la Llei 53/1984).

B) Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona
activitat en el sector privat.

1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de
caràcter professional, siguen per compte propi o sota la dependència o al
servei d'entitats o particulars, que es relacionen directament amb les que
desenvolupe el departament, organisme o entitat on estiga destinat (article 11-1
de la Llei 53/1984).

2. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
exercir activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per
compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els
assumptes en què intervinga, hagen intervingut en els dos últims anys o haja
d'intervindre per raó del lloc públic (article 12-1-a de la Llei 53/1984).

3. L'exercici d'activitats professionals fora de les administracions
públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, atribuït, en el cas
dels ajuntaments, a la competència del Ple (article 14 de la Llei 53/1984).

C) Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona
activitat tant en el sector públic com en el sector privat.

1. En tot cas, l'exercici d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec,
professió o activitat, públic o privat, que puga impedir o menysprear l'estricte
compliment dels seus deures o comprometre la seua imparcialitat o
independència (article 1r-3 de la Llei 53/1984).

2. No pot autoritzar-se o reconéixer-se cap compatibilitat al personal que
exerceix llocs que comporten la percepció de complements específics o
concepte equiparable. No obstant això, per a l'exercici d'activitats privades,
podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat quan es tracte de personal
que exercisca llocs de treball que comporten la percepció de complements
específics, o el concepte equiparable la quantitat de la qual no supere el 30 per
100 de la seua Retribució Bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu
origen en l'antiguitat (article 16, números 1 i 4, de la Llei 53/1984).

3. S'exceptuen de la prohibició enunciada en l'apartat 1 les
autoritzacions de compatibilitat per a exercir com a Professor Universitari
Associat en els termes de l'apartat 1 de l'article 4, i per a fer les activitats de
recerca o assessorament a què es refereix l'article 6 d'aquesta Llei, excepte per
al personal docent no universitari a temps complet (article 16, número 3 de la
Llei 53/1984).



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 7, DE 5 DE JULIOL DE 2013

6

 Entre els supòsits en què el personal comprés en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta llei pot compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici d'un segon
lloc de treball en el sector públic està, d'acord amb el que disposa l'article 3r-1
de la Llei 53/1984, el d'aquells casos en què, per raó d'interés públic, es
concedisca prèvia i expressa autorització de compatibilitat per a l'exercici d'una
segona activitat en el dit sector, que només podrà prestar-se en règim laboral, a
temps parcial i amb duració determinada, en les condicions establides per la
legislació laboral i sense que l'autorització de compatibilitat supose modificació
de la jornada de treball i horari dels dos llocs, a l'estricte compliment de la qual
es condiciona la dita autorització de compatibilitat.

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
modifica en la seua Disposició Final Tercera l'apartat primer de l'article 16 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“No podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat al personal
funcionari, al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions
complementàries que tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del
present Estatut incloguen el factor d'incompatibilitat al retribuït per aranzel  i al
personal directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de caràcter especial
d'alta direcció”.

No obstant això l'entrada en vigor d'aquest apartat està sotmès a
l'aprovació de la normativa de desplegament, i així la disposició addicional
quarta estableix: "La disposició final tercera 2 del present Estatut produeix
efectes en cada Administració Pública a partir de l'entrada en vigor del capítol
III del títol III amb l'aprovació de les lleis de funció pública de les
administracions públiques que es dicten en desplegament d'aquest Estatut.
Fins que es facen efectius aquests supòsits l'autorització o denegació de
compatibilitats continuarà regint per la normativa actual”.

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, en la seva Secció II, article 92, regula el règim d'incompatibilitats
del personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei, i  ajusta la seua aplicació
a la legislació bàsica estatal en aquesta matèria i a la normativa autonòmica de
desenvolupament.

Finalment, estableix que en l'àmbit de les entitats locals la competència
per a les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la corporació.

PROPOSTA D’ACORD

En conseqüència, i tenint en compte que la pretensió de l'interessat,
s'inclou entre les excepcions a la prohibició general de compatibilitat prevista en
la Llei 53/1984, en l'article 3r, i no supera la dedicació el règim a temps parcial
previst en el Real 598/1985, de 30 d'abril, (article 14), que estableix el límit
màxim fins a 30 hores setmanals per a considerar la jornada a temps parcial.

Els funcionaris que subscriuen proposen l'autorització de la compatibilitat
de Sr. Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues funcions com a
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economista d'aquest Ajuntament i les de Professor Associat en la Universitat
Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en horari de
vesprada els dilluns i dijous de 15:30 a 21 hores.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana de 26 de juny del 2013.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que s'abstindrà.

Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís
considera que la sol·licitud s'ajusta a dret però com no està d'acord amb la
política de personal de l'Ajuntament s'abstindrà.

Sr. Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a
favor.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que la Llei empara la sol·licitud i així ve avalat pels tècnics de l'Ajuntament.

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

Primer- Aprovar l'Informe /Proposta emés per la Vicesecretaria i per la
Direcció d'Àrea de Règim Interior i, en conseqüència autoritzar la compatibilitat
de Javier Martín Olivares, economista de la Plantilla de Personal Funcionari,
per a l'exercici de les funcions de Professor Associat en la Universitat
Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, els dilluns i dijous
en horari de vesprada de 15:30 a 21:30.

Segon- Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte al
regidor delegat de Recursos Humans i al regidor delegat d'Hisenda.

3r- EXP. NÚM. 1261/2013, APROVACIÓ  I SUBSCRIPCIÓ D'UN
CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE AJUNTAMENT DE XÀTIVA I
L'EMPRESA AKI BRICOLATGE ESPANYA SLU PER AL FINANÇAMENT
DEL  PLA D'INCENTIVACIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL.

Donat que per l'Ajuntament de Xàtiva,  per acord de la Junta de Govern local
en sessió celebrada el dia 11 de març del 2013,  es va aprovar el marc del
Pla d'Incentivació de l'Economia Local, d'acord amb els projectes d'inversió
redactats per l'Oficina Tècnica Municipal i les ocupacions sol·licitades pels
departaments municipals. Així, es va buscar un perfil social basat en els
sectors més necessitats, recolzant-se en els informes de l'equip social base,i
es va aprovar per la Junta de Govern local de data, 6  de maig del 2013, una
relació de 350 candidats admesos en el programa i la contractació per a la
primera fase del Pla, formada pels 100 primers candidats admesos i
supeditava la proposta de contractació corresponent a cada fase, a les
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disponibilitats pressupostàries i les necessitats generades pels diferents
projectes d'inversió que s'hajen aprovat.

    Vist l'escrit presentat per l'empresa AKI Bricolatge Espanya SLU,
conegut el Pla d'Incentivació de l'Economia Local de l'Ajuntament de Xàtiva i
els projectes d'inversió redactats per l'Oficina Tècnica Municipal, en què
mostra el seu interès a col·laborar amb el finançament dels subministraments
necessaris en els edificis municipals d'ÚS SOCIAL, i altres edificis municipals:

� Centre de Dia Perez Bruschetti per a malalts d'Alzheimer
� Centre d'Estimulació Precoç
� Centre Cívic La Ferroviària
� Centre Social de Majors
� Llar del Jubilat
� Local Associació de pares de xiquets sords.
� Casa de la Joventut
� Casa de la Cultura
� CP Gozallbes Vera

Vist l'informe del departament, en el qual s'estableix el procediment que
s'ha de seguir per a l'aprovació del corresponent acord per l'Ajuntament Ple, i
vista la fiscalització favorable de l'Interventor accidental, Sr. Joaquin Grau.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural, en la
sessió celebrada el 27 de juny del 2013, on aprovava per unanimitat el text del
Conveni a subscriure per l'Ajuntament  de Xàtiva i la mercantil AKI Bricolatge
Espanya SLU.

Obert debat el Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, agraeix la proposta però considera que no
cal oblidar que el Pla d'Incentivació introdueix a Xàtiva els “minijobs”, modalitat
perversa de contractació que no comparteix. Les administracions han d'obtindre
recursos impositivament, no mitjançant donatius.

Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís
considera positiva la iniciativa de l'empresa encara que també està en
desacord amb el Pla d'Incentivació, les contractacions i els sous que això ha
comportat.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el conveni
és favorable. És una bona notícia. L'exemple ho haurien de seguir altres
empreses.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que el Pla d'Ocupació de l'Ajuntament és una solució per a tres-
centes persones amb greus problemes. Convindria preguntar els beneficiaris
del contracte que opinió els mereix la iniciativa. Agraeix la posició de AKI i la
seua responsabilitat social corporativa. Explica les línies d'aportació del
conveni: material, subministraments i formació.
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Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que el Pla d'Incentivació  no és cap solució, és el problema.
La política del Partit Popular és abaixar els salaris i aquest Pla n’és un
exemple. La gent ho accepta per la situació de subsistència que viu. No està
d'acord amb els minijobs. Aplaudeix la iniciativa d'AKI però insisteix en el fet
que la solució és gravar el capital.

Sra. Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que no troba necessari repetir fins a quinze vegades el nom de
l'empresa per a donar-li publicitat, màximament, quan això els desgrava
fiscalment i els permet competir favorablement amb el comerç local. Critica els
minijobs, l'única acceptació dels quals és fruit de la situació precària. Haurien
de lluitar per millorar les condicions de treball dels treballadors i els seus
salaris. Els balafiaments i sobrecostos  han generat la situació  d'insuficiència
econòmica de l'Ajuntament  i la situació que acosta als minijobs per no poder
contractar en condicions normals. A aquest tipus d'empreses l'Ajuntament s'ha
negat a pujar l'IBI.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  no comparteix el
Pla d'Incentivació que fomenta la precarietat laboral. Reitera la critica situació
dels treballadors que accepten els minijobs. El que cal fer és treballar amb qui
pot contractar amb continuïtat. Tot aqueix treball no s'ha fet. Si l'Ajuntament no
haguera malgastat els diners hui tindria un pla amb verdader contingut
econòmic. En tot cas, el Conveni és positiu encara que no és necessària tanta
publicitat. Cal reconéixer que l'empresa ha tingut millor comportament que
altres.

Sra. M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que el Pla d'Incentivació  no és la solució  sinó una solució  que
infinitat  de corporacions també estan desenvolupant. No fa publicitat de ningú
però reconeix i recolza la tasca d'AKI.

El Sr. alcalde / president diu que sembla que es critique a qui ha invertit
a Xàtiva i ofereix aportar coses a Xàtiva. Molts ajuntaments s'han interessat pel
Pla de Xàtiva. Agraeix a AKI la iniciativa.

L'Ajuntament en Ple després de deliberació i per unanimitat dels vint
membres presents adopta el següent ACORD:

Primer - Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Xàtiva i l'empresa AKI Bricolatge Espanya SLU, presentat a instància de la
citada mercantil, en el qual es manifesta el compromís social de la mateixa i la
ferma intenció de col·laborar amb l'economia social de Xàtiva, en benefici dels
seus habitants. Pel que fa al recent Pla d'Incentivació de l'Economia Local,
aprovat per l'Ajuntament de Xàtiva, es pretén per l’esmentada mercantil
materialitzar la col·laboració de la seua empresa, amb els seus propis mitjans
materials i humans, en els conceptes als quals , es compromet:
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1. Al finançament de la totalitat de subministraments i material, necessaris
per a l'execució dels projectes d'inversió, que ascendeixen a un  import
econòmic de 9.000 €,  IVA inclòs i sense incloure en el dit import cap
benefici per a l'empresa subministradora. L’esmentat material serà aportat
per l'empresa AKI, i s’acollirà a les  qualitats especificades en el projecte,
que inclouran els accessoris o complements necessaris per al
desenvolupament de les tasques. En els edificis municipals, que s’hi
relacionen:

     D'ús social:
-Centre de Dia “Perez Bruschetti” per a malalts d'Alzheimer
-Centre d'Estimulació Precoç
-Centre Cívic La Ferroviària
-Centre Social de Majors
-Llar del Jubilat
-Local associació de Pares de Xiquets Sords

Altres edificis municipals:
 -La Casa de la Joventut,
- Casa de la Cultura
-CP Gozalbez Vera.

2. Per l'empresa Aki, es finançaran a més altres subministraments, no
inclosos en el projecte, però que milloraran els centres d'ús social,
següents:

− En l'edifici Centre de Dia Perez Bruschetti per a malalts d'Alzheimer, es
finançarà l'escala plegable.

− En l'edifici Centre d’Estimulació Precoç, es finançarà la tarima flotant per
al seu paviment.

3. A la formació general i específica, del  personal contractat per als  lloc de
treball, “de la totalitat dels projectes de inversió ", englobats en el del Pla
d'Incentivació de l'Economia Local, aprovat per l'ajuntament de Xàtiva.

L'Ajuntament, podrà triar les modalitats dels cursos de formació que seran,
teòrics i pràctics, d'acord amb la relació que s'adjunta com Annex I. Amb una
dedicació aproximada en hores de: 100 h.

Segon- L'Ajuntament es compromet a cedir l'ús de les sales
disponibles de la Casa de la Cultura, per a poder impartir els cursos conforme
es fixen en el calendari, pel personal de l'empresa AKI Bricolatge Espanya SLO

Tercer- Facultar l'alcalde per a la signatura del Conveni, i comunicar a la
referida mercantil, així com a la delegada de Benestar Social i a l'Oficina de
Gestió Pressupostària als efectes oportuns.
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4t - RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en
la sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. alcalde / president:

Nombres del 185 al 228 (corresponents al mes de juny del 2013)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

5é- DESPATX EXTRAORDINARI.

5é.1- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ SOBRE LA INTERRUPCIÓ  VOLUNTÀRIA DE
L'EMBARÀS  PEL DRET DE LES DONES A DECIDIR.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 26 de juny del 2013,
Registre d'Entrada 5636, sobre la interrupció voluntària de l'embaràs pel dret de
les dones  a decidir, amb la següent raó literal:

“EXPOSA:

Que el passat 10 de juny del 2013 el Consell de la Dona de Xàtiva
per unanimitat va arribar a l'acord de rebutjar l'avantprojecte de la Llei Orgànica
sobre Salut Sexual i Reproductora de les dones, que intenta canviar els drets
de les dones en referència al seu cos”.

EUPV Xàtiva recolza la “Declaració del Consell de la Dona de Xàtiva de
rebutjar aquesta reforma perquè entén que la maternitat no pot ser imposada
sinó que ha de ser una lliure elecció de les dones". És un dret fonamental i no
pot ser objecte d'intercanvi amb els estaments religiosos i socials més
reaccionaris.

"Amb la reforma d'aquesta llei, les interrupcions d'embarassos es van a
seguir produint, però en les millors condicions, per a algunes dones, i en les
pitjors, per a qui no les puga pagar".

El dret de les dones a decidir, és la part fonamental de la lluita històrica
del Moviment Feminista. La trajectòria d'aquesta lluita al nostre país ha estat
llarga. El 1985, es va produir una despenalització parcial i han hagut de passar
25 anys, vam haver d'esperar fins al 2010, per a una reforma de la Llei
d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs una mica més avançada, però encara
amb moltes limitacions.

Defensem el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, a la lliure
decisió de les dones: sense interferències, sense condicionants, sense tuteles,
ni penalitzacions.

L'objectiu és que la societat protegisca a les dones que no desitgen
finalitzar el seu embaràs, “l'avortament és un dret, la llibertat de les dones a
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decidir sobre el seu cos ha de ser respectada, i els governs han de garantir
aquesta pràctica accessible i segura”.

La normativa serà summament perjudicial per a la llibertat i el dret de les
dones a decidir sobre el seu cos, les quals hauran de patir de nou avortaments
clandestins, amb el conseqüent perill per a la salut i la vida. Ens preocupa que
torne aquesta situació amb la penalització de l'avortament.

Nosaltres declarem alt i clar que estem fartes de tornar al segle passat o
molt pitjor, a l'anterior. Pareix que el Sr. ministre troba a faltar els viatges a
Londres i Amsterdam. Aquells meravellosos anys en els quals les riques es
feien raspats!, i els pobres, què?…

ACORDS:

1r) Que l'Ajuntament de Xàtiva es pronuncie a favor de les declaracions de
l'Organ Consultiu Consell de la Dona on:
• Reclamem educació sexual per a la joventut i fàcil accés als mètodes

anticonceptius per a evitar que qualsevol dona es trobe en aquesta terrible
disjuntiva.

• Exigim que en el cas d'haver d'interrompre l'embaràs, siga sempre la dona
la que tinga l'última decisió que haurà de ser respectada en tots els casos.

2n) Elevar el Govern la sol·licitud/exigència que no atenta contra els drets
fonamentals de les dones i NO es modifique de manera restrictiva l'actual
Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l'embaràs”

L'Ajuntament en el 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,
adopta l'ACORD següent:

Únic- No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, sobre la interrupció de l'embaràs pel Dret de
les dones a Decidir.

5é.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA PER A L'ESTUDI SOBRE LA VIABILITAT  O
NO DE LA CONCESSIÓ DE NOVES LLICÈNCIES DE TAXI A XÀTIVA.

Pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, se sol·licita
Declaració d'Urgència per passar a tractar el present assumpte no inclòs en
l'ordre del dia, declaració que es confereix per unanimitat.

Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, llegeix la moció presentada el 26 de juny de 2013, registre
d'Entrada 5637, per a l'estudi sobre la viabilitat o no de la concessió de noves
llicències de taxi a Xàtiva, amb la següent raó literal:
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"Xàtiva està patint greument les conseqüències de la crisi i el sector del
taxi, especialment, dada que ens ha de fer entendre que la poca riquesa que es
crea per aquest sector ha d'assegurar un mínim de dignitat per als seus
membres. Cal dir que donades les noves circumstàncies dins l'àmbit del
transport públic i privat al sector del taxi ha anat perdent rellevància i, per tant,
demanda.
En aquest sentit, cal recordar que són els ajuntaments els que s'encarreguen
de resoldre les sol·licituds d'Adjudicació de Títols Administratius Habilitants per
a la prestació del servei de taxi. Atès que, actualment, hi ha 9 llicències
atorgades de les 15 que es poden oferir i és intenció de l'Ajuntament donar 2
de les 6 que en falten.

El Grup Municipal d'Esquerra Unida proposa l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER – La realització d'un Informe Tècnic, més acurat que l'actual, que
contemple la situació del sector del taxi a Xàtiva. Així com, una valoració de
l'impacte social i econòmic que provocaria la concessió o no de les noves
llicències dins del sector del taxi i a la resta dels agents socials i econòmics de
la ciutat.
SEGON – La celebració d'una reunió conjunta entre representants de tots els
grups polítics municipals amb l'objecte de valorar l'actual situació i
problemàtiques del sector a la ciutat ".

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que el sector del taxi està patint les conseqüències de
la crisi i l'Ajuntament pretén incrementar dues noves llicències amb els efectes
negatius que això comportarà per al dit sector. El balanç d'un taxista al mes és
molt just. No arriba ni al salari mínim. Les dues noves llicències empitjoraran la
situació. Demana un informe complet i en profunditat sobre el sector. Sol·licita
que es paralitze el procediment.

Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís, diu
estar a favor de la moció. Considera que dues noves llicències empitjoraran la
situació. Si es pretén liberalitzar el sector caldria traure les sis llicències i no
dos. Pareix que hi haja una motivació amagada. Fa falta un informe solvent.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, també manifesta
la seua conformitat amb la moció. La situació del sector és greu, hi ha protestes
que han de ser escoltades. Un estudi en profunditat i real evidenciarà que no és
el moment.

El Sr. alcalde / president explica que el regidor de Trànsit i Seguretat
Ciutadana s'ha reunit amb els professionals del sector els quals li han transmés
la situació. La competència és dura per a tots els sectors. Se sol·liciten
transferències de llicències i altes de noves. Hi ha setze places de taxi creades
i en l'actualitat se n’ocupen nou. La població ha evolucionat des del 1976, ha
augmentat i no s'han incrementat places. Com que hi ha una petició treu dues
places. Entén que la competència és lliure.
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El senyor president adverteix el Sr. Roger Cerdà que mantinga silenci
quan no està en l'ús de la paraula. Li avisa que, si no deposa la seua actitud,
l’amonestarà.

Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, diu que no hi ha setze,  sinó catorze places. No se'ls ha permès
fotocopiar l'Informe i ha hagut de copiar-lo a mà. L'Informe de l'AFIC no parla
de taxi, sinó de comerç. Demana un informe real que aborde la problemàtica
del sector del taxi per veure si dues noves llicències són viables. No hi ha raó
coherent que justifique la decisió.

Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc /Compromís opina
que “la política del Partit Popular és de liberalització total.” En aquest sentit que
es traguen totes les llicències.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifiesta que
primer es prenen les decisions i després es fan els informes. Així va ocórrer
amb la Universitat del Sud. Aqueix és el problema de fons. L'informe és
superflu. En 1975 el  nombre de vehicles era molt inferior. Es demana  una
anàlisi més intensa, prèvia, a la presa de decisions.

El Sr. alcalde / president diu que es demanen informes abans de la
presa de decisió. L'Informe de la Policia també és favorable. Xàtiva ha de tindre
un servei i amb aquesta iniciativa només s'incrementa una llicència. En 1976 i
1998 el sector va sol·licitar reduir places i se li va denegar. La rendibilitat de
cada autònom és un problema individual. El sector està regulat. On algú està
en precari, els que desitgen entrar estan més en precari per què probablement
no tenen amb qué guanyar-se la vida. No té inconvenient a assentar-se amb el
sector, però no pot anar contra la lliure competència.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que l'assumpte hauria de quedar sobre la taula i fer l'estudi
més en profunditat.

El Sr. alcalde /president diu que no és qüestió d'estudis sinó d'interessos
contraposats. Es compromet a parlar amb el sector i que s'amplie l'Informe.

L'Ajuntament en el 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,
adopta a l'ACORD següent:

Únic - Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida del País València, per a l'estudi sobre la viabilitat o no de la concessió de
noves llicències de taxi a Xàtiva
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5é.3r - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER DONAR SUPORT A LES COMUNITATS
DE VEÏNS DE XATIVA DAVANT IMPAGAMENTS DE LA BANCA DE LES
QUOTES DE LA COMUNITAT.

Pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, se sol·licita
Declaració d'Urgència per passar a tractar el present assumpte no inclòs en
l'ordre del dia, declaració que es confereix per unanimitat.

Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, llegeix la moció presentada el 26 de juny de 2013, registre
d'Entrada 5638, per donar suport a les comunitats de veïns de Xàtiva davant
impagaments de la banca de les quotes de la comunitat, amb la següent raó
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la nostra ciutat han proliferat últimament impagaments per part
de les entitats financeres respecte a les quotes de la comunitat de veïns,
tal com han manifestat diversos veïns de Xàtiva. Aquesta situació forma
part de la dinàmica estatal, de fet la banca i els promotors immobiliaris
acumulen el 53% de les quotes pendents de pagament en les
comunitats de veïns, segons les dades del Consell General de Col·legis
d'Administracions de Finques.

El Dret de Propietat implica per al propietari la capacitat d'exercir
determinats drets i l'obligació de complir amb diferents obligacions. La
principal obligació dels propietaris en un edifici sotmés al Règim de
Propietat Horitzontal és fer front a les despeses que li corresponen
repartits entre tots els propietaris en conformitat al que preveu l'article 9
de la Llei de Propietat Horitzontal. L'incompliment d'aquesta obligació ha
provocat que certes comunitats de propietaris s'hagen vist obligades a
fer un major esforç econòmic per què els diversos elements i serveis
comuns (ascensor, llum, aigua…) funcionen correctament.

Aquesta circumstància, a part de l'efecte negatiu que està
produint sobre les malaguanyades finances d'un gran nombre d'edificis,
ha generat un enorme malestar entre el conjunt de propietaris. Atenent
que les comunitats, de vegades, han vist desnonar aquests habitatges,
precisament per la falta de pagament, als seus veïns de tota la vida; a
instàncies d'unes entitats que, a més de rebre grans quantitats de diners
públics per a resoldre els seus problemes, s'han convertit en un
problema per a les comunitats, al no complir amb les seues obligacions”.

El grup Municipal d'Esquerra Unida proposa l'adopció dels
ACORDS següents:

PRIMER- Instar als bancs i entitats financeres el pagament de les
despeses de comunitat dels habitatges de la seua propietat, en aplicació de la
Llei 49/1960, de propietat horitzontal.
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SEGON - Establir per part de l'Ajuntament de Xàtiva que, les entitats
bancàries, per tal d'operar amb la institució, hauran de presentar anualment
una Declaració Responsable d'estar al dia també dels pagaments a les
comunitats de veïns.

TERCER - Oferir la mediació i assessorament a les comunitats de veïns
afectades.

QUART - Donar compte d'aquests acords als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes, a les associacions de Veïns del municipi, a la PAH València
i a la direcció de les entitats bancàries que disposen d'oficines en aquest
municipi. "

Sent les 13 hores s'absenta de la sessió el Sr. alcalde / president,
presidint la mateixa el 1r. tinent d'alcalde Sr. Vicente Parra Sisternes.

Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià explica la problemàtica suscitada. Manifesta que a més d'una
qüestió legal és una qüestió moral. L'Ajuntament ha d'intervenir com plantegen
en la moció.

Sent les 13 hores 5 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. alcalde /
president.

Sra. Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
diu que està desconcertada pels criteris d'urgència que adopta el Partit Popular
respecte a les mocions. Per això sol·licita una explicació. Està a favor d'exigir
els bancs allò que s'exigeix els ciutadans. La prioritat del Partit Popular és
rescatar bancs i no persones. El treball fet des de l'Ajuntament amb els bancs
no ha aportat res en concret. Els bancs se riuen de les administracions.

Sr. Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a
favor de la moció. Se sol·licita el compliment de la Llei. Llei de la qual s'han
beneficiat els bancs. L'Ajuntament no pot exigir  el compliment  però si mostrar
la seua voluntat. Gestos com retirar fons públics en entitats que no
complisquen seria positiu. En definitiva, són els problemes dels ciutadans. És
perfectament assumible.

Sra. M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que està en contra de la impunitat dels bancs que generen
injustícia i aquest cas ho és. L'Ajuntament ha d'actuar amb responsabilitat, no
quedar-se en una mera declaració d'intencions. Les mesures proposades són
de dubtosa legalitat. El servei d'assessorament seria discriminatori enfront dels
qui no l’usen  o enfront dels professionals que es destinen a açò. L'Ajuntament
no pot personar-se davant de comportaments injustos dels bancs, que n'hi ha.
Manifesta que les dades de què disposa evidencien que els bancs sí que
paguen els arbitris i posa les dades a disposició de tots.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País València, diu que gràcies a l'oposició aquest tipus de problemes es
tracten en Ple. La seua moció té la intensió que s'òbriga una línia
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administrativa i política. Hi hauria moltes més decisions. És interessant que
aquests assumptes entren en l'agenda del Govern.

Sra. Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
considera que des del Govern es juga a amagar dades per després llançar-les
al Ple. Se'ls nega permanentment la informació. El resum és que el Partit
Popular està del costat dels bancs als quals rescata, en lloc de persones. La
moció com a declaració d'intencions és positiva.

Sr. Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista sol·licita que
conste en acta l'esforç argumentari de la Portaveu del Partit Popular per
justificar el seu vot en contra. Insisteix que és una qüestió de voluntat política.
Per justificar la manca de voluntat es fan volantins. L'Ajuntament no té
competència, però té possibilitat de donar suport els ciutadans amb problemes.
No entén el perquè el Partit Popular votarà en contra d'alguna cosa
perfectament assumible.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que el partit assumeix els compromisos que pot portar endavant. La
proposta no pot recolzar-la per responsabilitat. Cal diagnosticar abans de
tractar. En Xàtiva d'un mostratge realitzat es parla d'un 28% i no d'un 53% de
morositat. Els bancs morosos són molt pocs, el 93% són particulars. La
proposta és ben intencionada però emmalalteix de rigor.

El Sr. alcalde / president diu que “no haguera estat necessari
rescatar bancs si fora cert que estàvem a la Champions League com
expressava l'anterior president del Govern”.

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 - Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País València, per donar suport a les comunitats de veïns de Xàtiva davant
els impagaments de la banca de les quotes de la comunitat

5é. 4t - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LES BEQUES DELS ESTUDIANTS.

Sr. Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, llegeix la moció
presentada l'1 de juliol de 2013, en seu electrònica, sobre les beques dels
estudiants amb la següent raó literal:
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“EXPOSICIÓ DELS MOTIUS

Les decisions que han adoptat, tant el Govern d'Espanya com el Govern
de la Generalitat Valenciana, en l'actual situació de crisi econòmica profunda
que estem vivint, ha generat una societat fracturada.

Les pitjors xifres dels països que participen en la Cimera de Roma.
Espanya és, amb diferència, el país que pitjors xifres mostra: fins a abril, un
total de 964.000 jóvens estaven aturats al nostre país, amb una taxa de
desocupació del 56,4%.

Les xifres evidencien que un de cada quatre aturats menors de 25 anys
a la zona euro és espanyol. Al País Valencià tenim el 30% de desocupació, el
18% de persones viuen en nivells de pobresa, i més de 118.000 famílies no
reben cap tipus de prestació.

Segons un estudi elaborat per les universitats de Jaén i València,
enguany, uns 35.000 estudiants han perdut la seua beca, com a conseqüència
dels nous requisits imposats pel ministre Wert per a accedir. Per aquesta via el
Ministeri ha retallat 110 milions d'euros. I el proper curs, el nombre d'estudiants
que hauran perdut les ajudes per a estudiar s'elevarà a 85.000, segons l'estudi
citat. Així, en tan sols dos cursos Espanya retrocedirà a unes taxes de
cobertura en beques amb tan sols un 16% de becats, xifra semblant a la que hi
havia en el curs 2003/2004. Aquesta investigació assenyala que en tan sols
dos anys, Espanya retrocedirà a nivells d'inversió de fa una dècada amb el
retall de més de 300 milions d'euros en ajudes a l'estudi.

Una beca és per a compensar la desigualtat econòmica en l'accés a un
dret, és una forma de garantir que uns recursos més modestos no impediran
que un jove no puga estudiar.

Els socialistes denunciem que el PP ha retrocedit diverses dècades i
així, crea una educació universitària per a rics per culpa de la desmesurada
pujada de taxes que ha suposat un gran sacrifici per a moltes famílies i la
impossibilitat del pagament de les mateixes per a altres.

Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un
dret no subjecte a la disponibilitat pressupostària i que s'arribara al màxim
històric en becaris i quantitats, i  així, feia  efectiva la necessària igualtat
d'oportunitats.

Fa uns dies hem sabut de l'existència de l'esborrany del Reial Decret
sobre beques que el Govern d'Espanya pretén aprovar el mes d'agost, en el
qual es pretén endurir els requisits per a ser beneficiari d'una beca. Davant
d'aquesta irresponsabilitat del Govern d'Espanya, el nostre municipi no pot
romandre aliè, i cal un pronunciament clar que reclame al Govern d'Espanya i
al Govern de la Comunitat Valenciana que respecten el dret dels joves a
accedir o romandre a la Universitat sense veur’se exclòs per falta de recursos
econòmics.

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

1- Instar el Govern d'Espanya que duga a terme una congelació de les
taxes universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.

2-  Instar el Govern d'Espanya que rectifique els requisits establits per a
l'obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s'estableix
el règim de les beques i ajudes a l'estudi als previs a l'aprovació del
Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.
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3- Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les
mesures necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a
aquells estudiants que, per la seua situació econòmica personal o familiar, no
puguen afrontar el pagament dels mateixos.”

L'Ajuntament 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,
adopta a l'ACORD següent:

Únic- No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista  sobre les beques per als estudiants.

5é.5 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER L'INVENTARI, REPARACIÓ I NETEJA DE LA XARXA DE
FONTS PÚBLIQUES DE XATIVA.

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

Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, llegeix la
moció presentada l'1 de juliol de 2013, Registre d'entrada 5735, per a
l'inventari, reparació i neteja de la xarxa de fonts públiques de Xàtiva, amb la
següent raó literal:

“EXPOSICIÓ DELS MOTIUS

Les Fonts públiques de Xàtiva constitueixen un dels atractius turístics de
la nostra ciutat. Enfront dels problemes habituals d'aigua en les nostres
comarques, Xàtiva té el privilegi d'un subministrament generós i abundant. Per
això, la ciutat ha sigut anomenada “la Ciutat de les mil Fonts” durant molts
anys.

La pràctica ha demostrat que les fonts més simples, les que tenen una
construcció més humil i un sistema de funcionament més senzill, són les que
millor funcionen i les que, amb el pas dels anys, tenen un aspecte més atractiu
per al visitant. Fonts com les d'Aldomar, de la Trinitat, del Lleó o de Sant
Francesc són clars exemples i el model a seguir.

Arribat l'estiu moltes fonts públiques es converteixen en punt de
referència per a turistes, com es va demostrar amb la Ruta de les Fonts que va
organitzar l'Ajuntament en anys anteriors. També són referència per a la gent
major i per als xiquets, atés que les temperatures que es donen a Xàtiva en el
present mes de juliol, segur que la nostra xarxa de fonts públiques ha evitat
més d'un colp de calor. La proximitat de la Fira de Xàtiva també és una bona
excusa per a preocupar-se per l'estat de les nostres fonts.
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La disponibilitat actual de mà d'obra que procedeix del Pla dIincentivació
de l'Economia Local ens obliga a realitzar propostes per rendibilitzar al
màxim l'esforç que aquests treballadors eventuals estan fent.

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

PROPOSTA D’ACORD

1- Realitzar un inventari de totes les fonts de Xàtiva. Públiques i
privades.

2- Redactar un informe sobre l'estat de les fonts, detecció de
deficiències i determinació de les accions més urgents per al seu
funcionament correcte.

3- En les fonts públiques, executar un pla de xoc amb les accions
esmentades de reparació i neteja per a què totes les fonts donen
amb la major brevetat, el millor aspecte i funcionament adequat”.

Sra. Francesca Chapí Blanc, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que és important mantindre les fonts com a patrimoni
de la ciutat. És una obligació municipal. És posar en valor i millorar el patrimoni,
inclusivament, per al turisme.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
diu que està a favor de qualsevol actuació,  a favor del patrimoni que també ho
és, a favor del turisme i, per tant, de l'economia.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Patrimoni, manifesta
que en 2008 es va fer inventari  de fonts. El nombre de fonts públiques  ha
crescut un 40%. El servei d'aigües potables treballa diàriament en el seu
manteniment i conservació. Sobre l'estat de cada font es posa a disposició en
comissió. Hi ha anomalies, diàriament, que es van esmenant des del
departament. La moció no  té sentit  per què es fa dia a dia.

Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, entén,  per
la intervenció  del regidor delegat, que votarà a favor. Sistemàticament, es
justifica de la forma necessària per a votar en contra. Ja va passar en
l’aparcament de l'Albereda. L'inventari de 2008 està desfasat. L'actitud del
Govern és reaccionària i negativa, sistemàticament, i la ciutadania passarà en
contra.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Patrimoni, respon que la
feina s'està fent, de manera que, la moció no té sentit.

L'Ajuntament en el 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 al següent ACORD:
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Únic - Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista
per a l'inventari, reparació i neteja de la xarxa de fonts públiques de Xàtiva.

5é. 6 - MOCIÓ "IN VOCE" PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ, PER QUÈ L'ALCALDE
RATIFIQUE LA SOL·LICITUD D'UN TALLER D'OCUPACIÓ PER A LA
CIUTAT.

Pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, se sol·licita
Declaració d'Urgència per passar a tractar el present assumpte no inclòs en
l'ordre del dia, declaració que es confereix per unanimitat.

Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, llegeix la moció presentada "in voce" perquè l'alcalde ratifique la
sol·licitud d'un taller d'ocupació per a la ciutat, amb la següent raó literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Xàtiva actualment manté un índex de població de 3.670 persones, que
vol treballar i no pot, això fa que moltes famílies es troben en situacions
vertaderament dramàtiques. Per aquesta raó, considerem que la nostra ciutat
ha de ser objecte del Pla d'Ocupació conjunt de les administracions públiques
valencianes. Aquest Pla ve determinat per dues branques d'acció, d'una banda
ens trobem un Programa d'Incentius per al Foment de Contractació dels
Desocupats per part de les empreses, per un altre costat, ens trobem amb el
desenvolupament de programes de tallers d'ocupació consistents en la creació
de treball i formació. De fet, els tallers d'ocupació es caracteritzen per tindre un
any de duració, amb salaris dignes i lligats a l'economia social. En aquest
sentit, des del GM d'Esquerra Unida adverteix que el termini de sol·licitud per a
participar en aquests programes de tallers d'ocupació finalitzava el dia 30 de
juny, en canvi l'alcalde / president de la ciutat no va realitzar cap tipus de
sol·licitud. Enfront d'aquesta situació el Sr. Miquel Lorente López, en
representació del GM d'Esquerra Unida, va presentar dins del termini establert
una sol·licitud de participació de l'Ajuntament de Xàtiva en els programes de
tallers d'ocupació, sense cap tipus d'usurpació de les competències de
l'autoritat competent, només per la motivació d'obtindre un nou període per a
rectificar la decisió de l'Ajuntament de Xàtiva i, per tant, esmenar la
documentació presentada i ratificar la sol·licitud.

El Grup Municipal d'Esquerra Unida proposa l'adopció dels ACORDS
següents:

PRIMER- Ratificació per part de l'òrgan competent de la sol·licitud de
participació de l'Ajuntament de Xàtiva en els programes de tallers d'ocupació
que des del GM d'Esquerra Unida hem vist oportú registrar en nom de
l'Ajuntament de Xàtiva i dins dels terminis establits.”

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
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País Valencià explica la conveniència de sol·licitar un taller ocupacional que
aportarà contractes en condicions dignes i permetrà formació. És impensable
que Xàtiva no s'adherisca. Sol·licita que el Sr. alcalde sol·licite el taller. Demana
que Xàtiva participe en el Pla, i ratifique la sol·licitud feta per Esquerra Unida en
nom de l'Ajuntament.

El Sr. alcalde / president diu que no ho farà  perquè la Generalitat no
paga i mentre no pague no pot incrementar-se el deute que manté amb
l'Ajuntament de Xàtiva , que ja ascendeix a 1'2 milions d'euros només en tallers
anteriors. No dinamitarà  la tresoreria municipal  per responsabilitat. Fins que
no es cobre no hi ha més tallers d'ocupació

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que no pot deixar en l'estacada als aturats de Xàtiva i
enlletgir la conducta del seu propi partit. No entén la postura.

Sra. Cristina Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
considera que l'Ajuntament ha d'aportar diners propis. Coincideix que la
Generalitat no paga i que està en fallida. Hauran de convocar eleccions
anticipades. Proposa que s'aprove un pla d'ocupació al marge de la Generalitat.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que és
insòlit que el president Provincial del Partit Popular no es fie del president de la
Generalitat. Difícilment poden confiar la resta dels ciutadans. No demanar una
ajuda d'aquest tipus pel temor a l'impagament és quelcom irrecognoscible.
Invita el Sr. alcalde a què tracte amb els responsables de la Generalitat.

Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià insta a l'alcalde a què ratifique la petició del seu grup, si no ho fa
Xàtiva mantindrà trenta-sis aturats per culpa del Sr. alcalde. La situació del
Partit Popular és un sainet.

L'alcalde / president manifesta que a Xàtiva han passat 800 persones
per diversos tallers d'ocupació. No assumirà compromisos sense seguretat de
cobrament. Quan cobre reprendrà l'assumpte. És una persona responsable i
actuarà en conseqüència. Fins a la seua arribada a l'alcaldia Xàtiva no
sol·licitava tallers d'ocupació ni cases d'ofici. En dos anys l'Ajuntament de
Xàtiva tindrà un 38% o un 40% d'endeutament.

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 - Rebutjar la moció "in voce" presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, per a què l'alcalde ratifique la sol·licitud d'un
taller d'ocupació per a la ciutat.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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El Sr. alcalde / president manifesta que per a evitar  desordre i abús en
la utilització del torn d'intervenció facilitarà dos precs i dues preguntes a cada
un dels membres del Ple.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que tal limitació no està en cap norma.

El Sr. alcalde / president respon que és de la seua facultat la direcció del
Ple.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià considera que la mesura coarta la llibertat de la tasca de
l'oposició. Sol·licita informe del Sr. secretari.

El Sr. alcalde / president diu que qui dirigeix el ple és el president i ho fa
per a evitar el desordre  i en pro de la serietat.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que no
és seriós plantejar aquesta mesura sense passar per Junta de Portaveus quan
el dilluns va acudir personalment. Prega que permeta preguntar en aquesta
sessió ja  que en l'anterior no van poder fer-ho.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
manifesta que farà més de dues preguntes i si no vol que no les  conteste.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
diu que si ha de regular que ho faça en tota la sessió i començant per les
pròpies intervencions del senyor alcalde.

Pregunta a l'alcalde / president si va a contestar les pregunta
presentades en el ple anterior.

El Sr. alcalde / president respon que no.

Seguidament, es procedeix a contestar les preguntes presentades per
escrit.

1. - En primer lloc es procedeix a respondre les preguntes realitzades
per escrit pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, al
regidor delegat d'enllumenat públic Sr. Jorge Herrero Montagud, sent
les següents:

• Quina despesa suposarà a l'Ajuntament de Xàtiva el procés
d'instal·lació de les peretes adquirides a través del Pla d'Eficiència
Energètica?
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• Quina és la garantia temporal mínima que ofereix l'empresa
subministradora a les peretes LED instal·lades a Xàtiva?

• L'homologació de la nova il·luminació i la seua marca CE és
responsabilitat de qui instal·la (municipi) o de l'empresa que ha subministrat
les peretes?

Sr. Jorge Herrero Montagud, respon  que ha entregat la resposta per
escrit com se li va sol·licitar.

Sr. Miquel Angel Lorente, del Grup Municipal Esquerra Unida explica que
les garanties de l'empresa subministradora són menors que les altres que s'han
licitat, a més, és la que més cost suposava per a l'Ajuntament.

El Sr. alcalde / president diu que aquestes qüestions es pregunten en
comissió.

2 - Seguidament es procedeix a respondre les preguntes realitzades per
escrit pel Grup Municipal Socialista, al regidor delegat de Fira i Festes Sr.
Ramón Vila Gisbert, sent les següents:

−  S'ha previst l'ús de la Plaça de Bous a la propera Fira d'agost? En
cas afirmatiu, quines seran els espectacles que allí es
desenvolupen?

− Prèviament a la realització dels mateixos, es té prevista alguna
intervenció al recinte per tal d'adequar-lo a la normativa vigent en
matèria d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics? En cas afirmatiu, Quines intervencions es tenen previstes?

−  Quina és la quantitat dels desperfectes ocasionats com a
conseqüència dels robatoris ocorreguts en els últims mesos en el
recinte?

−  Quan, com i amb diners de quina partida van a solucionar-se els
mateixos.

Sr. Ramón Vila Gisbert, a la primera pregunta. respon que si. Respecte
a la segona. diu que portaran els millors espectacles. Respecte a la tercera,
respon que, com tots els anys, segons allò qu recomanen els tècnics. Respecte
a la pregunta dels danys en la plaça, respon que estan avaluant-se, el dilluns
tindrà la quantitat, però com els danys estan per sota dels vint mil euros es
pagaran de la partida de fira.

3- En tercer lloc es procedix a respondre les preguntes realitzades per
escrit pel Grup Municipal Socialista, al regidor delegat de Patrimoni Sr. Enrique
Perigüell Ortega, sent les següents:
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• Coneix vosté que la societat Llanera SL, actual adjudicatària de l'explotació
de l’aparcament de la Plaça de la Bassa, aquesta en procés de liquidació?

• Quines actuacions s'han fet fins al moment per a evitar l'explotació
irregular?

• Quines actuacions estan previstes per a evitar una nova situació
d'explotació irregular d'una concessió municipal?

Sr. Enrique Perigüell Ortega, a la primera pregunta, respon que si, des
del dia 2 de juliol del 2013 a les 13:30 hores. En relació a la segona pregunta
sobre les actuacions realitzades, respon que les que es poden fer en vint-i-
quatre hores, reunir-se amb els tècnics i saber què es pot fer. Respecte a la
tercera pregunta, diu que les actuacions que es faran seran les que marque la
Llei Concursal.

C) A continuació es procedeix a la realització de noves preguntes:

• Sra. Francesca Chapí Blanc, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta com està funcionant l'Oficina de Mediació Hipotecària.
Sra. Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social
respon que bé, passarà informe per comissió.

• Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta pels costos en subministraments de l'aigua. Prega
que s'avise abans  els veïns.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Cicle Hidràulic Integral
respon que els talls programats s'avisen. Les avaries sobrevingudes, no.

  Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que la neteja de la zona de El Palasiet no és la
més adequada.

 Sr. Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Neteja Viària diu que pren
nota i la passarà al servei.

  Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que sobre la moció de les llicències de taxi prega que es
convoque la reunió amb el sector i amb els grups polítics.

 El Sr, alcalde / president respon que per reunir-se no necessita cap petició.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià prega al Sr. Jorge Herrero Montagud que les respostes es facen
ordenadament.
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Sr. Jorge Herrero Montagud, diu que se li han requerit les preguntes per
escrit i, per això, ha contestat per escrit.

Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que no ha contestat a dues preguntes.

Sr. Jorge Herrero Montagud, respon que ha aclarit en comissió tot allò
que se li ha preguntat sobre aquest assumpte.

A les 14 hores 20 minuts s'absenta de la sessió el 1er tinent d'alcalde, Sr.
Vicente Parra Sisternes.

• Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
pregunta si la carpeta de “alcalde a un clic” durarà molt.

El Sr. alcalde-president respon que fins que ho crea convenient.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís  és
pel cànon que deixa de pagar el contractista per espais a disposició de
l'Ajuntament i si es pot informar d'altres qüestions.

Sra. M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
respon que aqueixa informació ja va ser facilitada. La publicitat durarà el
que dura “l'alcalde a un clic”.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís diu
que es limita el  nombre de preguntes però no el de respostes.

• Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
pregunta en què situació  queda el deute de la mercantil Llanera després
de la  liquidació i que mesures cal adoptar.

Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Econòmica i Hisenda diu que
respondrà en el proper Ple.

• Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís
pregunta què pensa fer l'Ajuntament davant de la supressió del tren Xàtiva-
Madrid.

El Sr. alcalde / president respon que ha fet gestions amb el Ministeri, dimarts
que ve es reposarà el servei

  sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís
pregunta per la restricció del trànsit a l'Avinguda Selgas.

 Sr José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Viària, respon
que la restricció és provisional mentre durin les obres.

 Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís prega es
preste atenció a la font de la rotonda de El Palasiet davant de l'institut.
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• Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que en la
Junta de Govern Local, de 24 de juny, es va sol·licitar el pagament de la
subvenció del Barri del Carme. prega, que s'acaben de rehabilitar els
habitatges que falten, ja que un bon nombre d’habitatges tenen aluminosi i
problemes greus.

• Sr. Rafael  Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta si les
obres de millora del Canal de Bellús s'acabaran abans de fira.

El Sr. alcalde / president respon que aqueixa és la intenció.

• Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta pel
repetidor de televisió en Bixquert.

El Sr. alcalde / president diu que el repetidor es posarà, encara que el Partit
Socialista va denunciar a Patrimoni per la seua instal·lació en el Castell.

• Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta pel
sobreeixidor del col·lector central.

El Sr. alcalde / president respón que la Diputació ha aprovat l'actuació, falta
contractar i adjudicar.

• Sr. Pedro Aldabero López, del Grup Municipal Socialista pregunta si hi ha
cap tipus d'acord amb Gols  Mitjana  per a pagar les seues factures.

Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda  respon que
no hi ha cap tipus d'acord, la factura pagada era una necessitat.

• Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda  respon que no hi
ha cap tipus d'acord, la factura pagada era una necessitat.

• Sra. Maria Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que el
dia 30 de juny l'aire condicionat del Gran Teatre estava estropellat,
pregunta si ja s'ha arreglat i per què no es va solucionar abans.

Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat del Gran Teatre demana disculpes
públicament. Es va intentar resoldre al  matí. S’està arreglant.

Sra. María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista  pregunta
si no podria compensar-se a l'agrupació pel perjuí.

Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat del Gran Teatre, respon que si ho
demana s'estudiarà. Reitera les disculpes.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que al juny
del 2012 el Sr. alcalde va dir que hi hauria quatre trens al dia a Madrid  i
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només n'hi ha hagut un i un tren directe a Joaquím Sorolla, que tardaria vint
minuts, que no s'ha habilitat. Pregunta què ha passat

El Sr. alcalde / president respon que la setmana vinent es reunirà
amb el director general i traslladarà aquestes qüestions. En tot cas, el Partit
Socialista va anunciar que s'eliminaria el tren a Madrid.

Sr. Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista prega que s'avance
abans de la retirada del tren Xàtiva-Madrid.

Complert l'objecte de l'acte, la Presidència a les catorze hores quaranta minuts
alça la sessió. D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau de l'alcalde /
president, autoritze amb la meua signatura, com a secretària  i DONE FE.

             Vistiplau:

      L'ALCALDE,    EL SECRETARI EN FUNCIONS,      EL VICESECRETARI,


