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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Albero

En  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia nou de maig de
dos mil catorze, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i
sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, D. Alfonso Rus Terol,  els
Regidors indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària
prèviament convocada.

La Corporació està assistida per la Sra.  Interventora i pel Sr. Vicesecretari, en
funcions de secretari, que actua a més com fedetari.

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRI A,
NÚM. 6, DEL 29 D'ABRIL DE 2014.

El ple comença amb un minut de silenci en què els membres de la
Corporació, de peu, exhibeixen un cartell amb la llegenda del hastag “bring
back our girls” que, en la seua traducció, significaria “torneu-nos a les nostres
xiques”. Això en protesta i repulsa pel segrest a càrrec del grup islamista Boko
Haram de més de dos-centes xiquetes de l'internat de secundària on
estudiaven en Chibok al nord-oest de Nigèria.

A continuació i 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.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió extraordinària
celebrada el dia 29 d'abril de 2014.

2n.- EXP.NÚM. 57/2005, PLA ESPECIAL “CARRETERA DE
CONNEXIÓ ENTRE LA N-340 I LA CV-41”: APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS.

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 sigut
dictaminat al moment de la convocatòria de la sessió, encara que haja gaudit
del dit dictamen per part de la Comissió Informativa corresponent en l'iter entre
la convocatòria i la celebració d'aquesta sessió plenària, el Sr. Alcalde-
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President sol·licita que es passe a votació  la ratificació de la meritada inclusió
en l'orde del dia.

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

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

Vistos els antecedents de l'expedient per a la tramitació del mencionat
Pla especial,  l'objectiu del qual és definir una nova via de comunicació que,
mitjançant un eix viari, proporcione una connexió entre la N-340 i la CV-41,
complementant d'esta manera el PGOU de Xàtiva. El seu traçat discorre
íntegrament en sòl qualificat com NO URBANITZABLE COMÚ, en els polígons
44 i 45 de rústica. La nova via connecta, de forma transversal, la carretera N-
340, a l'altura de la Rotonda situada entre el nou centre comercial “Plaça Major”
i el parc de bombers (P.K. 846,4 km), amb la carretera CV-41, entre el Riu
Canyoles i l'antic  traçat del ferrocarril Madrid-València (P.K. 17,3 Km). No
obstant això, el nou eix viari es planifica únicament des de la carretera CV-41,
fins a la rotonda situada al Sud-est del Sector Terciari T-2, la qual ja ha sigut
executada dins de les obres d'urbanització del mateix, atès que des d'aquesta
rotonda fins a la carretera N-340 ja hi ha un vial en servei.

Vist l'informe emès pel Departament d'Urbanisme, en el que consta que
de conformitat amb el que disposa l'art. 75 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el Pla especial és
l'instrument d'ordenació que complementa, desenvolupa, millora o modifica el
planejament general. El seu objecte és satisfer els fins públics definits en
l'article 38.d), instruments de planejament de caràcter espacial, en el que
s'especifica que en el territori de la Comunitat Valenciana s'ordenarà mitjançant
Plans Especials el desenvolupament, complement o fins i tot modificació del
planejament general, quan complisca la comesa, entre altres, de definir i
protegir les infrastructures o vies de comunicació i concretar el funcionament de
les xarxes d’infrastructures.

Vista la tramitació realitzada:
- Per edicte de l'alcaldia presidència de data 27 de juliol de 2010, es va

acordar la informació pública del meritat Pla Especial.
- Amb caràcter previ a l'inici de l'expedient es va informar personalment de

la proposta del nou vial, als propietaris afectats, tal com consta en
l'expedient.

- A l'efecte d'unificació en la tramitació de la distinta documentació que es
troba en poder de l'expedient, es va procedir a l'exposició pública per un
període de 30 dies, mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana núm. 6321 de data 29 de juliol de 2010; periòdic les
províncies de data dijous 29 de juliol de 2010; Edicte inserit en la Web
municipal, durant els mesos d'agost i setembre de 2010 i Tauler d'edictes
de l'Ajuntament des del 28 de juliol al 9 d'octubre de 2010.

La documentació posada de manifest i a disposició del públic en les
dependències municipals durant els períodes indicats constava de Pla
Especial, Estudi d'impacte ambiental, Estudi d'integració Paisatgística, Estudi
Acústic i Projecte Executiu de construcció de la carretera.
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Durant l'esmentat tràmit d'exposició pública no es va presentar cap
reclamació ni al·legació.

Es van sol·licitar informes previs a Serveis territorials de la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, a la Direcció General d'energia de la
Conselleria d’Infrastructures i Transport i a l'Àrea d'Espais Naturals de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.

Conclosos els tràmits anteriors, mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local de data 27 de setembre de 2010 es va aprovar provisionalment el Pla
Especial, els seus annexos i el Projecte de Construcció.

En data 25 de juliol de 2011, va tenir entrada en la Conselleria
d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient, ofici sol·licitant l'Aprovació definitiva del
Pla Especial.

Amb relació a l'Expedient presentat, pel Servei Territorial d'Urbanisme es
van sol·licitar els informes sectorials oportuns, constant en l'expedient els
següents:

- Informe favorable del Servei d'Ordenació  Sostenible del Medi.
- Informe favorable de l'Àrea d'Energia.
- Informe favorable de la Secció Forestal.
- Informe no favorable de la Unitat de Vies pecuàries.
- Informe favorable del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental.
- Informe favorable del Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- Informe favorable del Servei d'Ordenació Sostenible del Medi.
- Informe favorable de la Direcció General de carreteres de l'Estat.
- Informe favorable de la Diputació de València. Àrea de carreteres.
- Informe favorable d'ADIF
- Informe favorable del Servei de Paisatge.
- Informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
- Informe favorable del Servei de Patrimoni Cultural
- Informe favorable de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial
- Informe favorable  de la Direcció General de Transports i Logística

Es disposa així mateix de:
- Declaració d'Impacte Ambiental de data 7 d'abril de 2014, de la Direcció

Territorial d'Urbanisme de València, Direcció General d'avaluació
Ambiental i Territorial.

- Declaració d'Impacte Patrimonial de data 10 d'abril de 2014. A
requeriment de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, es va redactar
Memòria d'Impacte Patrimonial relativa al Projecte del Pla Especial,
elaborada d'acord amb el que estableix el Decret 208/2010, de 10 de
desembre, d'acord amb la Llei del Patrimoni Cultural Valencià. La dita
memòria d'impacte Patrimonial ha sigut informada Favorablement per la
Direcció General de Cultura.

Resultant que la tramitació s'ha ajustat al que estableix el citat art. 83 de
la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana, per remissió de l'art. 94.1 i que la
documentació està completa.

Resultant que, a fi de cohesionar en un únic document les variacions no
substancials fruit dels condicionaments innats en els informes sectorials, s'ha
redactat un text refós que esmena diverses consideracions establides en els
anteriorment esmentats informes, així com les determinacions derivades de la
declaració d'impacte patrimonial.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 8 de maig de 2014,  proposant al Ple de la corporació l'aprovació
de l'esmentat Text Refós.

Obri el debat D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, considera absurd invertir  tres amb cinc
milions d'euros en una carretera la necessitat de la qual no es coneix ni queda
acreditada. Si es consultara la gent entre diverses opcions difícilment eixiria
triada aquesta. És la conseqüència de governar sense escoltar. A més és
perjudicial per a la gent. Amb això s'expulsa al futur usuari del comerç de la
ciutat. No fa cap favor al comerç.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que no hi ha cap document  que acredite la necessitat de l'obra.
L'Ajuntament no té inversions pròpies a causa de l'endeutament. A més de la
falta d'idees. La Diputació regalarà tres amb cinc milions d'euros per a una
carretera que no serveix per a res però si perjudica el comerç de la Ciutat
greument i afavoreix al del Centre Comercial. El Partit Popular contínua
instal·lat en la rajola i d'esquena a les necessitats la gent, supradimensionant la
Ciutat. És un exemple de grans obres no basades en necessitats reals. És
política de megalomania recolzada per la Diputació de València. El comerç de
Xàtiva té grans necessitats entre les que no està la biela.

Sent les dotze hores quinze minuts s'incorpora a la sessió la Regidora
Sra. Mª Consuelo Angulo Luna.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que
votarà en contra. Entén que el Govern s'equivoca en les seues prioritats
desconeixent  el que ha vingut passant en els últims anys. Obres innecessàries
i sense sentit com ho va ser la Plaça de Bous. Convindria preguntar a la gent
sobre la seua opinió. La carretera no soluciona res. Cap dels problemes reals
de la ciutadania. Sospita que algun interessat hi haurà. Demana que no
s'execute l'obra.

D. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme diu
que hi ha opinions i criteris diversos. El projecte porta anys i finalment ho
executarà una administració externa a cost zero per als ciutadans de Xàtiva. La
carretera soluciona alguns problemes i no entra en altres. Des de sempre el
Govern ha cregut en el projecte i ara també. La Diputació intervé en tota la
província i Xàtiva no serà menys. Les infrastructures sempre són necessàries.
La necessitat està  àmpliament justificada des de fa temps i en tots els seus
aspectes així  consta en el Pla Especial. La finalitat última és descongestionar
el tràfic.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià considera que la decisió no és tècnica sinó política. Els diners de
la Diputació  és el dels impostos de tots els ciutadans. Els ciutadans no
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reclamen aquesta infrastructura per innecessària i perjudicial. No millora en res
la qualitat de vida dels ciutadans. Això es fa més  greu en  època de retalls.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que no s'ha justificat la necessitat de la carretera. Prioritzant per
infrastructures és més important un col·lector o el desdoblament de la carretera
de La Llosa de Ranes. La Nacional  i la CV ja estan  connectades. La Ciutat té
problemes molt més greus com l'arreplega de pluvials. Aquesta actuació només
suposa el lluïment personal del Govern. A més no crea ocupació a llarg termini
ni cap futur. No es té en compte la situació del camp de Xàtiva que de nou es
veurà reduït.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que prioritats
hi ha moltes però la del Partit Popular és la carretera i no una altra. El fet que
pague la Diputació de Xàtiva ha de ser com si ho pagaren els ciutadans de
Xàtiva perquè dels seus impostos ix, a la fi, els diners. Insisteix en el fet que la
carretera és un error que  demostra no haver  après dels errors d'antany. El
temps demostrarà  qui és el beneficiari.

D. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme  diu
que la Diputació inverteix en tots els municipis  i a Xàtiva també. Les
infrastructures fetes a Xàtiva durant el govern del Partit Popular són
incomparables. Repta a debatre sobre infrastructures

El Sr. Alcalde-President diu que cada inversió està afectada a la seua
finalitat. La ronda exterior és l'element  fonamental perquè el tràfic no passe per
la Ciutat i va ser demandada per tots. La rotonda del tanatori suporta quaranta
mil vehicles el que suposa el col·lapse en hores punta. Es va estudiar un pas
subterràni però és tècnicament inviable. El Partit Socialista que ara defèn al
comerç va demanar un baixador en l'Hospital Lluís Alcanyis perquè la gent no
vinguera a Xàtiva. Cada línia d'inversió és pròpia sense que puguen
entremesclar-se. Queda dita  que l'oposició no vol una biela per a
descongestionar el tràfic. Una vida val més que tres milions d'euros. El Partit
Socialista va dubtar que es fera i ara renega de l'obra.

L'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del grup municipal del Partit Popular), deu vots en
contra (els sis vots dels regidors del grup municipal Socialista, els dos vots dels
regidors del grup municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del
grup municipal Esquerra Unida del País Valencià), adopta l'ACORD següent:

Primer.-  Aprovar provisionalment el text refós del Pla Especial
“CARRETERA DE CONNEXIÓ ENTRE LA N-340 I LA CV-41”, amb les
variacions introduïdes pels pronunciaments evacuats en els informes sectorials
sol·licitats.

Segon.-  Instar a la Diputació de València a l'execució de la infrastructura
de raó, “CARRETERA DE CONNEXIÓ ENTRE LA N-340 I LA CV-41” dins dels
seus plans d'inversió per a la millora i modernització de la xarxa de carreteres
provincials i, en aquest cas, de la comarca de la Costera.

Tercer.-  Notificar el present Acord i remetre una còpia del nou text refós,
diligenciat amb el segell d'aprovació provisional, a la Conselleria
d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient per a la seua aprovació definitiva i a la
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Diputació Provincial de València, Àrea de carreteres, en relació amb l'execució
de l'obra.

Sent les dotze hores  quaranta-cinc minuts s'absenta el Sr. Alcalde-
President. Passa a presidir el 1er. Tinent d'alcalde  D. Vicente Parra Sisternes.

3r.- EXP.NÚM. 566/2006, APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE L PLA
PARCIAL MODIFICATIU DE L'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL DEL SECTOR
R-5 FERROCARRIL.

Vistos els antecedents de l'expedient, en el que consta que l'expedient
del Pla Parcial Modificatiu del Sector R-5 “Ferrocarril”,  promogut d'ofici per
l'Ajuntament, va ser sotmès a informació pública mitjançant una resolució de
l'Alcaldia núm. 367 de 5 de juny de 2008, i publicat durant un mes en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament, en la web municipal, en el diari “Les províncies” de
17 de juny de 2008 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5825
d'11 d'agost de 2008, sense que es presentaren al·legacions respecte d'això.

Per acord del Ple municipal de data 5 de desembre de 2008 es va
aprovar provisionalment el Pla Parcial Modificatiu i es va remetre la
documentació a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
per a la seua aprovació definitiva, tenint entrada en els Serveis territorials
d'Ordenació del Territori de València el 15 de setembre de 2009.

Per acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de
data 4 d'octubre de 2013 s'ha considerat que la tramitació ha sigut correcta,
d'acord amb el que estableix l'art. 83 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana,
per remissió de l'art. 94.1 i que la documentació està completa, als efectes del
compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'art. 64. No obstant la C.T.U, va
acordar suspendre l'aprovació definitiva del Pla Parcial Modificatiu del sector,
fins a la presentació d'un nou text refós que esmene diverses consideracions
establides en el dit acord, amb aprovació provisional per l'òrgan municipal
competent.

Per la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2014 es va
acordar establir 1.072'89 m2 de reserva d'aprofitament  urbanístic, a fi
d'esmenar el dèficit de superfície adscrita a obtenir per l'actuació i comunicar al
Redactor del Pla Parcial que es redacte nou text refós en el que s'esmenen les
consideracions establides en l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme,
amb el nou càlcul d'edificabilitat després de l'adscripció dels metres de reserva
d'aprofitament descrits.

Després de la recepció del nou text refós procedeix, prèvia a la remissió
de còpia a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seua aprovació
definitiva, a la seua aprovació per l'òrgan competent.

Vist l'informe proposta emès pel Departament d'Urbanisme.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió

celebrada el 25 d'abril de 2014,  proposant al Ple de la corporació l'aprovació
de l'esmentat Text Refós.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià considera que existeix molt de sòl en la perifèria i l'interior està
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buit fruit de l'urbanisme desenfrenat. Amb aquest Pla Parcial s'intensifica la
densitat edificatòria  en detriment de l'harmonia paisatgística de la Ciutat.
Avança que el seu vot serà en contra.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que s'abstindrà. Considera una barbaritat que aqueixa part de la Ciutat siga
urbanitzable ja que divideix la ciutat fent-la innecessàriament gran. Diu que
l'any 2015 ho canviaran.

D. Roger  Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que les
modificacions són merament tècniques. És un fruit del  Pla General d'Ordenació
Urbana que preveia un creixement que no s'ha produït. El dit sector no es farà i
el propietari és coneixedor. Recorda que la desclassificació de terrenys dels
PAI caducats està pendent.

Sent les dotze hores cinquanta minuts s'incorpora a la sessió el Sr.
Alcalde-President.

D. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme diu
que és un tràmit urbanístic de caràcter administratiu. L'edificabilitat és la
mateixa. Canvia el model. Es podran presentar futures modificacions.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià reitera que no és el seu model de ciutat. La reducció del sector
no és obstacle per a canviar el model de ciutat. Màximament amb cases buides
i solars en el nucli antic. Quan puga ho canviarà.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que són les últimes cuades d'un model de ciutat esgotat i d'un sector que no
es va a desenvolupar.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que la
realitat de Xàtiva és la que és amb moltíssim sòl  vacant i vivendes buides. És
un model fracassat.

D. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme nega
que siga l'última cuada d'un model. Simplement és una adaptació a les
circumstàncies.

El Sr. Alcalde-President manifesta que l'oposició diu que és el fi d'un
cicle  que no arriba.

L'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del grup municipal del Partit Popular), dos vots en
contra (els dos vots dels  regidors del grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià) i vuit abstencions (les sis abstencions dels regidors del grup
municipal Socialista i les dues abstencions dels regidors del grup municipal
Bloc-Compromís) adopta l'ACORD següent:

Primer.-  Aprovar provisionalment el text refós del Pla Parcial Modificatiu
del Sector R-5 “Ferrocarril”, en el que s'esmenen les consideracions establides
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en l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 4 d'octubre de 2013,
amb el nou càlcul d'edificabilitat després de l'adscripció de nous metres de
reserva d'aprofitament. El Text refós consta de:
- Pla Parcial Modificatiu de l'Ordenació Estructural.
- Estudi d'integració Paisatgística.
- Pla de Participació pública.
- Estudi predictiu d'impacte acústic ambiental.
- Estudi de sostenibilitat econòmica.

Segon.-  Notificar el present Acord i remetre una còpia del nou text refós,
diligenciat amb el segell d'aprovació provisional, a la Comissió Territorial
d'Urbanisme per a la seua aprovació definitiva.

4t.- EXP.NÚM. 2194/2013, RATIFICACIÓ DEL CONVENI EN TRE LA
DIPUTACIÓ I AQUEST AJUNTAMENT PER A L'EXECUCIÓ DE L 'OBRA
“REPARACIÓ DE FERMS EN ENTORNS URBANS DEGRADATS”

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 sigut
dictaminat al moment de la convocatòria de la sessió, encara que haja gaudit
del dit dictamen per part de la Comissió Informativa corresponent en l'iter entre
la convocatòria i la celebració d'aquesta sessió plenària, el Sr. Alcalde-
President sol·licita que es passe a votació  la ratificació de la meritada inclusió
en l'orde del dia.

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

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

Donat compte de la petició formulada en data 23 d'octubre de 2013 pel
Regidor Delegat d'Hisenda en la virtut de la qual se sol·licita a la Diputació
Provincial de València la formalització d'un conveni singular de col·laboració
amb aquest Ajuntament per al finançament de les obres de Reparació de
Ferms en Entorns Urbans Degradats, actuació que es xifra en 300.000 euros.

Resultant que per la Diputació Provincial de València s'ha remés el text
definitiu del dit Conveni, en el que consta l'aportació de l'Ens Provincial per la
totalitat de l'actuació, que es xifra en 300.000 €, imputables a l'exercici 2013,
firmat entre les parts el 21 de novembre de 2013.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 8 de maig de 2014,  proposant al Ple de la corporació la ratificació
del dit conveni.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País València considera que els responsables polítics han de saber anar-se’n.
Està a favor de l'arribada de fons públics. Farà proposta d'actuació en zones
molt degradades.

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta la seua conformitat. Aquesta si és una prioritat. En altres aspectes
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s'han fet coses però queda molt per fer. Quan no es tenen arguments s'opta
per atacar a l'oposició. Proposarà carrers on s'ha d'actuar.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista també manifesta
estar a favor. Sobre el projecte d'actuació hauria de fer-se sobre voreres en
què no es compleix el mínim exigible. Faran propostes. Demana que es
minimitzen les molèsties a veïns i al comerç. Espera que les intervencions es
facen de forma completa i no parcialment com en l'Albereda.

D. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme
enumera les inversions que s'estan realitzant i que superen els sis milions
d'euros.

L'Alcalde-President diu que el projecte d'actuació ja està fet.

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

Primer.-  Ratificar el Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació
Provincial de València i l'Ajuntament de Xàtiva per al finançament de les obres
de Reparació de Ferms en Entorns Urbans Degradats, actuació que es xifra en
300.000 euros, el contingut del qual consta en l'expedient de referència.

Segon.- Remetre certificat de la present a la Diputació Provincial de
València, donant compte al Departament de Contractació i a l'Oficina
Pressupostària.

5é.- EXP.NÚM. 962/2014, RENOVACIÓ DE L'ADSCRIPCIÓ A L
CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I ECOEMBES PER A L'ARR EPLEGA
D'ENVASOS LLEUGERS

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 sigut
dictaminat al moment de la convocatòria de la sessió, encara que haja gaudit
del dit dictamen per part de la Comissió Informativa corresponent en l'iter entre
la convocatòria i la celebració d'aquesta sessió plenària, el Sr. Alcalde-
President sol·licita que es passe a votació  la ratificació de la meritada inclusió
en l'orde del dia.

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

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

Vist l'informe emès el 29 d'abril de 2014 pel Biòleg Municipal, respecte
al Conveni Marc subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria
d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient i l'entitat Ecoembalajes España, S.A.,
publicat en el DOCV núm. 7201 de 28 de gener de 2014, en el que consta:

“(…) Les línies directrius que configuren el cos del nou conveni són les
mateixes que l'anterior; les modificacions consisteixen en els apartats d'accés
a plusos d'envasos lleugers, percentatges progressius facturables de paper-
cartró i quotes d'arreplegada porta a porta d'envasos de comerços; s'adjunta a
l'expedient informe una presentació/resum elaborada per Ecoembes en la que
s'estableix una síntesi comparativa de les modificacions respecte a l'anterior
conveni. D'altra banda, s'han incorporat noves millores al programa de
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facturació web, sent especialment important la possibilitat de “facturació a
través de firma electrònica” que permet accelerar notablement el cicle
d'emissió, enviament, recepció, confirmació i pagament de factures emeses
per l'Ajuntament; s'adjunta a aquest informe el formulari per a la sol·licitud de
l'alta. En aquests moments, el Departament de Modernització està en contacte
amb tècnics d'Ecoembes per a efectuar les proves de compatibilitat
necessàries per a la seua implementació (…)”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 8 de maig de 2014,  proposant al Ple de la corporació la renovació
de l'adhesió al dit conveni.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, diu que el responsable d'arreplegada i tractament ha de ser el
productor. Hauria de fer-se pel sistema de devolució o pel de gestió integrada.
Amb l'actual sistema perd el ciutadà perquè Ecoembes no s'encarrega de la
gestió de tots els envasos sinó de només els que van al contenidor groc. Al
final paga el ciutadà.

Sent les tretze hores cinc minuts s'absenta de la sessió la Regidora Sra.
Rosa María Esteban Miedes.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta la seua conformitat.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista també manifesta
estar a favor. L'Ajuntament  podria  incrementar l'activitat  per a afavorir
l'arreplega  selectiva.

D. Jorge Herrero Montagud, Regidor Delegat de Medi Ambient
manifesta la seua conformitat.

L'Ajuntament Ple, per divuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President
i els nou regidors presents 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 Bloc-Compromís), tres abstencions (les dues abstencions
dels regidors del Grup Municipal  Esquerra Unida del País Valencià i
l'abstenció de la Regidora Sra. Rosa María Esteban Miedes per absència) i cap
vot en contra, adopta l'ACORD següent:

Primer.-  Procedir a la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva
al conveni marc subscrit entre la Generalitat i l'entitat Ecoembalajes España,
S.A., en els termes establerts en la clàusula cinquena, apartat 5.1 i annex I del
conveni referit.

Segon.-  Sol·licitar a Ecoembes la realització de la facturació a través de
firma electrònica mitjançant la complimentació i enviament del formulari de
sol·licitud incorporat a l'expedient.

Tercer.-  Sol·licitar a Ecoembes l'alta en la facturació del servei
d'arreplegada de cartró de comerços porta a porta junt amb la remissió del
qüestionari complimentat sobre organització del servei remés per Ecoembes
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6é.- RESOLUCIONS ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, 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:

Números del 111 al 140 (corresponents al mes d'abril de 2014)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

7é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

7é.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
PER A SOL·LICITAR A BANKIA, S.A, LA CESSIÓ DEL LOCA L DE
L'ANTIGA LLAR DELS JUBILATS ESPAÑOLETO.

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

D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna
lectura a la moció presentada el 2 de maig de 2014, registre d'entrada 3186,
per a sol·licitar a Bankia, S.A,, la cessió del local de l'antiga Llar dels Jubilats
Españoleto, amb el següent tenor literal:

“ L’entitat Bankia, successora de la Bancaixa i abans Caixa d’Estalvis de
València ha posat a la venda el local cantoner situat entre el carrer Abú Masaifa
i el carrer Poetes Setabenses que va albergar l’antic llar dels jubilats
Espanyoleto.

L’esplèndida situació d’aquest local en una plaça cèntrica d’un dels
barris més poblats de la ciutat el fa ideal per a desenvolupar activitats socials
de tot tipus tant per a majors, per a joves i per a xiquets. El local té prop de
1.000 m2 amb accés a peu pla i amples finestres que permeten l’il·luminació
natural. El seu potencial es evident i la falta de funcionament una indubtable
perduda per a la ciutat.

Una gestió d’este espai des d’associacions de veïns, associacions
esportives, grups de joves, de gent gran, aficionats al cinema, etc. Donaria la
possibilitat de desdoblar alguns serveis com ara la biblioteca, sala d’estudis,
punt d’informació municipal i fer-ne alguns nous, amb un cost molt reduït.

L’Ajuntament de Xàtiva té l’obligació de rendibilizar al màxim els
recursos de la ciutat, buscant l’optimització dels serveis a la població amb el
mínim cost. L’actual situació de crisis fa que un local d’estes dimensions tinga
una eixida difícil en l’activitat privada, com demostra el fet que el local roman
tancat des de fa anys. Una utilització pública del mateix pot donar eixida de la
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cartera d’immobles d’un banc que té un excés extraordinari de rajola i, al temps
i amb un cost reduït, prestar una amplia gama de serveis als ciutadans de
Xàtiva.

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

PROPOSTA D’ACORD

1.- El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva acorda dirigir-se a la societat Bankia, S.A.
per tal de negociar una cessió de l’ús del local de l’Antic Llar dels Jubilats
Espanyoleto.

2.- Elaborar un pla d’ús i explotació racional del local, amb els consens de les
diferents entitats i associacions potencialment gestores i usuàries del mateix.”

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que és un espai útil en una zona poblada. Hauria d'estudiar-
se bé el conveni, el tipus de cessió i el cost d'adaptació.

Sent les tretze hores deu minuts s'incorpora a la sessió la Regidora Sra.
Rosa María Esteban Miedes.

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta estar a favor.  És un espai òptim amb gran potencialitat. Hi ha molts
espais en la mateixa situació. El banc ja no és una entitat sense finalitat
lucrativa. A més, ja ni tan sols és valenciana per la mala gestió del Partit
Popular. És difícil d'aconseguir.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que el local és positiu però la proposta evidència el
desconeixement en tot el seu vessant de les circumstàncies que rodegen a
l'assumpte. Sobre la titularitat, estat de conservació i de més. També de les
dotacions públiques en l'entorn. A més Bancaixa obligava a ser client del banc
per a ser usuari. El local està en venda i requereix alta inversió de millorament.

D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que el
local està en venda i ha de ser fàcil fer una cessió d'ús. Adaptar-ho serien uns
cent vint mil euros enfront d'altres inversions milionàries. L'alcalde hauria de
gestionar que la cessió fora gratis per la Fundació.

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià  diu que la proposta pot estudiar-se i analitzar la seua viabilitat.
Sala d'estudis, Centre de la Dona, Seu d'Associacions.

D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, diu que
sol·licitaria modificar la proposta instant al banc propietari a què deixe d'oferir la
seua venda i que se cedisca a la Ciutat. A més dels majors, el local podria
servir  per a múltiples usos.
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Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que  totes les associacions estan ubicades i no s'han posat en
dubte  les seues necessitats. Quant al local hi ha en la Ciutat molts altres locals
igual o en millor situació i condicions. És una proposta més però la
responsabilitat del govern impedeix acceptar-la.

El Sr. Alcalde-President explica que la fundació va instar a l'Ajuntament
a deixar el local si no assumia les despeses de manteniment i adequació sense
ser propietari del bé. El servei de recaptació de la Diputació  va estar interessat
a adquirir el local però el preu era elevat. La Fundació pretén vendre el local
per a les seues activitats culturals. La seua opció és no cedir.

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

Únic.- Rebutjar la moció presentada  pel Grup Municipal Socialista, per a
sol·licitar a Bankia, S.A,, la cessió del local de l'antiga Llar dels Jubilats
Españoleto.

7é.2- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMIS SOBRE  “CÈNTIM SANITARI”

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

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 5 de maig de 2014, registre d'entrada 3199,
sobre “cèntim sanitari”, amb el següent tenor literal:

“La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de
febrer de 2014 ha declarat contrari al Dret comunitari l’Impost sobre Vendes
Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), l’anomenat “cèntim sanitari”,
que es cobrava com a impost indirecte en la venda d’hidrocarburs (gasolines,
gasoils, combustible de calefacció, etc…). La Sentència és aplicable en tota
Espanya i l’Estat ve obligat a la devolució íntegra de les quantitats cobrades a
l’excés.

Les quantitats que poden reclamar els perjudicats dependran de les
CCAA en la qual s’haguen realitzat les adquisicions de combustible. No obstant
això, en tots els casos podrà sol·licitar-se la devolució del tram estatal de
l’impost (2,4 cèntims per litre per a gasolines i gasoils) entre l’entrada en vigor
de la Llei 24/2001, de 27 de desembre –1 de gener de 2002– i l’eliminació del
mateix que es va produir amb data 31 de desembre de 2012.

Estos reintegraments es poden reclamar tant per empreses, organismes,
entitats, societats, ja siguen públiques o privades, com pels particulars que
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puguen acreditar mitjançant factura de la despesa realitzada en combustible al
llarg dels darrers 4 anys.

Així mateix, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV)
està distribuint entre la ciutadania formularis per poder sol·licitar la devolució
davant l’Agència Tributària, un fet que podria fer propi l’ajuntament de Xàtiva i
posar a disposició dels seus veïns estes reclamacions, ja be siga a través de la
Oficina d’informació al Consumidor o Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
Municipal, amb la finalitat de facilitar la tramitació als usuaris (empreses i
particulars de la localitat) que volgueren tramitar esta petició de devolució. Així
com penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de l’ajuntament o
posar l’enllaç on poder descarregar-los.

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

ACORD

PRIMER.- Instar l’òrgan municipal competent a que done les instruccions
oportunes als serveis tècnics municipals, econòmics i jurídics, per tal d’estudiar
la quantificació de les xifres exactes que es podrien reclamar i la via
administrativa de com fer-ho.

SEGON.- Que a través de la OMIC o serveis d’Informació municipal es pose a
disposició de la ciutadania de la localitat (empreses i particulars) els formularis
per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària.

TERCER.- Penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de
l’ajuntament o posar l’enllaç on poder descarregar-los.

QUART.- Donar trasllat de la present moció i dels seu acord a
- Serveis econòmics i jurídics municipals
- OMIC
- Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
- Administrador web municipal”

SRA Francesca Chapí  Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià recorda que el senyor Lorente López ja va preguntar respecte
d'això i ha sigut informat de les gestions per l'àrea d'Hisenda. Afegeix que
desitjaria que les quanties recuperades es destinen a benestar i educació.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a
favor de la moció. Demana celeritat si no es reclamen com més prompte millor
les quantitats van prescrivint i finalment es reduiria a res.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular explica que el que es demana ja s'està realitzant i s'ha informat de les
gestions realitzades per Hisenda. Dóna les dades des de l'any 2010. La
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reclamació seria de mil nou-cents euros que pot destinar al que siga necessari.
Sobre acompanyament a peticions de ciutadans cal destacar que l'Ajuntament
ha de centrar-se en ajudes relatives a procediments locals, evitant accions
parternalistes.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal  Bloc-Compromís
diu que en la Comissió no es va donar cap informació  respecte d'això. Pareix
voler admetre's a tràmit la moció  per a riure  després d'ella. El Regidor
d'Hisenda no s'havia preocupat d'això. Demana que conste que Compromís és
favorable a sol·licitar-ho tot estiga o no prescrit. El Govern és l'únic que té
accés a la informació, la manipula i la maneja al seu capritx. Demana respecte
al treball dels altres regidors i menys arrogància.

Sra. Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que sentències  com la del cèntim sanitari donen a conèixer
la importància de les institucions europees. Ha de sol·licitar-se la quantitat que
siga.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
s'uneix a la intervenció de Cristina. L'Ajuntament no ha fet res i el poc realitzat
és fruit de les demandes de l'oposició, per això ha prescrit el primer trimestre.
La prova és que ningú sabia que a l'abril va prescriure.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular  diu que mai ha pretès ridiculitzar. Agraeix l'aportació. Demana
disculpes si ha pogut ofendre a algú. Es compromet a destinar a benestar
social als diners que es reintegra.

D. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda manifesta
que Esquerra Unida va demanar  que s'estudiara la reclamació del cèntim
sanitari i així es va fer. En Comissió d'Hisenda es va informar  d'una quantitat
aproximada i es va dir que havia prescrit des de l'any 2009 en arrere. La moció
de Compromís és oportunista.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que la intervenció del Sr. Ramón Vila no és per al·lusions sinó sobre el fons.

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

Únic .- Rebutjar la moció presentada  pel Grup Municipal Bloc-
Compromís sobre “el cèntim sanitari”.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
demana que conste en acta que el president ha dit que puga  al·ludir quan
vullga.
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7é.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONRA L'HOMOFÒBIA, TRANS FÒBIA I
BIFOBIA.

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

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialsita, dóna lectura a la
moció presentada el 4 de maig de 2014, en forma telemàtica, sobre el dia
internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifobia, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 17 de maig de cada any se celebra el Dia Internacional contra
l’Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia. Va ser un 17 de maig, al 1990 quan
l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Encara queda pendent, però,
que esta mateixa organització faça el mateix amb la transexualitat, que a més
està encara definida com trastorn de la identitat sexual en manuals de
psiquiatria.

Durant un poc més de dues dècades, s’han donat moltes situacions
perquè este 17 de maig hi haja motius per celebrar este dia, especialment pel
que fa al reconeixement de drets civils per a parelles del mateix sexe. Però
també, en l’últim any, ens arriben notícies terribles, com, entre altres, el suïcidi
d’un jove gai italià incapaç de conviure amb l’Homofòbia i la discriminació o
molt més properes a nosaltres com l’agressió homofòbia a un menor després
d’anys d’assetjament en un institut de Gandia, fet este últim que,
malauradament, no contitueix un fet aïllat i puntual ja que El Síndic de Greuges,
assegura que les Escoles a la Comunitat Valenciana no són espais segurs per
els i les LGTB.

Es tracta de les llums i les ombres que encara persisteixen en la carrera
per la igualtat i la no discriminació per a les persones LGBT. La dignitat, igualtat
de tracte i igualtat davant la llei de les persones independentment de la seva
religió, conviccions, discapacitat, edat, gènere o orientació sexual és un dret
universal reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans.

No obstant això, l’homosexualitat està declarada com il·legal i està
penada en 80 països, aplicant alguns d’ells per a estos casos la pena de mort.
Fins i tot en societats suposadament més obertes i tolerants, com les europees,
la igualtat de drets encara no és plena i continues donant-se situacions de
discriminació per a lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Només alguns
països europeus reconeixen el matrimoni entre persones del mateix sexe i
altres han legislat unions civils que s’assemblen en major o menor mesura als
drets recollits en el matrimoni. Tot això malgrat la igualtat que hauria d’estar
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garantida en virtut dels principis de no discriminació i igualtat de tracte que
recullen els tractats comunitaris i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea.

Especialment preocupant és el desplegament de legislacions homòfobes
en països de la UE com Polònia, Hongria i Lituània. Menció especial la dels
Estats com Rússia, on s’ha promogut una normativa que prohibeix la
denominada com “propaganda gai”, el que implica, per exemple, impedir
qualsevol campanya contra la discriminació, fet que ha afavorit que se celebren
uns Jocs Olímpics d’Hivern baix el jou de l’homofòbia, arribant a ser
equiparada, pel president Putin, L’orientació sexual de gais, lesbianes,
transsexuals i bisexuals amb el delicte de pederàstia, en declarar “que deixen
tranquils als nens”.

Només com infernal podem qualificar la situació del col·lectiu el dels
països africans, destacant la desgraciada i tristament coneguda “caça al gai
d’Uganda”.

No hem d’oblidar la persistència d’obstacles en molts països al dret a la
llibertat de moviment per a parelles del mateix sexe, que han formalitzat la seua
unió als Estats de la UE que han legislat el matrimoni i les unions civils, però
que es troben amb problemes per el reconeixement d’esta situació legal en
altres països. El parlament Europeu en reiterades ocasions crida ‘atenció als
estats membres sobre la necessitat de garantir que la lliure circulació de
persones a la UE incloga les famílies integrades per parelles del mateix sexe.

Com tampoc hem d’oblidar, així mateix, en l’àmbit de la UE l’informe del
Parlament Europeu que reclama accions per a defensar un col·lectiu en què la
meitat dels seus integrants diu haver-se sentit discriminat, i un quart reconeix
haver rebut amenaces o atacs físics, més conegut com a informe Lunacek,
rebutjat pel PP europeu.

Igualment preocupant és el fet que subsisteixin actituds i comentaris
homòfobs i ofensius, o que les persones LGBT segueixen patint en un alt
percentatge assajament escolar.

Al nostre país trobem exemples molt pròxims d’estes actituds. Importants
càrrecs de l’església catòlica mantenen els seus discursos homòfobs, sent el
més recent i detestable el de l’extrema dreta mediàtica, i el sacerdot Jesús
Calvo, que consideren que el càncer del polític socialista i activista dels drets
LGTB Pedro Zerolo és un càstig de Déu.

Qualsevol agressió verbal i física contra persones per raó de la seua
orientació sexual o identitat de gènere constitueix una greu vulneració dels
drets humans i ha de ser fermament rebutjada i sancionada.

Com d’homofòbia i retrògrada podem qualificar la imposició del Partit
Popular a tota la societat d’un únic model de família utilitzant tots els
instruments al seu abast per aconseguir-ho. En este cas ataquen el desig de
milers de dones de ser mares, per l’únic fet de no tenir una relació amb un
home. Decisió que, afortunadament, en el cas de la Comunitat Valenciana
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compta amb la desaprovació del Síndic de Greuges que reclama a Sanitat que
garantisca a lesbianes la reproducció assistida.

Per tot això cal que les autoritats públiques continuen realitzant una
aposta decidida i sense embuts per lluitar contra qualsevol tipus de
discriminació, promovent polítiques favorables a la igualtat de tracte cap a
persones homosexuals i transsexuals, i impulsant la consolidació i
reconeixement de la plena igualtat de drets.

Cal seguir treballant per una educació i una societat en la qual prevalga
una cultura de tolerància, visibilitat i no discriminació de la diversitat afectiva
sexual. L’educació és sens dubte la principal eina per a transmetre valors
d’igualtat, de manera que cal una major implicació d’autoritats educatives i
centres escolars per a grantir una educació inclusiva que protegisca i reconega
la diversitat afectiva sexual de les persones.

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

ACORDS

1. Contribuir, en les competències que li són pròpies a este ajuntament, al
desenvolupament i aplicació de totes les mesures previstes en la legislació
vigent contra tota discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i
diversitat familiar, amb la finalitat d’eradicar de la nostra societat qualsevol
tipus de LGTBfòbia en l’àmbit familiar, escolar, laboral, social i/o polític.

2. Que com a gest de suport i sensibilitat del govern municipal davant la
LGTBfòbia i de la resta de forces polítiques, s’estenga un gran missatge
social a l’edifici de l’Ajuntament.

3. Col·laborar amb tots els mitjans necessaris a l’educació i sensibilització
social per al reconeixement de la igualtat social i real i el respecte als drets
de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

4. Traslladar la present moció a la Conselleria de Benestar Social, de Sanitat i
al moviment associatiu LGTB local i autonòmic.”

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu estar a favor. És  una manera de visibilitzar el 17 de maig, dia
internacional contra l'Homofobia, Transfòbia i Bifobia. És el reconeixement a la
diversitat i a un dret fonamental i en la lluita a favor de la igualtat. Queda molt
que fer i cal concretar  activitats des de l'Ajuntament. S'han aconseguit avanços
però segueixen patents les fòbies i les formes d'odi. En el cas de les lesbianes
la discriminació és doble en concórrer la seua condició de dona.
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D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu
que  es pronuncia en la línia de la ja exposada. Hi ha discriminació per
tradicions seculars. S'ha avançat molt però cal continuar treballant per a
eliminar qualsevol badall legal però també perquè estes persones siguen
acceptades en qualsevol àmbit per això  el millor és la discriminació positiva.
Demana que s'institucionalitze aquest reconeixement.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que ha de ser un punt de trobada. Ja ho va sol·licitar en 2013
Compromís. Ha de ser una tasca transversal de tot l'Ajuntament. Es disposa de
la figura del sexòleg municipal que treballa aquesta línia en instituts i col·legis.
S'ha oferit la col·laboració institucional amb l'associació. Presenta esmena en
què demana eliminar el punt segon de la moció  en entendre que la
visualització no fa amb  cada una de les dates reivindicatives. Amb l'única
excepció del dia de la dóna.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta  que
una de les qüestions més importants és la visualització que es pot fer
mitjançant actes, pancartes i altres. No retira el punt segon de la moció però sí
transaccionarà sobre el mode de visualitzar.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular manifesta que retira l'esmena i accepta transaccionar sobre com
visualitzar de comú acord amb l'associació.

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

Únic .- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre
el dia internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia

7é.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A L'APROVACIÓ D'UN PLA DE RETORN
DE L'EXILI JUVENIL A XÀTIVA.

D. Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 5 de maig de 2014, registre
d'entrada número 3221, per a l'aprovació d'un pla de retorn de l'exili juvenil a
Xàtiva amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual situació de crisi ha provocat que el fenòmen de l’exili laboral
estiga ben present entre els nostres joves. Atès que a Xàtiva, hi ha 308
persones que volen treballar i no poden sent menors de 25 anys. I que el
nombre de joves xativins i xativines que veuen en l’opció de marxar a
l’estranger per motius laborals una eixida a la situació de precaritat que els està
oferint l’actual situació socio-econòmica.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’EUPV proposa per al
seu debat i aprovació els següents ACORDS:
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Instar al Govern Municipal a elaborar un Pla de retorn de l’exili juvenil
que incloga:

1. Una diagnosi sobre l’abast social d’aquest fenomen.

2. Mesures concretes en matèria de formació i l’ocupació.

3. Un Observatori de seguiment de la implementació de les mesures i que faça
seguiment de la gent jove que es troba en situació d’exili laboral per afavorir
el seu retorn.”

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada  pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià per a l'aprovació d'un pla de retorn
de l'exili juvenil a Xàtiva.

7é.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER AL RETORN DE LES COMPET ÈNCIES
LEGÍTIMES AL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIV A.

D. Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 5 de maig de 2014, registre
d'entrada número 3222, per al retorn de les competències legítimes al ple
municipal de l'Ajuntament de Xàtiva,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des d’EUPV reivindiquem per a les institucions públiques transparència,
democràcia i participació. Pràcticament tots el partits polítics als nostres
programes electorals portàvem la participació ciutadana i la transparència com
punt molt important. Creguem que és hora de demostrar que no sols eren
paraules per aconseguir vots, sinó part d’un compromís per augmentar la
transparència i la participació dels i les ciutadanes en les institucions públiques.

Els representat locals i els Ajuntaments tenim un paper important en el
funcionament i en el desenvolupament del model democràtic donat la nostra
proximitat a la ciutadania, als veïns i als treballadors. Generar confiança
mitjançant el debat públic és la primera mesura que hem d’abordar per a què la
política no siga vista com un problema per als ciutadans sinó com una
ferramenta útil per apropar l’Ajuntament als ciutadans i als seus representants.
Tanmateix en l’Ajuntament de Xàtiva el contingut de l’ordre del dia dels plenaris
cada vegada és menor, fins arribar a l’extrem de convocar sessions sense cap



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 7, DE 9 DE MAIG DE 2014

22

punt de generació pròpia per part de l’equip de govern. En aquest sentit, val la
pena recordar que aquesta situació respon a la voluntat política d’un govern
municipal que per acord plenari de data 15/07/2011 acordà delegar les
següents competències en la Junta de Govern Local on sols està representat el
Partit Popular:

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.

b) La contractació d’operacions de crèdit i de tresoreria que siguen de
competència plenària.

c) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis de competència plenària.
d) La sol·licitud de subvencions i ajudes a organismes i institucions públiques,

quan per estes s’exigisca la seua aprovació pel Ple.

Front aquesta situació cal recordar que la Disposició Addicional 2ª de la Llei
de Contractes del Sector Públic, atribueix al plenari plenes competències sobre
contractació i enejenació de bens. Per tant, respon a la coherència
democràtica, l’eficàcia administrativa i a la realitat d’un ple municipal cada
vegada més buit de contingut el retorn d’aquestes competències que per Llei li
són atribuïdes al Plenari Municipal.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’EUPV proposa al seu
debat i aprovació els següents ACORDS:

PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord del Plenari de data 15/07/11 en què
s’acordava delegar competències del plenari municipal en la Junta de Govern
Local. Amb l’objecte del seu retorn al ple municipal.

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

Únic.-  No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada  pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià per al retorn de les competències
legítimes al ple municipal  de l'Ajuntament de Xàtiva.

7é.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERR A
UNIDA DEL  PAÍS VALENCIÀ PER A NEGOCIAR AMB LES ELÈ CTRIQUES
EL DEUTE DE LES FAMÍLIES QUE NO PODEN PAGAR EL REBU T DE LA
LLUM.

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

D. Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 7 de maig de 2014, registre
d'entrada número 3296, per a negociar amb les elèctriques el deute de les
famílies que no pot pagar el rebut de la llum, amb el següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims set mesos en l’Ajuntament de Xàtiva s’han registrat 137
sol·licituds d’ajuda per poder fer front al pagament del rebut de la llum. En
aquest sentit, l’Ajuntament com a ens més pròxim a la ciutadania i coneixedor
de moltes de les situacions d’emergència social que s’estan produint a la ciutat
ha de prendre partit. Per ara el pagament dels rebuts han estat accions
municipals, certament, necessàries. En canvi, per al grup municipal d’Esquerra
Unida cal anar més enllà per superar la perpetuïtat de les transferències de
diners públics a les companyies subministradores d’electricitat i iniciar una
negociació des de l’Ajuntament de Xàtiva amb aquestes, perquè es puguen
acordar quitances en el deute de les persones, amb uns ingressos per càpita a
la unitat familiar inferiors al salari mínim interprofessional, sempre que existisca
un informe favorable per part de serveis socials.

Per aquests motius, pensem que ens hem de posar a treballar per estar
del costat de les persones que arriben totalment “entregadetes” al registre de
l’Ajuntament perquè els serveis socials els ajuden a fer front al rebut de la llum.
Una voluntat que guanya encara més pes si tenim en compte que part de la
culpa d’aquesta situació es deu a aquells governs estatals que han legislat per
assegurar el negoci a les empreses subministradores, que huí obtenen el doble
del benefici que les empreses elèctriques europees. A més, de tindre en
compte que el cost de l’electricitat s’ha encarit un 80%, mentre han disminuït
els subsidis.

És per tot açò que l’Ajuntament de Xàtiva, i a proposta d’Esquerra Unida,
acorda:

PRIMER.- Instar a les empreses subministradores de gas i electricitat
per aconseguir una quitança dels deutes pendents per part de persones de la
ciutat en situació de vulnerabilitat i amb uns ingressos per càpita a la unitat
familiar inferior al salari mínim interprofessional, sempre que existisca un
informe favorable per part de serveis socials d’aquest Ajuntament.”

D. Miquel Angel Lórente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià,  lamenta  que no hagen pogut tractar-se les altres dues mocions
que estan en el debat dels ciutadans i que esperen una resposta de les
institucions. Demana que l'Ajuntament assumisca el compromís de negociar, no
en situació d'igualtat però si de legalitat, amb les elèctriques.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta la seua conformitat. És una moció interessant que mereix ser
recolzada  donada la postura d'uns polítics al servei de les grans companyies.
Totes les administracions s'han de plantar davant d'aquestes empreses
ajudades i afavorides pels governs. Cal posar-se al servei de les persones.
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D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la moció
és positiva. L'Ajuntament  està legitimat per a ajudar els ciutadans davant de
situacions tan  greus. Tindrà molt  millor acollida si és recolzada per la
Diputació o la Federació Valenciana de Municipis i províncies. Apunta la idea
que es faça  extensiva a ens supramunicipals.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que tots els representants polítics que han participat en Consells
d'Administració  d'elèctriques i energètiques són també corresponsables.
D'acord amb ajudar als que pitjor  ho estan passant. L'Ajuntament té una línia
oberta per a ajudar als que no poden pagar la llum. Disposada a dirigir-se a les
elèctriques per a cooperar a evitar talls de subministrament. Subscriu la moció.

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

Únic .- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, per a negociar amb les elèctriques el deute de les famílies
que no  poden pagar el rebut de la llum.

7é.7.- MOCIÓ “ IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA EN RELACIÓ ALS ÚLTIMS ANTECEDENTS EN LA CASA DE
LA LLUM.

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

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, exposa els
antecedents. Manifesta que es va rescindir el contracte anterior per a
l'explotació de la cafeteria de la Casa de la Llum i s'ha explotat sense contracte.
Encara hui no n'hi ha. S'ha realitzat de forma irregular. A més han treballat
familiars directes del Regidor. Demana mesures de regularització  del procés
de contractació i afavoriment de la lliure concurrència. Demana la renúncia del
Regidor Delegat de Patrimoni o la seua destitució.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup  Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que les coses es fan malament i entre elles retirar les
competències de contractació  a l'alcalde. No hi ha transparència. El
procediment ha generat molts dubtes. No s'ha informat ni tan sols de l'obertura
de l'expedient respecte d'això. No s'ha actuat amb el procediment correcte.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que no recolza la gestió del Regidor. S'ha fet  contracte verbal que
perdura fins ara. Hi ha un contracte irregular que perdura fins hui. Fins i tot la
resolució de l'anterior  concessió és irregular. En aquesta ocasió  és més greu
perquè s'ha actuat per la via de fet. Tot el govern és responsable de l'actuació.
S'adequa la Llei als propis beneficis.

D. Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Patrimoni explica que el
26 de març es va resoldre  el contracte anterior. Davant de les pasqües l'1
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d'abril s'ordena la incoació d'expedient per a l'adjudicació provisional. El 3
d'abril es presenta una oferta per a un contracte menor que és remesa des del
registre d'entrada al departament equivocat. Assumeix la responsabilitat d'obrir
la dependència sense contracte formalitzat que ara s'està tramitant amb totes
les benediccions.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta amb què
condicions treballa l'empresa i qui és el responsable del que pot passar. La
vulneració de la Llei és un delicte i com menys ha d'haver-hi responsabilitat
política. Imprevisivilitat al no tindre alternativa a la resolució del contracte. Les
Administracions Públiques funcionen per legalitat no verbalment. Tots han de
tindre oportunitats.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià  diu que no hi ha hagut decret d'Alcaldia ni informació però un
empresari si s'ha assabentat. Altres empresaris hagueren volgut presentar-se.
Cap transparència. A l'alcalde hauria de pesar-li  més perquè és el president de
la Diputació.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que el Regidor ha reconegut les irregularitats. És clar que algú va
obtenir informació que els altres desconeixien. Per a resoldre una concessió es
desplega el procediment administratiu però per a contractar no. Després del
reconeixement dels fets només queda dimitir. El fet és molt més greu del que
pot parèixer. El Govern Municipal funciona així. No comparteix l'adjudicació
provisional.

D. Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Patrimoni diu que no
dimitirà.

El Sr. Alcalde-President  diu que la rescissió del contracte  per mutu
acord  comporta  un tràmit  que s'ha prolongat fins a Pasqua. El Regidor tenia
la responsabilitat de donar continuïtat al servei públic. Per a major desgràcia
l'oferta va ser direccionada a la Policia Local equivocadament.

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

Únic.- Rebutjar de la moció “in voce” presentada  pel Grup Municipal
Socialista en relació  als últims antecedents en la Casa de la Llum.

8é.- PRECS I PREGUNTES
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A) En primer lloc es procedeix a contestar les preguntes que van quedar
pendents del ple anterior.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
pregunta per la programació de la Plaça de Bous.

El Sr. Alcalde-President respon  que està negociant amb la ramaderies.

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

Sra. Francesca Chapí Albero, del grup municipal Esquerra Unida del
País València formula la següent pregunta a la Regidora Sra. Rosa María
Esteban Miedes:

“Com a responsable, dir-li que des del 3 de febrer no ha convocat aquest
òrgan consultiu. Hi ha assumptes sobre sensibilització als comerços que no
s’han realitzat, donar comptes, avaluar els actes del 8 de març i sobre la
comissió del Pla d’Igualtat i sobre Violència de Gènere que venia realitzant-se
que caldria valorar.

Quines són les últimes dades sobre les denúncies en matèria de
violència de gènere a Xàtiva?

S’ha reunit la comissió de protocol sobre violència de gènere? Quan va
ser l’última vegada?

Qui la convoca?
Podria des del Consell de la Dona revisar-se dita comissió de protocol

com es va parlar en altres sessions.”

Sra. Rosa María Esteban Miedes, presidenta del Consell de la Dóna
respon que convoca quan crega oportú. Diu que contestarà per escrit.

C) A continuació es procedeix a realitzar preguntes orals:

• Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que sobre els estudis de prevenció de riscos i en
particular sobre La Ferroviària, no s'observa cap coordinació.

Sra. Rosa María Esteban Miedes, com a responsable del Centre Cívic La
Ferroviària, diu que no té cap queixa. En comissió es poden donar més
dades.

D. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Recursos Humans respon
que no té informe de prevenció de riscos. S'està en això.

• D. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a la
Regidor Sra. Mª Emilia Soro Perona sobre el mercat d'abastos. Demana
que passe per comissió el plec a fi de fer aportacions.

Sra. Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Mercats respon que ho
porta Patrimoni.
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El Sr. Alcalde-President aclareix que és obligació legal passar-ho per
Comissió.

• D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta a D. Ramón
Vila Gisbert sobre la Plaça de Bous. Si hi ha prevenció de riscos laborals i
mesures a adoptar i en quin termini. Si abans de fira estaran solucionats.

D. Ramón Vila Gisbert, respon que es farà el mateix que en el Gran Teatre.
Es van detectar deficiències i s'han arreglat. Abans de fira se solucionarà tot
el possible.

D. José Antonio Vidal Piquer, diu que les deficiències prioritat tres tenen un
termini i algunes ja estan solucionades.

• D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta a D. Ramón
Vila Gisbert si van a escometre's les inversions sobre legalització de la
Plaça de Bous per a poder legalitzar actuacions.

D. Ramón Vila Gisbert, respon que sí. Amb seguretat s'escometran
inversions per a espectacles taurins i es procurarà per a multiusos.

• D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista li diu al Sr. Alcalde-
President que no li ha agradat que cridara a Mª Emilia Soro Perona “tonta”.
El Sr. Alcalde-President respon que mai li ha dit “tonta” a Mª Emilia Soro
Perona en el sentit maliciós de l'expressió i ella així ho ha entès.

• El Sr. Alcalde-President manifesta que el Regidor D. Juan Ignacio Reig
Sanchis va declarar en premsa que posava en dubte les previsions d'estalvi
de peretes led  i que hi hauria més despesa. Això no és cert i dóna
informació sobre l'estalvi que ha suposat en consum elèctric, tant en
quilovats com en facturació. En vies públiques s'ha estalviat 376.726 KW i
81.721 euros. En projecció anual l'estalvi superarà els 240.000 euros.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   vint-i-quatre hores alça la
sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vist i plau del Sr. Alcalde-
President, autoritze amb la meua firma, com a secretària que done fe.

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

EL VICESECRETARI,
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