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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

D. Miguel Angel Lorente López
SRA Francesca Chapi Albero

En  la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores 10 minuts del dia 6 de juliol de dos mil
dotze, es reunixen 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 esta assistida per la Sra.  Interventora i pel Sr. Vicesecretari, en
funcions de Secretari, que actua a més com fedetari.

El Ple es constituïx favorablement per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres, i assistir el President i el Secretari en
funcions.

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

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7, DEL 8 DE JUNY
DE 2012.

      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.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que la menció al professor  Bauset ha de ser corregida
perquè apareix, indegudament, Bonset. Reitera que l’acta hauria d’estar en
valencià i que amb la remissió en castellà es vulnera la llei.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
votarà en contra. L’acta  està en castellà, no respon al que ocorre perquè en les
sessions plenàries es parla en valencià. No pot continuar pregant que es
complisca la norma pel que ha de votar en contra. El seu grup no es donarà per
notificat de cap document  en castellà.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que es suma
al que s’ha dit respecte a la redacció de les actes valencianes. Proposa una
modificació en el sentit que, en la seua proposta constara en acta que el
desconeixement del Sr. Alcalde era sobre la Llei de Morositat  i sobre la
comptabilització de factures en fase “n”.

No havent-se formulat més objeccions, per setze vots a  favor  (el vot del Sr.
Alcalde-President i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal
Popular i els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista) quatre vots en
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contra (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, s’aprova l’acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 8 de juny de 2012.

A les 12 hores 50 minuts s’incorpora a la sessió el Regidor D. Vicente Parra
Sisternes.

2º.-  EXPTE. NÚM. 888/2011 MOFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE l’AJUNTAMENT DE XÀTIVA: APROVACIÓ DEFINITIVA.

Atés que amb data 28 de desembre de 2011 l’Ajuntament en Ple va aprovar
inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Considerant que en data 25 de Gener de 2012 es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província el corresponent anunci sobre aprovació provisional de la
Relació de Llocs de Treball, finalitzant el termini per a presentar al·legacions el
dia 17 de febrer de 2012.
Vist l’informe conjunt emés per la Vicesecretaria i la Direcció d’Àrea de Règim
Interior, de data 26 de juny de 2012, sobre resolució de les al·legacions
presentades a la RPT, tant d’ofici com a instància de part, i en el que es conté
proposta d’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball.
Vista l’acta de la Taula General de Negociació Conjunta de 22 de maig així com
els certificats de la Secretària de la Taula General de Negociació Conjunta de
25 de juny de 2012, en els que s’expressa l’aprovació de les al·legacions
presentades i les propostes de les Regidories sobre la valoració dels llocs de
treball de responsable del departament per a la gestió de sancions en matèria
de trafique de la Policia local i dos llocs d’agent de policia local en servici de
grua municipal i un lloc de treball d’Encarregat del Cementeri Municipal, així
com la desestimació de la proposta de la Interventora Municipal sobre
modificació de la valoració del lloc de treball de Responsable de Departament
de l’Oficina Pressupostària amb funcions d’Intervenció Delegada del Consell
Esportiu.
Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat de 27 de juny de 2012.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del Páis
Valencià, manifesta que s’abstindrà encara que està en contra de la forma en
què s’han realitzat moltes contractacions. Reivindica la posada en marxa del
Pla d’Igualtat. Demana que es faça abans de setembre.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Esquerra Unida  del País
Valencià  diu que votarà en contra ja que s’oposa a la política il·legal d’accés a
l’ocupació pública mantinguda en l’Ajuntament de Xàtiva. A més, la RPT respon
a les necessitats actuals però no a les possibilitats de futur d’optimitzar la
plantilla. Un exemple és el desfasament en les hores extres quan tots tenen
torns ordinaris. No es basa en criteris d’igualtat sinó de funcionament de
persones, d’amiguisme i d’altres males pràctiques. Diu que està en contra de la
política de personal sense necessitat d’entrar a fons en altres qüestions.
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D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que la
modificació és injustificada i precipitada amb al·legacions del propi Regidor
durant l’exposició pública. No primen criteris objectius. Hi ha falta de coherència
entre el Pla d’Ajust que proposa estalvi i la RPT que augmenta la despesa.

D. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Recursos Humans,  diu que
ja suposava que votarien en contra perquè és difícil trobar suport des de
l’oposició. La  modificació contempla aspectes fruit del pla de reorganització
que comporta estalvi clar i constatable en el capítol I. S’ha optimitzat al màxim
el capítol I i l’import anual ha anat decreixent. La política municipal d’ocupació
camina en la línia establida pel Pla de Racionalització de RRHH aprovat en ple.
D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià insistix en les contractacions il·legals. Haguera sigut interessant
conéixer la postura de la Mesa de Negociació.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
l’estalvi s’ha aconseguit amortitzant llocs de treball i denegant pròrrogues de
jubilació  per no optimitzant recursos. La immensa majoria dels treballadors
afectats per la modificació de la RPT no s’han incorporat per igualtat, mèrit i
capacitat a l’ocupació pública. Es seguix sense avaluar les condicions de treball
i les necessitats del servici. No s’explica com des de 1995 no s’han fet
convocatòries per a proveir places de funcionari.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  diu que en reiterades
ocasions s’ha denunciat la política de contractació i de gestió de personal de
l’Ajuntament de Xàtiva. S’ha contractat sense respondre a necessitats. L’única
fórmula d’estalvi és no prorrogar  als que complixen l’edat de jubilació forçosa.
El Partit Popular ha creat el problema multiplicant la plantilla.

D. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Recursos Humans, manifesta
que des de 1995 s’han triplicat els treballadors perquè s’han multiplicat els
servicis. No s’ha realitzat cap contractació il·legal.

El Sr. Alcalde-President manifesta que s’ha optimitzat la despesa i s’han
multiplicat els servicis. Durant l’època del Partit Socialista no es complia la llei i
a més no hi havia servicis. Ni tan sols existia la RPT.

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

Primer.- Aprovar la resolució de les al·legacions presentades a la modificació
de la RPT així com les propostes emeses per la Regidoria Delegada de Règim
Interior i Seguretat referida a un lloc de treball de responsable del departament
per a la gestió de sancions en matèria de trafique de la Policia local i dos llocs
d’agent de policia local en servici de grua municipal i la proposta emesa per la
Regidoria Delegada de Servicis Públics per a un lloc de treball d’Encarregat del
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Cementeri Municipal i, en conseqüència, elevar a definitiva la seua aprovació,
amb les modificacions proposades i amb els efectes econòmics que es deriven
per als llocs de treball afectats.
Segon.- No admetre la proposta presentada per la Interventora de l’Ajuntament
sobre la modificació de la valoració del lloc de treball de Responsable de
Departament de l’Oficina Pressupostària amb funcions d’Intervenció Delegada
del Consell Esportiu.
Tercer.- Publicar íntegrament les modificacions de la Relació de Llocs de
Treball en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Notificar el present acord als treballadors públics que van presentar
al·legacions durant el període d’informació pública i donar-ne compte per mitjà
de comunicació electrònica al Regidor Delegat de Recursos Humans,
Secretaria General, Intervenció Municipal i Directors d’Àrea, a la Presidència de
la Junta de Personal i del Comité d’Empresa i als Delegats Sindicals.

3º.- EXPTE. NÚM. 463/2012. DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO
RECUPERABLES PER A L’ANY 2013.

Donar compte de l’escrit de la Direcció Territorial d’Educació, Formació i
Treball de la Generalitat Valenciana, en el que se sol·licita  l’acord d’esta
Corporació determinant les dos festivitats locals que amb caràcter no
recuperable han de celebrar-se en la ciutat de Xàtiva durant l’any 2013, a fi de
procedir a l’elaboració del calendari laboral de la província.

Considerant que les dos festes locals que es celebren en aquest
municipi,  dies 1 i 5 d’agost, amb caràcter de festes locals no coincidixen en
dies festius.

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

Primer.- Declarar que les dos festes locals no recuperables seran en aquesta
Ciutat, per al pròxim exercici 2013, les corresponents als dies 1 d’agost, dijous,
festivitat de Sant Fèlix i 5 d’agost, dilluns, festivitat de la Mare de Déu de les
Neus.
Segon.- Remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció
Territorial Educació, Formació i Treball i donar-ne compte a l’Associació
d’Empresaris de de Xàtiva.

4t.- EXPTE. NÚM. 92/2012, APROVACIÓ DE LA TERCERA RELACIÓ
DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

Pel Secretari se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta que el Ple
de l’Ajuntament de 30 de març va aprovar la primera relació del reconeixement
extrajudicial de crèdits de l’ajuntament per import de 2.559.997,87€ i en el Ple
d’11 de maig es va aprovar una segona relació per import de 734.834,41 €
corresponent a les certificacions individualitzades dels mesos d’abril i maig,
amb dos relacions que han estat finançades amb el préstec del RDL 4/2012 de
pagament a proveïdors. La tercera relació puja la quantia de 365.449,45 € dels
que 82.889,66 € corresponen a subministraments i servicis de l’any anterior
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que s’han registrat durant 2012 o són d’entitats excloses del RDL 4/2012 i
282.559,79 € corresponen a factures registrades amb anterioritat a 31/12/2011 i
que s’han adherit al procés de pagament.
Vist que, al pressupost de 2012 s’ha reservat crèdit per a comptabilitzar les
factures per import de 82.889,66 € i que les factures per import de 282.559,79 €
s’aproven condicionades a la concessió d’una nova línia de finançament, tal
com establix el RDL 4/2012 de pagament a proveïdors que l’art. 8 diu que el
mecanisme de finançament es desenrotllarà en successives fases al llarg de
2012.
Vist que, en relació a les factures acollides al procediment del RDL 4/2012
l’article 5 exclou de responsabilitat l’aprovació del reconeixement l’aprovació del
reconeixement  d’obligacions sense crèdit pressupostari.
Vist el que disposa l’art. 26.1 del RD 500/90, de 20 d’abril, que desenrotlla el
capítol primer del títol sext del TRLRHL, on d’establix que a càrrec dels crèdits
de l’estat de gastos de cada pressupost només podran  contraure’s obligacions
que es realitzen l’any natural del propi exercici pressupostari (art. 176.1
TRLRHL) i que no obstant això, allò que disposa l’apartat anterior, s’aplicaren
els crèdits  del pressupost vigent, les obligacions procedents d’exercicis
anteriors previ al seu reconeixement  pel Ple de la Corporació (art. 60.2 del
R.D. 50/90).
Vist que per distints proveïdors s’han sol·licitat cessions de crèdit a favor de
diversos endossataris.
Vist l’informe conjunt emés per la Secretària i la Intervenció municipal, en
relació a la fiscalització del reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, en sessió celebrada el 26
de juny de 2012.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  manifesta que de nou s’evidencia la situació catastròfica de la
Hisenda Local. Amb açò són més de 27 milions d’euros en deute. La hipoteca
de futurs governs és total i no serà l’última relació. El ciutadà serà  el gran
perjudicat de tot este balafiament. Es viu a un somni absolutament  irreal.
L’Ajuntament  està intervingut  de facto amb un 120%  d’endeutament. El
capítol d’inversions de l’Ajuntament no podrà executar-se  per  falta
d’autorització. És hora de dir la veritat. Sobre l’informe de morositat  hi ha un
increment de factures de 400.000 €. La circular expedida pel Sr. Alcalde dient
als seus regidors que no es pot gastar sense consignació és una burla després
de 16 anys de mandat.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que
votarà en contra del reconeixement extrajudicial  per estar en contra de la
forma de gestionar els diners públics. El Sr. Alcalde  porta 16 anys enganyant
sobre la situació econòmica i és moment de dimitir. En aplicació de les normes
de transparència del Partit Popular hauria de dimitir per haver falsejat els
comptes i tot això sense explicar com s’ha gastat els diners. No s’explica com
s’ha gastat els diners que el tècnics diuen que s’ha fet il·legalment. Desitja
saber qui i perquè ha contractat obres de 170.000 euros sense cap formalisme i
així molts exemples més. En un escenari sense diners per a inversions la forma
de governar del Partit Popular no té lloc. Ha d’anar-se’n a casa per mentir i
malgastar.
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D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que ja suma 3’6
milions  d’euros l’import de factures sense consignació que incrementarà el
préstec. La totalitat d’eixos diners respon a despesa sense complir la llei  i ho
diuen els tècnics de l’Ajuntament que a més exigixen  la reconstrucció dels
expedients. Agraïx al Ministre Montoro  que haja permés que les proclames de
que l’ajuntament de Xàtiva era el millor i més sanejat, s’haja demostrat que
eren pures mentides i que les denúncies del Partit Socialista en l’oposició
estaven en la veritat. Els responsables de la contractació sense consignació i
irregularment no donen explicacions. Totes les denúncies  demostren les
maniobres comptables per a apanyar  liquidacions de pressupostos. El deute
no respon a millora de la qualitat de vida sinó a sobrecostos i gastos fastuosos.
Exigix que es depuren responsabilitats.

D. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d’Hisendes, manifesta que el
reconeixement  de crèdits és una pràctica habitual d’eixe i tots els ajuntaments.
Les factures es reconeixen  i es paguen. L’únic desfasament és de 380.000 €
entre l’informe de morositat de 31/12/2011 i esta tercera relació. La causa està
en les certificacions d’obra presentades per registre d’entrada pendent
d’informe i altres pendents de decisions judicials. S’està en un procés de millora
continua. El RDL 4/2012 ha suposat un abans i un després, tendint sempre a
ser absolutament rigorosos. Està en el camí correcte.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que no es pot demanar taula rasa  quan es parla de diners
públics. Han aflorat factures des de 1994. Hui es desconeix el verdader
diagnostic del perquè cada dia afloren més factures. Esta situació esclafa les
possibilitats de la ciutadania d’eixir de la crisi amb el menor dany possible. S’ha
preferit escometre grans actuacions a pagar la llum. Exigix responsabilitats.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal  Bloc-Compromís,
manifesta que no sols resulta obvi que abans es feia malament sinó que dubta
que ara s’estigui fent bé. Ni farà taula rasa ni donarà oportunitats. Una cosa és
preocupar-se actualment perquè les coses es facen bé i una altra que en 20
anys s’haja fet tan malament. Desitja saber, i reitera, perquè no es donen
explicacions a  les objeccions fetes pels tècnics. Intuïx  que no es fa perquè
d’eixa manera aflorarà qui ha ordenat el la despesa il·legal. Són múltiples les
preguntes  que estan demanant resposta i que no s’obté.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  manifesta que produïx
vergonya l’expressió “taula rasa” a qui porta 17 anys governant. Taula rasa és
dimitir. Si no haguera un RDL 4/2012 no haguera aflorat a la llum totes les
males pràctiques de l’ajuntament. Es reconeixen il·legalitats com registrar
factures fora del registre de factures. Insistix exigint responsabilitats davant de
les crítiques del Sr. Alcalde a la deslleialtat de l’oposició  quan s’ha demostrat
que tenia raó.

El Sr. Alcalde-President manifesta que en 1995 l’Ajuntament de Xàtiva estava
endeutat, sense gestió i sense criteri. Realitza una relació d’actuacions
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realitzades en la ciutat que justifiquen l’endeutament. El RDL 4/2012 ha posat
de manifest que la situació de l’ajuntament és sostenible i que el problema és
de tresoreria per demora en les transferències de la Generalitat. Abans de 2
anys la Generalitat pagarà i l’endeutament tornarà al 27%. Eixe és tot el
problema, diu. Xàtiva era una ciutat de tercera que ha millorat substancialment.
Manté i reafirma que Xàtiva és l’ajuntament menys endeutat de la Comunitat
Valenciana. L’oposició  fa demagògia. La tercera relació es referix a  a factures
amb problemes de Jutjats o d’índole semblant. S’ha ajustat la gestió
pressupostària a la situació actual.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-Presidente i
els deu vots dels regidors de 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) i cap abstenció, adopta
l’ACORD següent:

Primer.- Aprovar la tercera relació del reconeixement extrajudicial de crèdits, a
càrrec de les aplicacions del pressupost de 2012, d’acord amb la relació de
factures que consta en l’expedient, per import de 82.889,66 € amb la següent
relació per grup de programes.

GP NOM GRUP PROGRAMES ImporteGrup
Total 132 Seguretat i trànsit 1.708,40
Total 151 Foment 3.629,49
Total 155 Vies Publiques / Brigada Policia Urbana 303,47
Total 161 Enllustre integral aigua 3.086,37
Total 165 Enllumenat públic 26,00
Total 171 Parcs i jardins 2.153,02
Total 313 Sanitat 1.631,23
Total 332 Biblioteca 295,00
Total 333 Museu  i arqueologia 3.391,91
Total 335 Gran teatre 471,41
Total 338 Fira i festes 18.555,78
Total 414 Agricultura 6.578,22
Total 434 Turisme 2.714,19
Total 491 Informàtica i societat de la comunicació 9.978,61
Total 912 Òrgans de govern 5.074,00
Total 921 Administració general 17.038,56
Total 931 Hisenda 6.254,00
Total general 82.889,66

Segon.- Aprovar la tercera relació del reconeixement extrajudicial de crèdits, de
les factures acollides al procediment del RDL 4/2012, per un import de
282.559,79€ d’acord amb la relació que hi ha en l’expedient, la comptabilització
queda condicionada a la concessió del mecanisme de finançament.

GP Descripció Import
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Total 151 Foment 176.564,11
Total 231 Benestar Social, majors i promoció humana 4.700,24
Total 313 Sanitat 9.032,08
Total 338 Fira i festes 43.713,56
Total 339 Joventud 3886.92
Total 912 Òrgans de govern 2.332,80
Total 921 Administració general 42.330,08
Total general .559,79

Tercer.- Aprovar les cessions de crèdit que es relacionen:

nif Endossatari Núm fra. importdescripció Tercer
A39000013 Banc

Santander
T1101060 4.700,24Pavimentació

rotonda passeig
del ferrocarril i
pavelló de  volei

Franjuan
obres
publiques,
SL

A39000013 Banc
Santander

2011-10047 9.032,08Pavimentació
diversos camins
rurals 2003

Franjuan
obres
publiques,
SL

Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció, la Tresoreria i l’Oficina
pressupostària per al seu coneixement i efectes

5t.- DACIÓ DE COMPTE DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DELS
CERTIFICATS INDIVIDUALS EMESOS DURANT EL MES DE JUNY.

Se n’adona de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament que, en
relació amb el RDL 4/2012 de pagament a proveïdors d’entitats locals, en
l’article 10 que l’ajuntament podrà finançar les obligacions pendents de
pagament per mitjà de la concertació d’una operació d’endeutament a llarg
termini amb les condicions financeres fixades per la Comissió Delegada del
Govern per Assumptes Econòmics.
També establix que per la intervenció municipal s’ha de donar compte al ple de
la corporació dels certificats individuals de reconeixement de l’existència
d’obligacions pendents de pagament emesos, tant els positius, com els
negatius.
En eixe sentit dóna compte de la relació de certificats individuals emesos
durant el mes de juny,  dels que ja se n’ha adonat al Ministeri d’Hisenda, el
resum dels quals és el següent:

NIF Contractista Número Identificatiu Factura Import Total Pendent PagamentSituació Data Certificació

B98063753 02/2012 rectificativa 14.695,53Denegat 12/06/2012
B46555207 P1/05/001 216.333,33Denegat 29/06/2012
B46555207 P1/05/002 10.872,25Denegat 29/06/2012
E98162043 2009/B11 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B10 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B18 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B23 3.04Denegat 03/07/2012
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E98162043 2009/B89 12.14Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B116 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B169 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B202 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B201 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B240 9.11Denegat 03/07/2012
E98162043 2010/A1674 61.90Denegat 03/07/2012
E98162043 2005/A1997 24.28Denegat 03/07/2012
E98162043 2006/A6615 21.25Denegat 03/07/2012
E98162043 2006/A7522 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/A50 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/A1570 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/B92 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/A3260 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/A3193 12.14Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/B195 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/B341 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/A7629 72.84Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/B441 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/B451 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2007/A8203 6.07Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A352 239.77Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1275 6.07Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1276 27.32Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1277 21.25Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1282 42.49Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1281 24.28Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1280 21.25Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1278 21.25Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1279 21.25Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1377 535.44Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/B116 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1703 6.07Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A1702 21.25Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/B370 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/B423 3.48Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/B576 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A6166 38.94Denegat 03/07/2012
E98162043 2008/A7003 9.11Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B51 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B52 12.14Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B104 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B124 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B123 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B222 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B258 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B328 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B329 6.07Denegat 03/07/2012
E98162043 2009/B422 3.04Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B461 123.81Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B493 3.10Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B501 9.29Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B507 9.29Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B510 3.10Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B555 3.10Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B562 3.10Denegat 03/07/2012
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E98162043 2011/B576 3.10Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/B587 3.10Denegat 03/07/2012
E98162043 2011/A524 21.671,84Emés 03/07/2012
E98162043 2011/B40 6.19Emés 03/07/2012
E98162043 2011/B24 6.19Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B396 3.10Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B372 3.10Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B376 3.10Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B359 3.10Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B338 6.19Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B221 6.07Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B188 3.04Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B175 6.07Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B105 3.04Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B99 3.04Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B90 3.04Emés 03/07/2012
E98162043 2010/B44 3.04Emés 03/07/2012
E98162043 2009/B224 6.07Emés 03/07/2012
E98162043 2011/H35 6.19Emés 03/07/2012
E98162043 2011/H106 3.10Emés 03/07/2012
B46555207 1130040005 133.867,15Emés 29/06/2012
A28750099 110857PA00640 346.92Emés 29/06/2012
A28750099 110857PA00656 259.60Emés 29/06/2012
A39000013 FRV3/0514 4.700,24Emés 29/06/2012
A39000013 FRV4/0488 9.032,08Emés 29/06/2012
B96329776 FV11/46 1.040,76Emés 29/06/2012
B96329776 FV11/44 2846.16Emés 29/06/2012
A46364923 OCT10/4 26.461,81Emés 29/06/2012
A46364923 OCT10/5 36.232,28Emés 29/06/2012
A46364923 OCT10/6 24.729,76Emés 29/06/2012
A46364923 ABR09/5 4.658,63Emés 29/06/2012
A46364923 NOV07/19 10.651.58Emés 29/06/2012

D. Miquel Angel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que és una altra relació de certificacions individuals que constituïx
un aragall des de març de 2012. Respon a una estratègia de goteig per a anar
fins a desembre aflorant i evitar l’impacte mediàtic d’una només i voluminosa
relació. Té  dubtes sobre les factures de Llanera. S’accepta una, però es
denega una altra pel mateix concepte. Hauria de conéixer el motiu. Desitja que
aflore tot i que siguen sincers.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que el Sr. Alcalde confon dades del punt 4t i 5t de l’orde del dia. Els
deutes de la Generalitat no permetran amortitzar préstecs del Pla Montoro sinó
convenis subscrits amb la Generalitat. Els embargaments de les empreses no
són excusa, no es pagaven perquè no es tenia diners. Insistix a saber perquè
es gasta diners sense contracte i sense consignació, sense licitació i en
definitiva sense expedient. Desitja saber perquè  es deuen 11 milions  i perquè
es gasta sense procediment.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 8, DE 6 DE JULIOL DE 2012

12

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, reitera la defectuosa
forma de gestionar, amb un incessant goteig de factures. Quan pague la
Generalitat no es podrà amortitzar préstec “Montoro”. Desitja que conste en
acta que dubte que la Generalitat pague en els pròxims  2 anys, ja que està  en
estat de fallida. No es pot  traure pit de la mala gestió. Ajuntaments com
Ontinyent tindrien 2 milions de superàvit si feren  els comptes com Xàtiva. Fa la
sensació que no s’és conscient de la situació greu en què està l’Administració.
Cal donar explicacions i prendre mesures.

El Sr. Alcalde-President manifesta que actua amb responsabilitat política.

L’Ajuntament en Ple, queda assabentat.

6t.- 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, als efectes de control i fiscalització
previstos en l’article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es va donar compte en
la sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:
Números del 222  al  252 (corresponents al mes de juny de 2012)

L’Ajuntament en Ple queda assabentat.

7º.- DESPATX EXTRAORDINARI.

7º.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMIS PER A EXIGIR AL MINISTERI DE FOMENT QUE CONTINUEN
LES INVERSIONS EN LA LÍNIA DE TREN XATIVA-ALCOI.

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

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura
a la moció presentada el 29 de juny de 2012, registre d’entrada 11371, amb el
següent tenor literal:

“La línia Xàtiva-Alcoi que ha sigut objecte d’una reivindicació històrica
pels habitants i les institucions de les comarques centrals. En concret, este
Ajuntament ha aprovat  diverses mocions reclamant la inversió i modernització
de la línia, incloent-hi una d’este  grup que sol·licitava l’estudi de viabilitat de
l’allargament de la línia fins a Alacant. Les inversions que s’han fet en els últims
anys en la línia ha sigut molt escasses i sempre pendents de la constant falta
d’enteniment entre el Ministeri de Foment i la Conselleria d’Infraestructures.

Esta falta d’inversions ha coincidit en el temps amb les quantioses
inversions en línia AVE que només s’han orientat  a  connectar la capital de
l’estat amb les capitals més poblades, però deixant de banda altres connexions
amb el corredor mediterrani i sempre amb una orientació política populista  que
ha fet que s’haja invertit molts diners fins a i tot en línies que després s’han
demostrat que eren inviables. Des de Compromís considerem que eixa ha sigut
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una política errada, ja que eixos diners haurien servit per a millorar de forma
notable tota la xarxa  viària, incloent-hi la connexió Xativa-Alcoi i estudiant el
seu allargament  fins Alacant. Apostem per una modernització  integral de la
línia que permeta connectar el nombre més gran de pobles amb el menor
temps possible i el seu allargament fins Alacant, convertint-se en un
complement a la connexió per l’interior i per la costa, per la que també apostem
decididament.

Fa pocs dies hem conegut la proposta del Ministeri de Foment de
suprimir línies de trens de mitja distància substituint este servici pel
d’autobusos. Entre estes línies podrien trobar-se  la línia Xàtiva-Alcoi, la qual
cosa suposaria la mort d’esta línia, que va nàixer  fa més 100 anys i que porta
molts esperant la seua entrada en la modernitat. Ha sigut una línia  fonamental
per a continuar fent de Xàtiva un punt crucial en la confluència de
comunicacions que sempre ha sigut, confluència que pot deixar de ser sinó
s’aposta fermament per la línia.

És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents:

ACORDS
1.- L’Ajuntament de Xàtiva exigix al Govern Central i al Govern de la

Generalitat que continuen  les inversions en la línia Xàtiva-Alcoi per a la
modernització de la línia.

2.- L’Ajuntament de Xàtiva exigix al Ministeri de Foment que no
substituïsca el tren Xàtiva-Alcoi per un servei d’autobusos.
3.- L’Ajuntament de Xàtiva sol·licita al Ministeri de Foment i la conselleria
d’Infraestructures que completen la transferència de competències de la línia
Xàtiva-Alcoi.

4.- Transmetre aquestos acords a les Corts Valencianes, al Congrés dels
Diputats, a la Conselleria d’Infraestructures i al Ministeri de Foment.”.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País  Valencià, manifesta que la vertebració  línia Alcoi-Xàtiva és fonamental.
El Ministeri amb la seua política està atacant per a demolir eixa vertebració. El
President del Consorci de les Comarques Centrals  dóna la callada per
resposta. Si no es mobilitza es perdrà.

D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, considera
que la línia Xàtiva-Alcoi és fonamental per a la comarca. El Partit Popular no
està defenent estes infraestructures bàsiques. És una línia que la utilitza molta
gent. La Generalitat no està complint els seus compromisos.

El Sr. Alcalde-President diu que desconeix que hi haja alguna iniciativa
del Ministeri que pretenga suprimir la línia. Ha contactat amb el Ministeri i no hi
ha cap intenció. Si així no anara es mobilitzarà per a reivindicar-ho. Proposa
que la moció quede sobre la taula i es compromet a fer el que és necessari si
es constata una iniciativa de suspensió.

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
manifesta que no té més dades que l’anunci del Ministeri, la política de
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retallades i la falta d’inversió d’estos anys. Açò fa presagiar el final de la línia
quan hauria de ser una inversió plausible en lloc de l’AVE.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País  València,  considera que no pot esperar que hi haja alguna cosa
constatable  donat l’estat de precarització a què s’està sotmetent, a més, és
incompatible amb el corredor del Mediterrani. Tractant-se del President de les
Comarques Centrals hauria de ser el primer a reivindicar-ho.

D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialita, manifesta
que el Conseller d’Infraestructures va prometre 60 milions d’euros que no ha
complit. Això no és seriós.

El Sr. Alcalde-President  reitera que el Ministeri no té cap intenció de
llevar la línia  pel que no és seriós aprovar la moció.  Sol·licita al Sr. Secretari
que conste en acta que si hi ha iniciativa alguna de l’Administració que anara,
amb la intenció d’eliminar la línia es mobilitzarà.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots en contra ( el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots a favor (els sis
vots del 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
per a exigir al Ministeri de Foment que continuen les inversions en la línia de
tren Xàtiva-Alcoi.

7º.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMIS PERQUÈ ES TINGA EN CONSIDERACIÓ EL DOCUMENT
D’EDUCACIÓ DE  PLURILINGÜISME CONSENSUAT.

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

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura
a la moció presentada el 29 de juny de 2012, registre d’entrada 11372, amb el
següent tenor literal:

“Un grup d’entitats han elaborat el següent document que sol·licita uns
mínims per a l’ensenyança plurilingüe:

• Que els actuals programes d’educació bilingüe (PEV;PIL i PIP) siguen la
base dels programes plurilingües i que els centres puguen augmentar la
presència de l’anglés a través de projectes o d’àrees, d’acord amb les seues
possibilitats organitzatives i amb el context socilingüístic en el que ens
trobem.Proposem que els programes siguen denominats PPEV, PPIL, PPIP.
Que els programes tinguen una continuïtat i manteniment en el pas de primària
a secundària.
• Que l’elaboració  del Disseny Particular de Programa (DPP) corresponga als
centres educatius en funció dels seus propis contextos i amb coherència
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respecte a les avaluacions externes realitzades o que s’hagen de realitzar. En
el cas del PPIP, que es determine com a mínim l’àrea de Coneixement Del
Medi a partir del 1er. Curs d’Educació Primària, tal com s’indica en l’actual
normativa dels Programes d’Educació  Binlingüe Enriquits (Orde de 30 de juny
de 1998).Más allà de l’Àrea de Coneixement Del Medi i de Llengua, el DPP del
PPIP contemplarà la possibilitat d’ampliar més àrees en valencià segons les
necessitats de cada context educatiu, per a aconseguir la competència
lingüística  real de les dos llengües oficials per part de l’alumnat.
• Que l’exempció de l’àrea del valencià tindrà sempre un caràcter temporal en
tot el territori valencià.
• Tal com establix el marc legal àmpliament consensuat (Estatut d’Autonomia,
LUEV, LOE) que es tinguen en compte els últims resultats de la busca per al
desenrotllament multilingüe de l’alumnat, on es destaca la necessitat de
promocionar la llengua pròpia i l’estrangera en comunitats bilingües (amb una
llengua  predominant i una minorada). Esta apareix com a única via per a
aconseguir un trilingüisme productiu. S’ha de considerar  l’efecte neutralitzador
de la llengua predominant (Castellano) sobre la llengua minorada (valencià) i
l’estrangera (anglés) sobretot en infantil . Cal fixar-se en els resultats científics
que s’han publicat en els últims deu anys i que confirmen els avantatges del
bilingüisme productiu en l’adquisició de l’anglés com a tercera llengua. Cal
incidir en l’avaluació, els resultats han de legitimar els itineraris utilitzats.
L’avaluació diagnòstica ha de contemplar l’avaluació de les competències
plurilingües de l’alumnat.
• Que la metodologia que s’aplique per a portar avant els programes
plurilingües es base en el TIL (Tractament integrat de llengües) i TILC
(Tractament integrat de llengua i contingut) per això és necessària formació
específica destinada al professorat.
• Que es cataloguen lingüísticament en valencià totes les places del
professorat del Sistema Educatiu Valencià. Per a l’eficiència dels programes
educatius tot el personal docent ha d’estar capacitat  en les dos llengües
oficials. L’administració educativa ha de dotar de recursos perquè els docents
assolen la capacitació exigida.
• Que es propicie un període  de debat i reflexió en els centre perquè poden
determinar les seues necessitats de recursos i formació . Els centres
necessiten  un curs d’antelació per a preparar  el seu DPP i organitzar el centre
i el professorat  en funció  de les noves necessitats del programa. A més  cal
assegurar a les famílies la informació  suficient abans de la presentació de
sol·licitud de plaça en els centres educatius.
• Que es dote als centres de recursos materials i personals  suficients per a
garantir el correcte desenrotllament dels programes. Que s’assegure la
formació  del professorat  i que es promocione l’edició de materials des d’una
perspectiva plurilingüe.
• Que es tinga en consideració  tot el document “l’escola valenciana. Un
model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià”,  elaborat  per la
UEM de la Universitat d’Alacant i que compte, des de febrer del 2011, amb el
suport i consens de tota la Comunitat Educativa i Científica.
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Tots els punts exposats  estan arreplegats  en l’anàlisi de l’esborrany del Decret
que aporta  la comissió d’educació d’Escola Valenciana.

Aquest document que presentem està avalat i subscrit per les següents
institucions i entitats:
UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT DE VALENCIA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
UEM-UJI
UEM-UA
CONFEDERACIÓ D’AMPA GONZALO ANAYA DE LA CV
FAPA Castelló Peñagolosa
FAPA – València
FAPA Enric Valor Alacant
ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE PRIMÀRIA
ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE SECUNDÀRIA
ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS
CCOO PV
FE CCOO PV
STEPV
INTERSINDICAL VALENCIANA
UGT PV
BEA
CAMPUS JOVE
SEPC
ESCOLA VALENCIANA- FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA
ACPV
CA REVOLTA
SOCIETAT CORAL EL MIQUELET
ASSOCIACIÓ D’EDITORS DEL PAÍS VALENCIÀ
ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA
PSPV-PSOE
COMPROMÍS
EUPV
ERPV
ELS VERDS. “

SRA Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta estar a favor de la moció. Arreplega a tota la
comunitat educativa. L’esborrany del Decret del Consell no està consensuat  i
ha de ser degudament estudiat. L’esborrany no reconeix el valencià al mateix
nivell que el castellà, amb l’excusa de l’anglés serà clarament discriminat.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el seu
grup està a favor d’una educació pública, de qualitat i en valencià. L’esborrany
del Decret no arreplega les opinions d’experts. El text de la moció és un
exemple de l’opinió de la comunitat educativa. La Consellera deu assentar-se a
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fi de no relegar la llengua de tots els valencians. No pot anar-se’n a un model
en què es margine la llengua pròpia.

SRA Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d’Educació, explica que
el Decret l’exigix la societat. S’està retardant precisament per a ser consensuat.
Se sotmetrà a criteri del Consell Escolar i referèndum de famílies. El valencià
no es veurà discriminat i serà cada centre qui decidisca. Qualsevol alumne serà
competent en les dos llengües.

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
considera  que no és l’enfocament adequat donar llibertat als centres. El
valencià ha de sotmetre’s a discriminació  positiva. Si no es recolza des de les
institucions passarà a ser minoritari. Si es deixa en mans de les famílies  sense
una informació de les conseqüències això anirà en detriment de la qualitat de
l’educació. També respecte al requisit del valencià. Ha de mantindre’s  una
posició ferma.

SRA Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal d’Esquerra Unida del
País Valencià opina que les famílies han de donar la seua opinió però
degudament informades. Convé en que el valencià està en inferioritat de
condicions i que ha de discriminar-se positivament. Ha de perdurar  el
programa d’immersió lingüística i el d’educació  en valencià.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que el
valencià ha d’utilitzar-se també  en les intervencions dels membres de la
Corporació, sobretot la Regidora de Cultura.

SRA Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d’Educació manifesta
que quan s’està en una comunitat bilingüe i lliure cada un parla com creu
convenient.

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

Únic.- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
perquè es tinga en consideració el document d’educació de plurilingüisme
consensuat.

7º.3.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA, BLOC-COMPROMIS I ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALENCIÀ, PER AL SUPORT De l’AJUNTAMENT DE XÀTIVA A
ASPROMOVISE.
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Pels Grups Municipals Socialista, Bloc-Compromís i Esquerra Unida del País
Valencià, se sol·licita declaració d’urgència per a passar a tractar el present
assumpte no inclòs en l’Orde del Dia, declaració que es conferix per unanimitat.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 3 de juliol de 2012, registre
d’entrada 11441, amb el següent tenor literal:

“L’Associació Protectora de Minusvàlids  Verjurats de la Seu des de fa
dècades a Xàtiva està realitzant una gran labor en el foment a tots els nivells de
la protecció i tutela dels discapacitats (físics i psíquics)

En estos moments , ASPROMOVISE encara no ha cobrat  la subvenció
que rep de la Generalitat Valenciana  per a poder continuar realitzant el seu
treball. De fet, des del passat mes de gener  no poden fer front a les depeses
de neteja, ni del menjador. Ara mateix, els membres de l’Associació ja
comencen a veure totalment impossible pagar als treballadors /as del centre.
Evidentment el seu funcionament  corre perill,  i  no es descarta el seu
tancament i deixar sense cobertura als 75 usuaris/as del centre, a més de
l’impagament dels treballadors/as, així com a proveïdors.

En este context, des de la corporació no podem mirar cap a un altre
costat, ni quedar-nos de braços creuats, ni obviar la situació d’urgència que
patix ASPROMOVISE.

Per això sol·licitem que s’aproven els ACORDS següents:

1.-Reivindicar a la Conselleria de Benestar Social  que fa les
transferències pendents que manté amb ASPROMOVISE.

2.- Recolzar des de la corporació en el carrer i en les institucions , junt
amb ASPROMOVISE, les reclamacions ciutadanes per al pagament del deute
que té la Generalitat Valenciana amb l’Associació.

3.- Facilitar per mitjà d’aval o qualsevol altra operació  de crèdit a
ASPROMOVISE , l’obtenció dels recursos  necessaris per a la continuació del
funcionament del taller ocupacional de la mencionada associació gestiona,
comprometent-se per escrit a l’abonament dels interessos fins al moment en
què arribe l’import de la subvenció concedida.

4.- Traslladar dels presents acords  al President de la Generalitat
Valenciana  Alberto Fabra”.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que el treball d’Aspromovise és encomiable i en eixe
sentit s’ha d’acordar dirigir-se a la Generalitat  i exigir que pague el que deu.
Considera que l’Ajuntament, i en particular, l’Alcalde ha d’assumir els
compromisos per escrit com a símptoma de lleialtat.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
desitja que es plasmen en un acord els compromisos adoptats pel Sr. Alcalde
davant de els mitjans de comunicació. Li haguera agradat que el Partit Popular
s’adherira. La moció només demana el suport del ple a la institució
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Aspromovise i a la seua necessitat de recursos econòmics. Si la Generalitat
Valenciana no arriba, que  ho faça temporalment l’Ajuntament.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que cal
donar resposta  a una situació complicada. És un exemple de la situació de la
Generalitat. Darrere dels impagaments hi ha persones. Les macroxifres no
poden  impedir-nos veure els drames personals. Si el Sr. Alcalde ja s’ha
compromés ha de quedar protocol·litzat en un acord.

El Sr. Alcalde-President diu que la moció té dos parts. Està a favor
d’exigir el pagament a la Generalitat però el seu compromís és la seua paraula i
no necessita d’un acord formal. Ho complirà.  Manifesta que votarà l’exigència
de pagament a la Generalitat  sempre que el punt 3r  quede sobre la taula.
L’Alcaldia ja ha fet gestions en eixe sentit.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que li val la seua paraula.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que les de l’Alcalde no són formes  de funcionar, per
excessivament personalistes. La moció  l’única cosa que pretenia era fer de
l’assumpte un compromís de tota la corporació. Votarà a favor per l’Associació,
però la postura del Sr. Alcalde no és democràtica.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
accepta l’esmena del Sr. Alcalde. Desitja que el compromís  personal  del Sr.
Alcalde  es faça de forma pública.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que es
dóna per satisfet amb el fet de que el fi  perseguit en la moció es complisca. La
paraula està bé però l’acord millor.

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

Únic.- Aprovar la moció presentada conjuntament pels Grups Municipals
Socialistes, Bloc-Compromís i Esquerra Unida del País Valencià  per al suport
de l’Ajuntament de Xàtiva a Aspromovise, retirant el punt 3r de la moció
anteriorment transcrita.

7º.4- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA, PERQUÈ L’AYUNTAMIENO DE XÀTIVA
S’ADHERISCA AL  MANIFEST QUE PRESENTA LA PLATAFORMA
“TANQUEM COFRENTS”.

SRA Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 3 de juliol de 2012, registre
d’entrada 11440, amb el següent tenor literal:
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“La central nuclear del  poble de Cofrents que és propietat d’Iberdrola  i
funciona des de 1984 suposa una autèntica amenaça per a la nostra seguretat
i deixarà una herència enverinada a les futures generacions.

Com a conseqüència dels incendis forestals a Cortes de Pallars la
central nuclear de Cofrents  ha comportat una autèntica amenaça per a la
població. De fet, donades les circumstàncies de perill han arribat a activar-se
els protocols  de seguretat interrompent-se el subministrament. En eixe sentit,
cal recordar  que un dels desencadenants dels accidents nuclears amb fusió de
nucli  és la fallida  elèctrica.

Un perill més enllà de l’incendi forestal cada dia que passa augmenta
amb l’envelliment de la central nuclear i la progressiva  degradació de la cultura
de la seguretat dels seus responsables, més preocupats de millorar els
beneficis que de la seguretat de la instal·lació atòmica.

El tipus de reactor nuclear  de Cofrents  és d’aigua lleugera  en ebullició
(BWR). Es caracteritza  perquè l’aigua radioactiva del circuit primari ix de
l’edifici de contenció i recorre  molts edificis de la central; com a conseqüència,
en cas de fuga esta arribaria a l’exterior. A més, en este tipus de centrals les
barreres de control del reactor s’accionen per mitjà d’un sistema d’aigua a
pressió, a diferència d’altres tipus de centrals on les barreres  entren pel seu
propi pes; això suposa un plus  d’inseguretat ja que la possibilitat de  fallida en
moments en què cal moderar  o parar la reacció nuclear  és millor.

Cofrentes també ha patit inestabilitats termohidrauliques inesperades i
descontrolades  pujades i baixades brusques de potència que podrien
ocasionar un accident sever. Davant  d’este problema es va portar a terme una
separació que no és més que un tros: la instal·lació d’un nou  sistema de
control que no era  el que es  va dissenyar  inicialment.

Quan una central porta funcionant més de dos dècades  -Cofrents
prompte farà els 25 anys- el perill d’un accident nuclear és cada vegada major.
Els processos d’envelliment  no són fàcilment  detectables, perquè afecten
l’estructura interna dels materials, de manera que només es posen en
evidència quan s’ha produït la fallida d’un component.

Per això sol·licitem  que s’aproven els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Xàtiva s’adherix al manifest que presenta la Plataforma
“Tanquem Cofrents”.
2. Traslladar dels acords a la plataforma “Tanquem Cofrents”.
3. Traslladar al president del Govern, Mariano Rajoy i al Ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, José Manuel Sòria. “

A les 2 hores 10 minuts s’absenten de la sessió els regidors D. Pedro Aldabero
Lopez, D. Rafael Llorens Gosalbez i D. Ramón Vila Gisbert.

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra ( el vot del Sr. Alcalde-Presidente i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) huit vots a
favor (els quatre vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) adopta
l’ACORD següent:
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Únic.- No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, perquè l’Ajuntament de Xàtiva s’adherisca al
manifest de la plataforma “Tanquem Cofrents”.

7º.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
LA REPARACIÓ DEL SOSTRE, NETEJA De l’ENTORN I TANCAMENT
TEMPORAL DE PORTS I FINESTRES, PER A FRENAR EL
DETERIORAMENT DEL MOLÍ SARRAMPEDRA.

D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 4 de juliol de 2012, registre d’entrada 11464, amb el
següent tenor literal:

“El molí Sarrampedra és una edificació del S.XIX, actualment integrat dins de la
zona de Pla de la Mesquita entre la via del tren Xàtiva-Alcoi i la carretera de
Genovés. L’any 2003 la Universitat de València el va qualificar com el primer en
importància en la Comarca de la Costera pels seus continguts i grau de
conservació. El Consell Valencià de Cultura va remetre al març de 2005 un
informe que inventariava l’edifici i la màquina   que hi havia en l’interior.

Des d’un punt de vista econòmic i turístic, a més, la conservació d’este
Molí suposaria  un atractiu més per a la nostra ciutat. Una demostració que,
des de segles, la ciutat de Xàtiva hi ha tractat  amb respecte i responsabilitat
l’aigua i que valora este recurs com es mereix.

En Juliol de 2007 el Regidor D. Vicente Parra va anunciar públicament la
reforma del molí Sarrampedra i la seua conversació en aula de difusió de
continguts relacionats amb la cultura de l’aigua, a més de la construcció d’un
jardí amb zones arborades que destacarien el valor de l’aigua. La construcció
d’este jardí i la rehabilitació del molí es faria simultaniament amb la urbanització
del sector Pla de la Mesquita. Segons paraules del propi regidor esta actuació
era prioritària “considerem d’interés la conservació d’este molí” es va dir en
aquell moment.

Lamentablement ara es complixen 5 anys i de les inversions anunciades
pel regidor no ha arribat res. En canvi, l’edifici està abandonat, el sostre s’ha
afonat i  de la valuosa maquinària que hi havia dins no queda res, en canvi,
s’acumula fem procedent d’ocupacions i robatoris de cable. El Molí
Sarrampedra s’ha convertit en un exemple clar d’una gestió plena d’anuncis
extraordinaris que després queden en res, una burla  a la gent de Xàtiva que
estima i vol conservar el seu patrimoni.

Per tot açò, el Grup Municipal Socialista demana la consideració del Ple
l’aprovació de l’acord:

Primer.- que l’Ajuntament de Xàtiva licite de forma urgent les obres de
reparació del sostre, neteja de l’entorn i tancament temporal de ports i finestres
per a frenar el deteriorament del Molí Sarrampedra de Xàtiva”.

A les 2 hores 13 minuts s’incorporen a la sessió els regidors D. Pedro
Aldabero Lopez, D. Rafael Llorens Gosalbez i D. Ramón Vila Gisbert
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L’Ajuntament en Ple, per onze vots en contra ( el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots a favor (els sis
vots dels regidors del  Grup Municipal Socialista, els dos vots dels Regidors del
Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels Regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, adopta l’ACORD
següent:

Únic.- No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialita per a  la reparació del sostre, neteja de l’entorn i tancament temporal
de ports i finestres per a frenar el deteriorament del Molí Sarrampedra de
Xàtiva.

7.6- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
PELS INCENDIS DEL PASSAT MES DE JUNY A LA PROVÍNCIA DE
VALÈNCIA.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 5 de juliol de 2012, registre d’entrada 11470, amb el següent
tenor literal:

“Des del passat 28 de juny han cremat més de 55.000 hectàrees de
muntanya a la província de València i, per l’acció del foc, s’ha destruït una part
importantíssima de l’ecosistema natural i han desaparegut paratges ecològics
de referència en les muntanyes valencianes. L’economia vinculada a
l’explotació dels boscos s’ha vist afectada de manera irreversible a curt termini i
els ajuntaments, a més de veure els seus boscos reduïts a cendres, quedaran
en un estat de postració greu en el context de crisi econòmica en què han de
prestar els seus servicis públics.

En el cas de la Comunitat Valenciana, esta reducció va aconseguir en
2011, al 70% dels efectius i mitjans desplegats. Per a 2012 i segons les dades
coneguts, la reducció en la lluita contra els incendis de la Comunitat Valenciana
ha sigut de 15 milions d’euros, un 14% menys que l’any anterior. La major
conscienciació i sensibilitat ciutadana respecte als incendis, una vegada més,
es veu  ningunejada per les nefastes decisions polítiques del PP que ens
ofeguen estos dies en fum i cendres.

Des dels mateixos dies de l’inici d’estos brutals incendis forestals i a
pesar de l’ímprobe treball dels bombers, les brigades forestals, la UME i les
unitats aèries que participen en l’extinció; els representants municipals,
coneixedors del mig ambient, i els experts han denunciat la falta de coordinació
i la precarietat de mitjans que, sens dubte, ha contribuït que siguen majors els
efectes devastadors i, desgraciadament, s’hagen perdut vides humanes.

Per tot allò que s’ha exposat, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament el debat i
votació dels següents

ACORDS

Primer.- Recolzar en tota la seua integritat la iniciativa parlamentària del
Grup Socialista de Les Corts Valencianes per a sol·licitar la compareixença
urgent del President de la Generalitat perquè explique les raons de la
disminució de recursos, l’origen, les causes i les conseqüències dels incendis i
les actuacions realitzades pel Consell.
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Segon.- Recolzar la iniciativa que el Grup Parlamentari Socialista del
Congrés dels Diputats ha registrat perquè comparega de manera urgent davant
de la cambra el Ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient perquè
informe de l’actuació del Govern en matèria de coordinació, suport i reforç, així
com les actuacions que pretén posar en marxa per a atendre als ajuntaments i
persones afectades.

Tercer.- Reclamar al Govern de la Generalitat que atenga a una racional
redistribució de recursos econòmics i materials per a incrementar aquelles
partides que han de dedicar-se a atendre les persones, empreses, autònoms i
institucions locals establint una atenció de caràcter urgent i elaborant un pla de
salvació de les zones afectades que tinga caràcter estratègic i vaja més enllà
de les indemnitzacions obligades.”

L’AjuntamentPle, per onze vots en contra ( elvot del Sr. Alcalde-President i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots a favor (els sis vots
dels regidors del  Grup Municipal Socialistes, els dos vots dels Regidors del
Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels Regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, adopta l’ACORD
següent:

Únic.- No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista pels incendis ocorreguts el passat mes de juny a la província de
València.

El Sr. Alcalde-President considera que la moció no és urgent perquè
s’estan prenent mesures en el Consell i en el Consell de Ministres i s’han
anul·lat competències.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que el
Sr. Alcalde ha votat en contra de la urgència però ha entrat en el fons.

7m.7.- MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
BLOC-COMPROMIS DE REBUIG DE LA SUPRESSIÓ D’UNITATS
ESCOLARS I PROFESSORAT EN XÀTIVA.

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura
a la moció “in voce” en la que demana el següent:

“Que l’Ajuntament rebutge l’aplicació que ha fet la Generalitat Valenciana dels
retallades en educació  acordades pel Govern Central a través de l’arreglament
escolar, aplicació que ha provocat l’empitjorament de la qualitat educativa per
l’augment de la ràtio i l’acomiadament de professorat en concret:

• La supressió de grups d’ESO i Batxillerat als instituts de la ciutat i el
desplaçament de 9 professors/as amb plaça fixa, a més d’un gran nombre
d’interins que no tindran llocs de treball l’any que ve.
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• Especialment la perduda d’un grup d’infantil i dos professors/as en l’Attilio
Bruschetti, provocat per l’augment de ràtio en altres col·legis de la ciutat, la qual
cosa pot suposar la desaparició del col·legi en el futur.”

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

Únic.- No conferir urgència a la moció “in voce” presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromis de rebuig de la supressió d’unitats escolars i
professorat a Xàtiva.

8u.- PRECS I PREGUNTES

A) El Sr. Secretari manifesta que els Regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, van presentar el dia 25 de juny de 2012,
registre d’entrada número 11256,  escrit sol·licitant la inclusió al ple de
preguntes al Regidor D. José Antonio Vidal Piquer, sent les següents:

- Quina ha sigut l’evolució numèrica de les denúncies de trànsit
aplicades per la policia municipal de Xàtiva durant els últims cinc anys?
- S’ha avaluat i considerat l’impacte que està comportant l’aplicació de
mesures correctores de trànsit per mitjà de denúncies entre el comerç, l’accés
als centres sanitaris i de servicis de la ciutat?
- S’està estudiant la possibilitat de pacificar el trànsit de la ciutat sense
un ús extrem de les denúncies i del servici de la grua?.

D. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Trànsit i Seguretat Ciutadana
respon que estes preguntes es van contestar en Comissió a petició del Grup
Municipal Socialista. Des de fa 5 anys es cursen 2.000 sancions menys. Se
seguixen polítiques dissuasòries per a evitar la sanció. Hi ha llocs habilitats per
a la descàrrega de malalts i per a discapacitats.

SRA Francesca Chapí Albero, del Grup Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que no és correcta l’expressió utilitzada pel senyor Vidal
Piquer acusant un edil que “no s’assabenta en les comissions” quan s’està
traslladant al ple una preocupació ciutadana.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Esquerra Unida del País
Valencià, prega que s’eviten comentaris  com els fets en al·lusió a SRA
Francesca Chapí Blanc ja que treballa molt més que regidors de l’equip de
govern.

B) D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià pregunta al Sr. Alcalde-President perquè  no ha votat la
urgència de la moció de Cofrents.
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El Sr. Alcalde-Presidente respon que perquè no ho creia convenient,
perquè no es va formular abans de la Junta de Portaveus i perquè no és un
assumpte de la competència del Ple.

C) El Sr. Secretari manifesta que el Regidor del Grup Municipal
Socialista D. Juan Ignacio Reig Sanchis, va presentar  el dia 29 de juny de
2012, registre d’entrada número 11380,  escrit sol·licitant la inclusió al ple de
preguntes al Regidor D. Ramón Vila Gisbert i a D. Jorge Herrero Montagud,
sent les següents:

1.- Al Regidor D. Ramón Vila Gisbert:

- Per què si l’informe de morositat a 31/12/2011 de l’Ajuntament de
Xàtiva reconeixia factures sense consignació pressupostària per 3’2 milions
d’euros, amb el reconeixement extrajudicial de crèdits hui ja portem
reconegudes d’exercicis anteriors factures sense pressupost per 3’6 milions
d’euros?.
- Per què  les factures que generen eixa diferència no estaven
registrades al registre d’entrada de l’ajuntament?.
- Hi ha algun registre alternatiu, fora de control i fiscalització per part
de la intervenció municipal  que genere esta diferència entre les factures
informades i les reconegudes extrajudicialment en posterioritat?

2.- Al Regidor D. Jorge Herrero Montagud:

- Pensa el Sr. Regidor Jorge Herrero Montagud, donat el temps
transcorregut des del tancament de l’anterior ecoparc , dotar amb el mínim
servici de llum i aigua les precàries instal·lacions actuals del pàrquing del
Pavelló Francisco Ballester?.
- Quan està prevista la instal·lació definitiva de l’Ecoparc de Xàtiva?.

D. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d’Economia i Hisenda respon que la
primera pregunta ja ha sigut resposta. Els 380.000 euros vénen d’assumptes
en jutjats i transaccions.

Respecte a la segona pregunta el Sr. Regidor Ramón Vila Gisbert diu que
perquè es registraven en el registre general i anaven directament al
departament.

En relació a la tercera pregunta el Sr. Vila Gisbert respon que no.

D. Jorge Herrero Montagud, Regidor Delegat de Medi Ambient, respon  en
relació a la primera pregunta que no és cert que falten alguns servicis . Admet
una certa precarietat però se solucionarà.

Respecte a la segona pregunta el Regidor D. Jorge Herrero Montagud, respon
que la instal·lació definitiva és cosa del Consorci.
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D) El Sr. Secretari manifesta que el Regidor del Grup Municipal
Socialista D. Roger Cerdá Boluda, va presentar  el dia 3 de juliol de 2012,
registre d’entrada número 11442,  escrit sol·licitant la inclusió al ple de
pregunta al Regidor D. Ramón Vila Gisbert, sent les següents:

-¿Cuáles són els motius que ha portat a la retirada del punt de l’orde del
dia: 397/2012 Aprovació de la modificació del pressupost per baixa
d’aplicacions finançades amb un préstec?

D. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d’Economia i Hisenda respon
que conforme al decret d’esmena es va incorporar un assumpte incomplet i
s’havia omés un altre punt d’obligatòria observança. Quan estiga l’informe del
Ministeri es portarà.

E) D. Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a
D. Enrique Perigüell Ortega sobre la concessió de l’Escorxador i de la Piscina
Murta.

D. Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Servicis Públics respon
que l’Escorxador està igual. L’Hotel Murta està ultimat i en uns dies anirà a
Junta de Govern Local.

D. Rafael Llorens Gosalbez, pregunta que idea es porta sobre
l’Escorxador.

El Sr. Alcalde-President respon que l’Ajuntament està disposat a revisar
el cànon però opina que no és el problema sinó les exigències de sanitat.

F) D. Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a
D. Enrique Perigüell per l’Alberg El Cigroner.

D. Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Servicis Públics
contesta que encara estan executant-se les obres.

G) D. Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista pregunta
per la situació de l’immoble del Carrer Adriaca.

D. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d’Obres i Servicis, respon
que està en mans de l’Inspector.

H) D. Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista pregunta
per la reixeta del Camí d’Alboi, enfront del Club de Tenis.

El Sr. Alcalde-President diu que està previst reposar-les però a causa
dels constants robatoris falten en molts llocs.

I) D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista pregunta
a SRA Violant Esperanza Sipan Sarrión si funciona l’ascensor de la Ciutat de
l’Esport.
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SRA Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, Regidora Delegada d’Esports
respon que esta setmana estaran els permisos d’Indústria  perquè funcione.

J) D. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista pregunta
a SRA Mª José Pla Casanova per les gestions realitzades  sobre el préstec del
quadro de ‘la santa cena’.

SRA MªJosé Pla Casanova, Regidora Delegada de Cultura respon que
no s’ha firmat acord, però el quadro roman a Xàtiva,

Complit l’objecte de l’acte, la Presidència a les   catorze hores cinquanta minuts
alça la sessió.  D’això s’estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr.
Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com a Secretari en funcions,
que done fe.

VºBº:
L’ALCALDE,                                       EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


