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A  la ciutat de Xàtiva, a les 12 hores 5 minuts del dia 9 d'agost de dos mil tretze, es
reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la presidència de
l’alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats, a fi de celebrar en
única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com a fedatari.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7, DEL 5 DE JULIOL
DE 2013

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, l’alcalde president pregunta si algun membre de la corporació ha
de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda
junt amb la convocatòria de la present sessió.

Miquel Lorente López, del grup municipal Esquerra Unida del País Valencià,
manifesta que en el punts 5.1, del despatx extraordinari, l'esborrany de l'acta
comença referint que aquest punt va donar inici amb la lectura de la moció
presentada pel seu Grup sobre interrupció voluntària de l'embaràs i sobre el dret de
les dones a decidir, aquesta lectura no es va efecturar, perquè la Presidència no li
ho va permetre. Com tampoc va permetre al portaveu del Grup Socialista, Sr. Cerdà
Boluda, fer el propi amb la moció innata en el punt 5.4, sobre beques a estudiants.
Finalment també expressa el senyor Lorente López que en la pàgina 25, ja en el
torn de precs i preguntes, es fa constar una pregunta seua relativa als costos de
subministrament d'aigua potable quan, en realitat,  preguntà pels talls del servei
d'aigua potable.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, sol·licita que es rectifique
la traducció literal que consta en la pàgina 27 de l'acta en valencià, respecte a la
pregunta de Pedro Aldabero, ja que la firma comercial a què aquest es va referir es
denomina  GolsMedia i no GolsMitjana.

No havent-se formulat més objeccions, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 5 de juliol de 2013.

2n. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALENCIÀ, PER LA DIMISSIÓ DEL PRESIDENT DEL GOVERN I PETICIÓ
D'ELECCIONS ANTICIPADES
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Miquel Àngel Lorente López, del grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada el 18 de juliol de 2013, registre
d'entrada número 6324, per a la dimissió del Govern i la petició d'eleccions
anticipades, amb el següent tenor literal:

“EXPOSA

El Partit Popular va arribar al Govern Central amb un programa electoral
diferent del que està imposant. Rajoy incompleix sistemàticament tots i cadascun
dels punts del seu programa electoral. Estem davant d'un frau democràtic.

Va prometre fer de la creació d'ocupació el seu principal objectiu i crear
3.000.000 de llocs de treball. I els resultats són 6.200.700 desocupats/es, els 1,7
milions de llars on totes les persones estan en la desocupació, els 2.000.000 sense
cap prestació, el 57% de jóvens en desocupació.

Va prometre reactivar l'economia per a mantindre els nivells de l'Estat de
Benestar. Rajoy i El Govern ens han instal·lat en una depressió econòmica i amb
això apropen a la pobresa i exclusió social, cada vegada més a un nombre més gran
de ciutadans i ciutadanes.

Va prometre governar per a la majoria. No obstant això, governa per als
bancs i no per a les persones. Amb el seu Govern i anteriorment amb el PSOE, s'ha
produït la major transferència de recursos públics a la banca: més de 185.000
milions d'euros en fons compromesos per a salvar els bancs i el conjunt del sistema
financer.

Va prometre en campanya que no es tocarien els 3 pilars bàsics de l'Estat de
Benestar: la sanitat, l'ensenyança i les pensions. En menys d'un any, privatitzen la
sanitat allí on governeu (País Valencià, Madrid…), volen acabar amb l'ensenyança
pública (Llei Wert) i preparen el colp a les pensions. El seu objectiu és privatitzar els
serveis i empreses públiques.

Va prometre que no retrocediria en drets socials aconseguits. No obstant
això, preparen la llei de l'avortament més retrògrada de l'etapa democràtica del
nostre país.

Va prometre acabar amb la corrupció i va presentar al PP com el Partit que
no avalava els corruptes. Al contrari, hui en dia és el Partit de la corrupció:
Bárcenas, Gürtel, Rato, Ana Mato, Fabra, etc.

Es va comprometre a governar d'una altra manera: escoltant la societat i les
propostes ciutadanes. Rajoy ha fet el contrari: no ha escoltat el clamor social que
des dels carrers exigeix altres polítiques: preferents, dació en pagament, marees,
taxes universitàries… No escolta les peticions de compareixença en el Congrés, no
atén la premsa…

Es va comprometre en campanya electoral a regenerar la vida democràtica
del país. Per contra, governa aplicant el pes de la seua majoria absoluta i governant
a colp de Decret Llei.
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Va prometre lleialtat institucional a la resta de governs (comunitats
autònomes i ajuntaments). Però limita ja el poder d'autogovern de les CCAA i
prepara la Llei Municipal que reduirà ajuntaments, privatitzarà serveis municipals i
acabarà amb les competències històriques dels mateixos.

El govern del Partit Popular està desmantellant l'Estat de Benestar, camina
cap a la privatització de l'educació i sanitat, retalla en drets laborals, …

En aquests últims temps estem vivint nous escàndols de corrupció, el cas
Gürtel, el Brugal, Emarsa, Noos, la trama de Blasco amb els diners destinats a
cooperació, etc. I ara el cas Bárcenas, l'extresorer del PP, amb comptes a Suïssa i
els suposats sobresous de dirigents del PP. Un cas que apunta directament al
president del Govern Mariano Rajoy i al Partit Popular.

Tot açò en la pitjor situació econòmica per la qual està passant el nostre país,
amb 6 milions d’aturats, amb polítiques imposades per la troica, d'austeritat i de
retallades que cada dia estrangulen més la ciutadania.

Aquest tipus de pràctiques des de l'administració pública estan distanciant
cada vegada més els dirigents polítics de la ciutadania i estan deteriorant la
democràcia.

D'acord amb l'anterior, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels
següents:

ACORDS

1. L'Ajuntament de Xàtiva exigeix la dimissió del president del govern i la
convocatòria d'eleccions anticipades.

2. Donar compte dels acords a:
Els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Al president del Govern de l'Estat Espanyol.”

A la lectura i explicació detallada de la moció, Miquel Lorente López, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, afegeix que ha presentat aquest
assumpte com a proposició ja que com a moció no haguera estat declarada la
urgència i, per tant, admesa a tràmit. Expressa que és un assumpte que, fins i tot
sent d'àmbit estatal, afecta la vida del municipi.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, exposa que la
proposta d'Esquerra Unida sobre l'assumpte recull allò que s'ha presentat en el seu
moment per Bloc-Compromís. El president del Govern, Mariano Rajoy no ha donat
raons convincents en la seua compareixença en el Congrés dels Diputats en relació
amb l'anomenat Cas Bárcenas. No és només una qüestió penal sinó també ètica. La
corrupció s'ha instal·lat en les administracions públiques i els partits polítics que la
practiquen ixen beneficiats. Fa falta transparència en la democràcia i per a això és
necessari convocar eleccions perquè El Govern se sotmeta a la voluntat de
l'electorat.
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En tercer lloc intervé Roger Cerdà Boluda, pel Grup Municipal Socialista.
Manifesta que són moltes les notícies de què es fan ressò els mitjans de
comunicació per les quals El Govern hauria de dimitir; entén que s'ha produït una
evident estafa electoral en aspectes molt diversos però, especialment, és el cas
Bárcenas o els assumptes sobre el finançament il·legal del Partit Popular els quals
estan generant una gran alarma social ja que, a la llum del que s'està publicant,
s'adjudicaven obres i després rebien comissions dels empresaris per a finançar el
Partit Popular. Tampoc s'expliquen els sobresous a càrrecs polítics del Partit que
cobraven més pel que percebien en “b” que pels seus propis emoluments oficials.
Titla allò que s'ha succeït d'activitat  més pròpia d'una xarxa mafiosa que obrava
amb el consentiment del president del Govern. Conclou manifestant que per
decència el president hauria de dimitir.

El Grup Popular renúncia al torn de paraula.

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

Únic. Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
per a la dimissió del president del govern i la petició d'eleccions anticipades

3r. EXP. NÚM. 1545/2013, CALENDARI DE SESSIONS DELS ÒRGANS
COL·LEGIATS PER AL MES DE SETEMBRE

Vist l'acord de l'Ajuntament en Ple, de 15 de juliol de 2011, pel qual es va
aprovar que les sessions plenàries de la corporació se celebraran el primer
divendres de cada mes, a les 12 hores o, en tot cas, durant els deu primers dies
hàbils del mes, a l'hora que determine el senyor alcalde en el Decret de
convocatòria.

Vista la regulació sobre la matèria continguda en els articles 113 de la Llei
8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, article 46 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986.

Vista l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Portaveus el dia 1 de juliol
de 2013, en la qual consta acord d’aquest òrgan sobre el calendari de sessions dels
òrgans col·legiats del mes de setembre i es determina el dia 13 de setembre per a la
sessió del Ple de la corporació d’aquest mes.

Atés que aquest acord necessita ratificació plenària en haver-se determinat
una data per a la sessió plenària que excedeix dels deu dies primers del mes.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana de 24 de juliol de 2013.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
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Únic. Aprovar la proposta d'acord elevada per la Junta de Portaveus en
sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2013 i, en conseqüència, determinar el dia 13
de setembre de 2013 com a data per a la celebració de la sessió plenària  ordinària
de la corporació corresponent al mes de setembre.

A les 12 hores 20 minuts s'incorpora a la sessió  la regidora Ana Francisca
Sanhipólito Diego.

4t. EXP. NÚM. 1549/2013 SOBRE VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU
DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER AL PERSONAL LABORAL

La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del
Mercat Laboral, en l'article 14.6 modifica l'article 86.3 del Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, a tenor del qual  i a partir de l'entrada en vigor del la Llei 3/2012,
segons la seua Disposició Transitòria Quarta, transcorregut un any des de la
denúncia del conveni col·lectiu sense que s'haja acordat un nou conveni o dictat un
laude arbitral, aquell perdrà, llevat de pacte en contra, vigència i s'aplicarà, si hi
haguera, el conveni col·lectiu d'àmbit superior que fóra d'aplicació. De tal forma que
la pròrroga de la vigència d'un conveni amb anterioritat a la reforma laboral
aprovada per Llei 3/2012 era indefinida fins a la firma per les parts d'un nou conveni.
No obstant això, després de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, la pròrroga convencional,
tècnicament anomenada ultraactivitat, es limita a un any.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remés escrit que conté
recomanacions en aquesta matèria que esdevenen de l'acord subscrit amb les
Organitzacions Sindicals CCOO, UGT i CSIF  per al personal al servei de les
administracions locals de la Comunitat Valenciana, a saber:

“1. Recomanar a les corporacions locals de la Comunitat Valenciana,
afectades perquè s'agilitzen les negociacions en curs de Convenis Col·lectius,
Pactes i/o Acords, de tal forma que puguen estar concloses  amb acord abans del 8
de juliol pròxim.

2. Recomanar a les corporacions locals de la Comunitat Valenciana,
afectades per una situació de bloqueig en la negociació, o en absència de la
mateixa, la pròrroga dels seus respectius Convenis Col·lectius Pactes i/o Acords,
fins a la firma dels nous Convenis Pactes i/o Acords que els substituïsquen. Ha
d'entendre's aquesta recomanació, en el context d'un diàleg obert i franc entre les
corporacions locals i els representants dels Empleats Públics, a fi d'aconseguir els
objectius que es fixen.

3. Recomanar la inclusió en els Convenis Col·lectius, Pactes i/o Acords que
en el futur es firmen en aplicació de l'article 86 1 i 3 del vigent E.T., una clàusula que
proporcione als mateixos la seua vigència fins a la firma del següent.

4. Finalment, per a evitar la prolongació innecessària de la vigència dels
Convenis Col·lectius, Pactes i/o Acords o el bloqueig en la seua negociació, es
recomana la utilització del mecanisme de la mediació o l'arbitratge assumit per les
parts, ja siga a través de l'organisme corresponent.”

Considerant que el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral d'aquest
Ajuntament té la seua vigència prorrogada tàcitament, en virtut de l'aplicació de la
ultraactivitat o vigència indefinida que regia abans de l'entrada en vigor de la Llei
3/2012, de 3 de juliol.
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Atés que no prorrogar la vigència del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral
d'aquest Ajuntament, suposaria perjudicar els interessos dels empleats públics amb
vincle jurídic de naturalesa laboral enfront del personal funcionari, que a més
col·lidiria amb la política de personal que ha desenvolupat el Govern municipal,
encaminada a equiparar les condicions de treball d’ambdós col·lectius, creant-se,
així mateix, una situació d'inseguretat jurídica no convenient per a la gestió dels
recursos humans en aquest Ajuntament.

Vist el certificat expedit per la secretària de la Mesa General de Negociació
sobre acord pres pel dit òrgan en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2013.

Vist l'informe que emet la Vicesecretaria i la Direcció d'Àrea de Règim Interior,
fiscalitzat de conformitat per la Intervenció Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 24 de juliol de 2013.”

Obert debat Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que en comissió informativa es va abstindre per falta
d'informació precisa. Diu que votarà a favor per a no perjudicar els interessos del
personal laboral. Expressa que la reforma laboral és un pas enrere i una pèrdua dels
drets guanyats com a màxim esforç reivindicatiu i que aquesta reforma actua en
contra del marc legal actual en fer perdre el dret a la ultraactivitat. Amb l'actual
legislació es deterioren o perden drets, conquistes aconseguides històricament, on
el Partit Popular afavoreix la patronal i col·loca en posició dominant l'empresari.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, expressa que
la reforma laboral del Partit Popular, aprovada sense consens, provoca situacions
com aquesta que recomanen la pròrroga dels convenis. No vol ser partícip d'aquesta
reforma laboral creada pel Partit Popular que no és positiva per a ningú. Mostra la
seua intenció d'abstindre's en la votació.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, expressa la seua intenció
de votar a favor ja que els treballadors no poden perdre els seus drets. El culpable
d'aquesta situació és el  Partit Popular que debilita la situació dels treballadors.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans manifesta
que abans de la reforma laboral la pròrroga era automàtica i ara es limita a un any.
La FVMP recomana la pròrroga i l'Ajuntament l'accepta per a mantindre els drets
dels treballadors laborals i la seua equiparació amb els funcionaris.

Cristina Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc-Compromís, intervé expressant
que la reforma laboral no ha creat ocupació, no es pot estar a favor d'ella. Amb la
proposta que s'eleva al Ple no se'ls està fent cap favor als treballadors sinó evitant-
los perjuís.  Aquesta situació ha estat creada pel Partit Popular. La reforma no
suposa cap avantatge per a la xicoteta i mitjana empresa i sí per als grans
empresaris.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, diu que
elque és lamentable és abstindre's de millorar les condicions de treball dels
empleats públics.
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L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde president,
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, els sis vots del Grup
Municipal Socialista i els dos vots del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià), cap vot en contra i dues abstencions (les dues abstencions dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís), ACORDA:

Primer. Adherir-se  al document  de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, sobre recomanacions per a garantir la vigència dels Convenis Col·lectius
del personal laboral de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Segon. Declarar la pròrroga de la vigència  del Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral d'aquest Ajuntament, fins que els òrgans amb representació per a
això aconsegueixen els acords necessaris per a la subscripció d'un nou conveni.

Tercer. Notificar el present acord als representants sindicals i al regidor
delegat de Recursos Humans.

5é. EXP. NÚM 198/2013 I 701/2013  INFORMES DE LA TRESORERIA I LA
INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. SEGON TRIMESTRE 2013.
AJUNTAMENT I CONSELL ESPORTIU

Secretaria dóna compte, en compliment de la Llei 15/2010 de mesures de
lluita contra la morositat, de l'informe conjunt emés pel tresorer i la interventora, de
data 3 de juliol de 2013, pel que fa a l'Ajuntament i; pel tresorer i la interventora
delegada del Consell Esportiu, de data 4 de juliol de 2013, pel que fa a aquest
Òrgan. Els dos informes corresponen al segon trimestre de l'exercici 2013.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, exposa que l'Ajuntament tarda 93 dies a pagar quan la Llei
imposa 30 dies i tot això quan després d'haver-se pagat tot el pendent amb càrrec al
Pla de pagament a proveïdors, conegut com Pla Montoro----------------. Continua
exposant que aquest trimestre s'ha pagat menys que en l'anterior. Reconeix la
funció del regidor d'Hisenda però no comparteix determinades despeses com els
relatius a càpsules de café, moquetes roges, Facebook de la delegació de joventut i
altres diversos que a manera d'exemple relaciona en la seua intervenció. A més,
afegeix, es paguen factures a la mercantil Alzifret quan aquesta deu quantitats molt
importants a l'Ajuntament. A manera d'exemple manifesta que l'Ajuntament
d'Ontinyent paga molt millor.

Cristina Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc-Compromís, exposa que s'ha
millorat perquè la situació anterior era lamentable. De prendre's un poc d'interés i
després de subscriure un préstec de 14 milions d'euros la cosa ha millorat. Però
l'Ajuntament continua incomplint la Llei cada trimestre degut a la falta de voluntat
dels regidors del Partit Popular que gestionen sense planificació. Es fan les coses
conforme se'ls van ocorrent ja que es prescindeix dels procediments de
contractació, s'incompleixen les recomanacions de la Intervenció, com per exemple
la reconstrucció de contractes sense expedient. No és sinó gràcies al Pla Montoro
quan ha aflorat la vertadera situació financera de l'Ajuntament. Desitja el compliment
de la Llei.
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Juan Ignacio Reig Sanchis, regidor del Grup Municipal Socialista, diu que ja
anteriorment va demanar que s'esmenaren defectes, la qual cosa no s'ha fet. Les
factures de FCC per 1,5 milions d'euros s'han pagat aquest trimestre, el 40% de
pagaments del trimestre s'han fet a aquesta empresa però segueixen devent-li
diners, en concret pel Centre Cultural Xàtiva. Segons sembla aquesta empresa ha
facturat irregularment durant anys. El mateix ocorre amb factures de Girsa, Bolvens
o Noguera Abogados. Les factures que apareixen en el Reial Decret Llei 8/2013, no
apareixien abans en la comptabilitat, el mateix va ocórrer el 2012 amb el Pla
Montoro. La dinàmica porta a pensar que es manipulen les dades i puguen ser
falses.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, intervé i expressa
que les dades dels últims quatre trimestres demostren que el volum de pagaments
ha crescut considerablement, que s'ha retallat dràsticament el període de pagament
i que molt prompte es pagarà dins dels terminis. No hi ha cap factura de més de cinc
mesos pendent d'informe. L'oposició mai apreciarà l'esforç del Govern per pagar en
el menor termini. L'Ajuntament continua estant, malgrat el préstec Montoro, per
davall del 100% dels recursos a nivell d'endeutament, es continuen complint ràtios i
els proveïdors agraeixen el pagament ràpid.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que la realitat de l'Ajuntament és molt diferent de l'exposada pel
regidor d'Hisenda. En un any s'ha doblegat l'endeutament per habitant. El préstec
Montoro i els seus interessos implica menys serveis i de menor qualitat. Es gasta
dotze vegades més en interessos que en benestar social i, a més, s'han gastat
milions d'euros sense consignació i amb sobrecostos.

Cristina Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que cal
reduir el període de pagament fins a complir la Llei, malgrat que aquest haja millorat
des de l'anterior situació caòtica. El que realment importa a la gent és que es gasta
els diners públics. Desitja saber qui va ordenar obres sense projecte, sense concurs,
ni certificacions d'obra ja que aquesta situació segueix latent i en incomplint de Llei.
Diu que no hi ha factures sense informe pendent perquè s'amaguen. En compte de
posar-se medalles cal treballar més.

Juan Ignacio Reig Sanchis, regidor del Grup Municipal Socialista, exposa que
l'endeutament de Xàtiva s'ha incrementat l'últim any en més d'un 86% amb una
càrrega financera total al 6% d'interessos, la qual cosa deixarà un forat de més de
8,7 milions d'euros. Xàtiva junt amb Novelda és la ciutat que més ha incrementat el
deute. Després d'afirmar que no hi havia factures en els calaixos ara tornen a eixir
factures, algunes amb antiguitat de 7 anys. Expressa que el període de pagament
legal és de 30 dies i exigirà que es complisca la Llei.

El Sr. Alcade-President realitza una valoració de les inversions en benestar
social, educació o esports entre altres. Explica que la Generalitat Valenciana deu 7
milions d'euros a l'Ajuntament i que a finals d'any l'Ajuntament pagarà dins del
termini de 30 dies. Els impostos es paguen al juliol però la despesa es genera des
de gener. Manifesta que el discurs de l'oposició és repetitiu i derrotista i que cap
proveïdor ha deixat de servir a l'Ajuntament.
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6é. EXP. NÚM. 1018/2013, APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2012

Per Decret d'Alcaldia núm. 289, de 9 d'agost de 2013, es resol extraure
aquest punt de l'ordre del dia fins que s'aproven els comptes anuals de Proexa, SA
corresponents al 2012.

7é. EXP. NÚM. 1463/2013, DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE LA
INTERVENCIÓ SOBRE ACTUACIONS EN EL MARC DEL RDL 8/2013, DE 8 DE
JUNY

Secretaria dóna compte de l'informe de la Intervenció General al Ple,
comprensiu de la relació certificada de les obligacions corresponents a l'art. 3 del
Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny.

En aquest informe es posa de manifest que la relació de les obligacions
corresponents a l'art. 3 del RDL 8/2013, de 28 de juny, que ascendeixen a
115.400,03 euros i que ha estat enviada per via telemàtica al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Publiques i que són les següents:

NOM TERCER IMPORT
ENTORNA SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SL 48.565,85
MARTINEZ PUERTO JUAN 4.103,73
VALCOMAR, SA 1.381,07
CODES, INGENIERIA Y SERVICIOS, SL 952,99
CODES, INGENIERIA Y SERVICIOS, SL 55.062,85
CODES, INGENIERIA Y SERVICIOS, SL 1.856,19
MARTINEZ PUERTO JUAN 3.477,35

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes
amb data 23 de juliol de 2013.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, expressa el seu desig que l'Ajuntament no s'adherisca al nou Pla
atés que les seues condicions són abusives. Aquest tipus de plans acaba amb la
democràcia amb un intervencionisme a favor dels mercats.

Cristina Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc-Compromís, a la relació d'èxits
exposats pel senyor alcalde en la seua última intervenció oposa relaciona una altra
de carències que pateix la Ciutat. Afegeix que les factures que integren la relació
han excedit de sobra els períodes de pagament, raó per la qual es qüestiona la
realitat de les dades que s'ofereixen. No es pot mentir als ciutadans. El que
l'Ajuntament deu són 27 milions d'euros. Suggereix a l'alcalde que vinga més per
l'Ajuntament i que treballe més.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, exposa que el regidor
d'Hisenda va afirmar que no hi havia factures pendents i el temps l’ha deixat en
evidència. Després del préstec Montoro continuen apareixent factures que ni
estaven en aquest préstec ni en els informes de morositat. Molt probablement en el
futur isquen més factures.
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Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, explica que les
factures incloses en el Decret no s'han pagat a causa de situacions particulars i, en
tot cas, per causes alienes a l'Ajuntament.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que sembla que es donen instruccions als proveïdors perquè
emeten les factures a poc a poc i que a pesar de tot continuen apareixent factures
que obligaran a adherir-se al Pla. En tot cas hi ha un enorme desfasament amb la
facturació i gestió del pressupost. Posa com a exemple el gas dels col·legis que es
va pagar dins del Pla Montoro.

Cristina Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc-Compromís, sol·licita que
s'expliquen els motius aliens pels quals no s'ha pagat les factures que integren la
relació que es dóna compte al Ple i per què no estaven en la comptabilitat. A la vista
dels fets no hauria d'afirmar-se que no hi ha més factures.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, exposa que en l'informe
de la Intervenció consta que les obligacions exigibles i comptabilitzades són les que
es relacionen. No s'explica l'existència d'aquestes factures que no apareixen en els
informes de morositat el que suggereix que estaven en els calaixos. Si no es
pagaven havien d'incorporar-se als informes. Si no es feia així era per millorar les
xifres dels informes.

El Sr. Alcade-President explica que les factures no s'han pagat perquè les
empreses estaven en concurs de creditors, és per això que no figuren en l'informe
de morositat. En cap cas l'Ajuntament s'acollirà al nou Pla de pagament. Haurien
d'haver preguntat a la interventora en la Comissió Informativa per què no estaven
les factures en l'informe de morositat.

De tot això l'Ajuntament en Ple, en queda assabentat.

8é. EXP. NÚM. 1541/2013 PRESCRIPCIÓ D'OBLIGACIONS
RECONEGUDES

 Secretaria dóna compte de l'informe conjunt emés de la Intervenció i la
Tresoreria municipal sobre la prescripció col·lectiva d'obligacions.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes
amb data 23 de juliol de 2013, el Ple de la corporació, ACORDA:

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, exposa que li crida l'atenció la factura de la mercantil Llanera, que
està en concurs de creditors. No s'explica com aquesta factura no ha estat
reclamada. Pensa que la prestació no estava feta o que no respon a la realitat. Es
pregunta si té certificació d'obra.

Cristina Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc-Compromís, anuncia que
votarà a favor.



12

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que li sorprén que
factures d'obres de 2006 i 2007 que provenen d'un grup com Llanera no s'hagen
reclamat. Altres empreses en la mateixa situació sí que han reclamat el deute.
Encara més si es té en compte que coincideix amb el pagament de quatre
certificacions d'obra de la Plaça de Bous en vespres de la presentació del concurs.

A les 13 hores 35 minuts s'absenta la regidora Cristina Suñer Tormo.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr.Alcalde-president,
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular i un vot del regidor
present del Grup Municipal Bloc-Compromís), nou abstencions (les sis abstencions
dels del regidor del Grup Municipal Socialista, les dos dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià i l'abstenció de la Regidora del Grup
Municipal Bloc-Compromís, Cristina María Suñer Tormo, per absència) ACORDA:

Primer. Aprovar l'expedient de prescripció col·lectiva de les següents
obligacions reconegudes pendents de pagament de l'Ajuntament i de Proexa:

NOM TERCER: Entorna Soluciones Medioambientales SL
DATA OPERACIÓ: 21.12.2006
DESCIPCIÓN: Entrada est. Xàtiva ctra. Genovés, Jardí  Camí Sant Antoni
PENDENT: 48.565,85 euros

NOM TERCER: Llanera Construcciones OYP SL
COMPTE: 4100.0264
PENDENT: 153.030,02 euros

Segon. Exposar l'expedient al públic durant un termini de 15 dies, per mitjà de
la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província perquè, aquells interessats
que així ho consideren, puguen al·legar i presentar els documents i justificacions
que estimen oportunes, de conformitat amb el que disposa l'article 84 de la Llei
30/1992.

Tercer. Considerar, cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu.

A les 12 hores 37 minuts s'incorpora la regidora Cristina Suñer Tormo.

A les 13 hores 38 minuts s'absenta l'alcalde-president, Vicente Parra
Sisternes, 1r tinent d'alcalde presideix la sessió.

9é. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA
PROTECCIÓ, MANTENIMENT I VISITA PÚBLICA DEL REIAL MONESTIR DE
SANTA CLARA DE XÀTIVA

Roger Cerdà Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a
la proposta presentada el 12 de juliol de 2013, registre d'entrada 6141, per a la
protecció, manteniment i visita pública del Reial monestir de Santa Clara de Xàtiva,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DELS MOTIUS
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La Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, aprovada per la
Generalitat Valenciana, indica en el seu preàmbul que “el patrimoni cultural valencià
és uns de les principals senyes d'identitat del poble valencià i testimoni de la seua
contribució a la cultura universal. Els béns que l'integren constitueixen un llegat
patrimonial d'inapreciable valor, la conservació i enriquiment del qual correspon a
tots els valencians, i especialment a les administracions públiques”.

La resolució de 22 d'octubre de 2002 de la Direcció General de Patrimoni
Artístic i el posterior Decret 136/2003 de la Conselleria de Cultura i Educació
estableixen la declaració del Reial monestir de Santa Clara de Xàtiva com un Bé
d'Interés Cultural (BIC). La declaració de BIC estableix per al propietari del monestir
una sèrie d'obligacions i avantatges amb tal d'afavorir l'adequada conservació de
l'immoble i el seu ús públic.

En el moment actual, la titularitat del monestir de Santa Clara és de la
societat mercantil Ortiz Diestre, SA, d'ara en avant ORDISA, atés que les
administracions públiques, l'any 2008, no van exercir el dret de tanteig.
Lamentablement, el monestir roman tancat des d'eixe moment i presenta evidents
signes de deteriorament. Segons la normativa vigent i, més concretament, en
l'article 97 de la Llei es tipifica com una falta greu l'incompliment del deure de
conservar i mantindre la integritat del valor cultural dels béns declarats BIC.

Així mateix, l'article 32 de la mateixa regula el règim de visites dels béns
catalogats com a BIC. Aquest article estableix que, “per a fer possible l'adequat
coneixement i difusió pública dels béns del patrimoni cultural valencià, els propietaris
i posseïdors dels béns immobles declarats d'interés cultural hauran de facilitar la
visita pública d'aquests, almenys durant 4 dies al mes, en dies i horari
predeterminats que es faran públics amb la difusió adequada”. De la mateixa
manera que ocorria amb el deure de conservar i mantindre la integritat del valor
cultural dels BIC, l'article 97 de la Llei 4/1998 tipifica com a falta greu lleu
l'incompliment de l'obligació de facilitar la visita pública dels béns inmuebles
d'interés cultural.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Instar el propietari del monestir de Santa Clara, la mercantil ORTIZ
DIESTRE, SA (ORDISA), a fer les reparacions oportunes amb tal de
frenar el deteriorament actual del monestir de Santa Clara, com així obliga
la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià.

2. Instar el propietari del monestir de Santa Clara, la mercantil ORTIZ
DIESTRE, SA (ORDISA), a establir el règim de visites que obliga la Llei
4/98 de Patrimoni Cultural Valencià.

3. Cas que no es duguen a terme per part del propietari del monestir les
accions anteriorment anomenades, informar la Conselleria de Cultura i
Educació de la vulneració de diferents articles de la Llei 4/1998 de
Patrimoni Cultural Valencià perquè s'aplique, si és necessari, el règim
sancionador corresponent.”

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, explica la proposta i
expressa el seu desig que el propietari de Santa Clara complisca amb les seues
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obligacions. La llei obliga a conservar i a obrir al públic. L'informe del secretari diu
que la proposta s'ajusta a dret. Estem davant d'una joia arquitectònica i una gran
desconeguda.

A les 12 hores 40 minuts s'incorpora l'alcalde-president.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida, expressa que la
compra de Santa Clara va ser una reivindicació perduda per molts ciutadans. Va ser
construït per l'aportació de molta gent i a hores d'ara està privatitzat. Es reclama la
protecció, manteniment i visita pública. Ha de complir-se la llei.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
després de molts anys el convent continua tancat i sense valor per al turisme i la
ciutat. L'Ajuntament no està prenent l'assumpte amb l'interés que es mereix. És hora
d'instar la posada en valor. L'Ajuntament ha de fer un esforç perquè l'interés públic
se satisfaça a la major brevetat.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obra i Urbanisme, respon que
sobre  el fons de la qüestió, la preocupació pel patrimoni, tots estan d'acord, però no
comparteix les formes. No es pot obrir al públic sense que s'hagen fet obres i
aquestes obres estan subjectes al Pla Especial. La competència és de la
Conselleria. L'empresa està tramitant un Pla Especial que està en mans de la
Conselleria i no considera raonable obrir en aquestes condicions al públic. Diu que
sol·licitarà un informe tècnic a  l'oficina municipal sobre la situació i que la
Conselleria actue d'acord amb les seues competències previ pas per Comissió
Informativa.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, expressa que està
d'acord amb l'informe però que si l'Ajuntament no té competències en aquest cas, no
les té per a res. Diu que el Pla Especial  està parat en Conselleria des d'octubre del
2011. Cal  evidenciar la voluntat política. Hui encara no està en obres. Ha de ser el
propietari qui demane l'exempció a la Conselleria. La llei obliga el propietari i aquest
no compleix. Opina que sí que és possible un determinat règim de visites.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida, expressa que
és important que s'acceleren els tràmits i que l'Ajuntament prenga mesures per a
una precipitada posada en valor.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que els
ciutadans tenen la impressió que no s'està fent res. No qüestiona que es faça
l'informe però és compatible amb la proposta.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obra i Urbanisme, diu que és
obligació de tots explicar que s'estan fent coses tot i que no s'estiguen encara fent
obres. En un BIC el Pla Especial és imprescindible. Ara la posada en valor del bé no
és visitable i, desgraciadament, la tramitació administrativa és lenta. Reitera  que
sol·licitarà informe de situació a l'oficina tècnica i ho remetrà a Conselleria. Manifieta
que la seua preocupació és màxima.



15

Sr. Alcalde-president manifesta que no és propi obrir al públic estant l'edifici
en obres.

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

Únic. Rebutjar la proposta presentada pel Grup Municipal Socialista, per a la
protecció, manteniment i visita pública del Reial monestir de Santa Clara.

Rafael Llorens Gozálbes, regidor del Grup Municipal Socialista, sol·licita que
conste en acta el compromís adquirit pel regidor Sr. Parra.

10é. EXP.NÚM. 47/2002, INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA RESOLUCIÓ
DE L'ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA
UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 1 DEL SÒL URBÀ DE XÀTIVA

Vistos els antecedents de l'expedient, en el qual consta:
− Per acord Plenari de data 6 d'octubre del 2005 es va acordar aprovar

definitivament el Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució
núm. 1 de Xàtiva, presentat per la “Agrupació d'Interés Urbanístic U.E.1”,
adaptat a les exigències de l'Acord d'Aprovació de 6 de març de 2003 i
aprovant-se, així mateix, el Conveni d'Urbanització subscrit el 24 de juny
de 2005.

− Per acord de la Junta de govern local  de data 21 de març de  2011 es va
acordar aprovar la resolució de les al·legacions presentades i aprovar
definitivament el projecte de reparcel·lació forçosa del programa i el nou
conveni urbanístic.

− En data 3 d'octubre de 2012, l'agent urbanitzador de la Unitat d'Execució
núm. 1 (registre d'entrada núm. 13163), va presentar escrit en el qual
sol·licitava la suspensió temporal de les obres d'urbanització, acollint-se al
que disposa  la Disposició Transitòria Primera del decret llei 2/2011, de 4
de novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació
d'Actuacions territorials Estratègiques, per un termini de dos anys
prorrogables.

− En virtut d’aquesta normativa, es va remetre al Butlletí Oficial de la
Província, anunci d'exposició  pública per un termini de quinze dies,
havent-se publicat en el núm. 92 de data 19 d'abril de 2013.

− Així mateix es va procedir a notificar aquesta sol·licitud a tots els
propietaris o titulars de drets i deures afectats per l'actuació, concedint-los
simultània audiència, pel mateix termini, a aquest efecte que es
presentaren les al·legacions que es consideraren oportunes.

− Durant aquest termini, Esther Insa Conca va presentar un escrit (número
registre d'entrada 3585, de 30 d'abril de 2013), en el qual manifesta la
seua oposició a la urbanització d’aquesta Unitat d'Execució. En data 28 de
maig de 2013, els serveis administratius de l'Àrea de Foment municipal
van emetre un informe proposant denegar l'al·legació, en ser fidel reflex
de les al·legacions i manifestacions que ja havien estat presentades en la
tramitació dels projectes d'urbanització i reparcel·lació, les quals ja van ser
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oportunament contestades en el seu moment, sense que la nova
al·legació versara sobre l'assumpte per al qual se li va donar període
d'audiència. Així mateix, en data 28 de maig de 2013, els serveis tècnics
municipals van emetre un informe del qual es desprén que “Una vegada
revisat el projecte d'urbanització i les diferents xarxes de serveis projectats
en el mateix (sanejament, aigua potable, enllumenat públic, xarxa de
baixa tensió, telefonia i gas) es verifica que aquestes són exclusives del
sector, no existint canalitzacions principals a executar en la urbanització
que es consideren d'interés general o que afecten altres sectors de la
població, per la qual cosa s'informa que no hi ha urgència en l'execució de
les obres de referència”.

Atés que, no obstant això, cal tindre en consideració la total inactivitat de
l'agent urbanitzador, en no haver subscrit el preceptiu conveni urbanístic, ni dipositat
la garantia definitiva, ni òbviament, haver-se iniciat les obres d'urbanització.

Considerant que a aquest Programa li és d'aplicació la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. L'article 143, en relació amb la
resolució de l'adjudicació del Programa per incompliment dels terminis, estableix:

− Que la inactivitat injustificada de l'Urbanitzador durant un període de sis
mesos consecutius o nou alterns determinarà la resolució de l'adjudicació.
En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 337 ROGTU.

− Que seran causes de resolució de l'adjudicació del Programa, les
derivades de la incapacitat legal sobrevinguda de l'urbanitzador per a
l'exercici de la seua tasca i les altres previstes en la legislació general
aplicable a les seues relacions amb l'administració, incloent la falta de
prestació de garanties o de subscripció del contracte que formalitze els
compromisos contrets davant d'aquesta, així com l'incompliment greu dels
mateixos.

Atés que l'apartat 4 de l'esmentat article 143 LUV, obliga que la resolució de
l'adjudicació siga acordada per l'administració actuant, previ dictamen del Consell
Superior de Territori i Urbanisme, de la qual cosa es dedueix que l'Ajuntament no
pot resoldre el vincle amb l'urbanitzador per si mateix, sense comptar amb el
preceptiu dictamen ja ressenyat que, a més, serà vinculant en quant desfavorable.

Atés que en el present  Programa, malgrat comptar amb aprovació definitiva
del projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació, ambdós ferms en via
administrativa, fins i tot inscrita la reparcel·lació en el registre de la propietat, per
l'urbanitzador, ni s'ha procedit a subscriure el nou conveni aprovat en data 21 de
març de 2011, ni ha presentat la preceptiva garantia d'execució d'obra, ni s'han
iniciat les obres, havent-se produït una total inactivitat de l'urbanitzador per un
termini àmpliament superior a l’esmentat per la Llei.

Atés que, quant al procediment de resolució del contracte,  l'article  342
ROGTU (en referència a l'article 143.4 de la LUV), estableix:

La resolució del Contracte es disposarà per l'òrgan de contractació, açò és, el
Ple, d'ofici o si és el cas, a instància de l'urbanitzador.
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Per a la resolució del Contracte haurà d'instruir-se el procediment per a
declarar l'extinció del Contracte, i els efectes que deriven de la resolució.

En tot, cas, hauran de substanciar-se els tràmits següents:
− Quan la resolució s'inste d'ofici, audiència a l'urbanitzador per un termini

mínim de deu dies naturals.
− En eixe cas, i sempre que es propose la confiscació de la fiança, també es

donarà audiència pel mateix termini a qui haguera avalat o garantit a
l'urbanitzador.

− El tècnic d'Urbanisme i el secretari de l'Ajuntament emetran un informe en
el termini màxim de quinze dies naturals.

− Serà preceptiva la prèvia emissió d'informe favorable pel Consell del
Territori i el Paisatge (abans de Territori i Urbanisme) o de l'òrgan
consultiu que el substituïsca (Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana). L'informe ha de ser emés en el termini de dos mesos des
que la sol·licitud de l'Administració actuant tinga entrada en el registre del
Consell. De conformitat amb la legislació reguladora del procediment
administratiu comú, l'informe té caràcter determinant, per la qual cosa la
seua falta d'emissió impedirà la continuació del procediment.

Tant l'article 143.4 LUV com l'article 344 ROGTU ofereixen una sèrie de
possibilitats a la presa de l'acord de resolució del vincle, entre les quals es troben,
en la particular situació del present Programa, les següents:  Incoar les actuacions
precises per a acordar que, o bé un nou urbanitzador, o l'administració en cas
d'optar-se per la gestió directa, assumisca les obligacions de l'antic, o cas de
mantindre l'Administració la gestió indirecta de la Unitat d'Execució núm. 1, acordar
l'inici de nova licitació per a l'execució de les obres d'urbanització, sobre l'alternativa
tècnica aprovada.

Atés que, quant a la sol·licitud de suspensió temporal de les obres
d'urbanització, s'ha estat al que disposa la Disposició Transitòria Primera del Decret
Llei 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'Impuls a la
Implantació d'Actuacions territorials Estratègiques, havent-se seguit la tramitació
establida en la legislació aplicable, amb oportú tràmit d'audiència pública i notificació
individual als propietaris afectats, havent-se informat desfavorablement per la
Comissió Informativa de Foment de 28 de juny de 2013, proposant l'inici de
l'expedient per a la resolució de l'adjudicació del Programa.

Vist l'informe emés per l'Àrea de Foment, Departament d'Urbanisme,
proposant l'inici de l'expedient per a la resolució de l'adjudicació d’aquest programa.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià es manifesta a favor de la resolució  però sempre que es relacionen totes
les despeses ocasionades per l'urbanitzador a l'Ajuntament i es reintegren aquests
costos. Sol·licita s'inicie expedient de desclassificació del sòl.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el
Partit Popular ha votat en contra que es complisca la Llei en el punt anterior. Aquest
assumpte, el relatiu al PAI UE1, va quedar sobre la taula el 2011 i des de llavors
s'ha permés a l'urbanitzador fer el que estime convenient. La seua proposta va més
enllà i insta la desclassificació . Tot açò és fruit d'una ordenació sense ordre i
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desproporcionada. Ha de modificar-se el PGOU després d'un estudi detallat de la
situació i necessitats del municipi. Recorda que segueixen sense resoldre's PAI en
situació de total paralització.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta estar a favor,
Ha d'anar-se'n més enllà modificant el PGOU i desclassificant sòl.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que en la
UE 1 es va donar l'oportunitat de desenvolupament  i l'urbanitzador ha ensopegat
amb la conjuntura econòmica.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que és
un expedient de 2002 adjudicat l’any 2005. L'urbanitzador ha marcat els temps
conforme ha tingut per convenient.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud de suspensió temporal de les obres

d'urbanització, sol·licitada per l'agent urbanitzador del Sector.
Segon. Incoar expedient per a la resolució de l'adjudicació del programa

d'Actuació Integrada, per a la urbanització i posterior edificació de la Unitat
d'Execució núm. 1 del sòl urbà de Xàtiva, concedint a l'Agrupació d'Interés
Urbanístic UE1 de Xàtiva, tràmit d'audiència durant un termini de deu dies naturals,
a fi que examinen l'expedient i presenten les al·legacions i documentació que
estimen convenient en defensa dels seus interessos.

Tercer. Una vegada transcorregut l'esmentat termini d'audiència, se
sol·licitarà dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme de la Comunitat
Valenciana, amb caràcter previ a l'acord municipal de resolució de l'adjudicació del
programa, en  compliment de l'article 143.4 de la LUV, mitjançant trasllat de
l'expedient, del present acord municipal, així com de les al·legacions de
l'urbanitzador (cas de formular-se) i de l'informe a emetre pel tècnic d'Urbanisme i el
secretari de l'Ajuntament.

Quart. Notificar el present acord a l'agent urbanitzador.

11é. 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 dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, sol·licita que s'adjunte a l'expedient del Ple un estracte de les resolucions.

El Sr. Alcalde-president diu que es limitarà a fer el que dicte la Llei.

En relació amb l'assumpte de què es tracta, l'Ajuntament en Ple en queda
assabentat.
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12é. DESPATX EXTRAORDINARI

12é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DELS CENTRES EDUCATIUS DEL NUCLI ANTIC

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

Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
dóna lectura a la moció presentada el 24 de juliol de 2013, registre d'entrada 6469,
per a la utilització de les instal·lacions esportives dels centres educatius del nucli
antic, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Xàtiva es caracteritza per tindre una ordenació urbanística que dificulta
l'oferta de determinants equipaments en importants zones de la ciutat. En aquest
sentit, cal assenyalar l'absència d'instal·lacions esportives en les zones que
conformen el nucli antic. Enfront d'aquesta problemàtica els col·legis públics ens
poden oferir una oportunitat per a ampliar la carta de serveis que dóna l'Ajuntament
al conjunt de la ciutadania. En l'actualitat, moltes vegades la mateixa demanda
d'espais on es poden realitzar activitats esportives per part de la població està sent
satisfeta d'una manera no reglada. De fet, en determinades escoles de la ciutat, com
el Col·legi Públic Attilio Bruschetti, en horari no lectiu s’està accedint d'una manera
irregular amb tots els perills que això pot comportar, sobretot si tenim en compte que
la gran majoria d'aquesta població és menor d'edat.

Per aquestes raons considerem que l'Ajuntament ha d'assumir la seua
responsabilitat com a institució que ha d'atorgar els millors serveis a totes les zones
de la ciutat i per tant, treballar l'opció d'obrir les instal·lacions del Col·legi Públic
Attilio Bruschetti per a la pràctica de l'esport. Establint junt amb la comunitat
educativa i representants dels veïns de la zona un reglament d'utilització, un
calendari i un horari d'obertura així com personal de l'Ajuntament encarregat de
vigilar rutinàriament, obrir i tancar les instal·lacions. D'aquesta manera ens evitaríem
qualsevol cas d'accident per part dels menors que accedeixen a les instal·lacions
botant les tanques del centre i una millor prevenció enfront de possibles
desperfectes per l'absència d'una reglamentació en l'ús del propi espai. A més,
d'obrir noves possibilitats de realitzar esport en barris on ara no és possible.

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

Primer. Realització d'una proposta de reglament d'ús i horari de les
instal·lacions esportives del Col·legi Públic Attilio Bruschetti.

Segon. Celebració d'una reunió conjunta entre representants de la comunitat
educativa del Col·legi Públic Attilio Bruschetti, representants del barri i representants
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de tots els grups polítics municipals amb l'objecte de consensuar la proposta de
reglament d'ús i horari de les instal·lacions esportives del centre.

Tercer. Estudiar la situació que s’està donant en la resta dels centres
educatius públics del nucli antic per a obrir instal·lacions esportives en horari no
lectiu.”

Obert debat, Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
manifesta que sembla molt positiu obrir instal·lacions a la ciutadania. El cost que
això suposa pot assumir-se marcant prioritats en la gestió de la despesa pública.

María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, diu que el Partit
Socialista fa anys que ve sol·licitant l'obertura d'instal·lacions educatives fora de
l'horari lectiu el que en el nucli antic és més necessari que en cap altre àmbit.
Expressa que és qüestió de voluntat política.

María José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, diu que
l'Ajuntament autoritza l'ús de les instal·lacions docents fora de l'horari lectiu d'una
forma ordenada a les associacions que ho sol·liciten i es responsabilitzen d'una
utilització adequada. Se sol·licita sempre autorització al Consell del centre i al
Consell Esportiu i s'informa la Generalitat Valenciana. En el Col·legi Attilio Bruschetti
hi ha entrades il·legals. Algunes, inclusivament, que interrompen activitats docents,
per la qual cosa s'ha començat un estudi de la zona per a reconéixer necessitats.
Demana responsabilitat als firmants de la moció i que es retiren els punts 1r i 2n.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que és una qüestió de voluntat política, ja que els que entren
irregularment és perquè no se'ls facilita l'entrada regular i perquè no hi ha dotacions
en aquest àmbit de la Ciutat. En tot cas, si soluciona el problema, benvinguda siga
la moció, en cas contrari s'estarà fallant a la població.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que
el problema és que no hi ha hagut un plantejament global d'obertura de centres.

María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, diu que no
aconsegueix a comprendre on consisteix la vertadera dificultat d'accedir a aprovar la
moció quan la del Col·legi Attilio Bruschetti és l'única pista disponible en la zona. La
percepció de la comunitat educativa de l'àmbit en qüestió difereix de la manifestada
per la regidora. La gent desitjaria poder gaudir de la instal·lació de forma segura. El
problema és el mateix en altres col·legis.

María José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, exposa que aquest
assumpte mai ha estat plantejat prèviament. A més es prescindeix del criteri de la
direcció del centre. És una qüestió que s'utilitza com tantes altres per a obtindre
notorietat.

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, per a la utilització de les instal·lacions esportives dels centres
educatius del nucli antic.

12a.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
PER A LA DIMISSIÓ DEL PRESIDENT DEL GOVERN I DEMANAR ELECCIONS
ANTICIPADES

Vista la moció presentada el 26 de juliol de 2013, registre d'entrada 6521, pel
Grup Municipal Bloc-Compromís, per a la dimissió del president del Govern i
demanar eleccions anticipades, amb el següent tenor literal:

“MOCIÓ PER A LA DIMISSIÓ DEL PRESIDENT MARIANO RAJOY I DEMANAR
ELECCIONS ANTICIPADES

Durant les últimes setmanes l'Estat Espanyol s'ha situat en el centre de
l'escenari de la política internacional com un exemple de corrupció i dèficit
democràtic. Presumptament el Partit Popular ha malversat diners públics, ha utilitzat
comptabilitats ocultes, i ha consentit presumptes comissions per part d'empreses i
altres personatges, finançant-se il·legalment.

Amb l'excusa de la recorreguda frase de “tots els polítics són iguals”, intenta
amagar i ocultar les explicacions a la ciutadania sobre un escàndol de corrupció
política de dimensions majúscules, que afecta el cap de govern de l'Estat.

El cas Bárcenas, la Gürtel, etc, no són més que la manifestació que la
corrupció s'ha instal·lat com a forma paral·lela de treball en les Administracions
Públiques, i els partits polítics que ho permeten i es beneficien. És necessari frenar
la cleptocràcia que s'ha instal·lat en la política, la democràcia i en l'Estat de Dret no
s'ho poden permetre.

Una onada de forta indignació ha crescut entre la ciutadania amb un missatge
contundent: exigir explicacions i responsabilitats polítiques al president del Govern,
Mariano Rajoy, pel més que suposat finançament il·legal del Partit Popular i el
pagament de sobresous a dirigents d'aquests amb diners procedents de
subvencions públiques o donatius en molts casos irregulars. Fets especialment
greus des d'un punt de vista administratiu, penal i ètic. Perquè mentre s'han imposat
a la ciutadania retallades salarials, congelacions de les pensions o supressions de
prestacions socials, qui dirigeix el Partit Popular ha burlat l'austeritat que exigeixen
en benefici personal i del seu partit.

Els reiterats episodis de corrupció pesen en l'ànim de la ciutadania provocant
cada vegada major desengany i descrèdit d'una classe política en què NO TOTS
SOM IGUALS.

Compromís treballa per a oferir una gestió transparent i participada amb la
ciutadania. Ens situem al costat de les persones que considerem que la política és
l'exercici honest de gestionar amb honradesa  per a millorar la vida dels ciutadans i
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ciutadanes. Mai una marxa paral·lela corrupta al voltant d'allò públic que xupla i
s'aprofita dels recursos públics per a fer més grans les butxaques d'interessos
privats.

Davant del major escàndol de corrupció que afecta el finançament il·legal del
Partit Popular i que fins i tot esguita el propi president del Govern és necessari
aplicar criteris de transparència i democràcia. És necessari demanar explicacions i
exigir les conseqüències per a salvaguardar l'Estat de Dret. Hem de recuperar les
institucions perquè servisquen a la ciutadania, mitjançant unes noves eleccions on
El Govern se sotmeten a la confiança de la ciutadania després de la gestió que ha
fet de la crisi.

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

Primer. L'Ajuntament de Xàtiva demana la dimissió de Mariano Rajoy Brey
com a president del Govern de l'Estat Espanyol.

Segon. L'Ajuntament de Xàtiva insta a la convocatòria d'Eleccions Generals
sempre que el poble puga censurar la confiança en un govern tacat per nombrosos
escàndols de corrupció.

Tercer. L'Ajuntament de Xàtiva traslladarà el present acord a la Presidència i
al Govern Espanyol.”

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

Únic. No declarar la urgència de  la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís, per a la dimissió del president del govern i demanar eleccions
anticipades.

12a.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
PER A DECLARAR EL MUNICIPI LLIURE D’INCINERADORS I ELIMINAR LA
INCINERACIÓ DE QUALSEVOL SISTEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Vista la moció presentada el 26 de juliol de 2013, registre d'entrada 6522, pel
Grup Municipal Bloc-Compromís, per a declarar el municipi lliure d’incineradors i
eliminar la incineració de qualsevol sistema de gestió de residus, amb el següent
tenor literal:

“Grups ecologistes, sindicats, grups polítics i altres institucions socials han fet
arribar a la Conselleria d'Infraestructures i Medi Ambient les seues opinions i
al·legacions assenyalant allò que el Pla Integral de Residus (PIR) havia quedat
obsolet, així com els problemes que es deriven i genera la incineració.
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L'evolució del marc normatiu comunitari es fa ressò d'aquest creixent
qüestionament de la incineració, així, s'observa en el mateix una tendència a
apostar per la valoració material (reciclatge i compostage) en detriment de la
incineració. La gestió sostenible dels residus, partint de la recollida separada de la
matèria orgànica, genera molta més ocupació, redueix el volum de la fracció que
acabarà en abocador, redueix dràsticament els danys ambientals i efectes nocius en
la salut de persones, fins i tot és més eficaç en termes estrictament econòmics.

Així, que per a legitimar la mal anomenada “valoració energètica”, el PIRCV
ha renunciat a avaluar tota consideració tècnica referida a l'adequació dels residus
amb tal fi i la seua relació amb la sostenibilitat ambiental, la contaminació, la salut
pública i fins i tot, la viabilitat industrial de la utilització dels residus com a
combustible.

És a dir, el PIRCV és extremadament lax quant a la mesura d'emissions
provocades per la combustió dels residus en les plantes cimenteres; accepta un
90% dels residus generats en la indústria com a material combustible; prescindeix
de mesurar les emissions produïdes en l'entorn de les plantes; deixa de justificar
que el residu que pretén valorar siga efectivament valoritzable energèticament; i
propicia l'incompliment de la jerarquia en el tractat de residus, en nom d'una mera
rendibilitat empresarial de la qual no avalua les perilloses conseqüències.

Sobre el lloc i el nombre de plantes incineradores que s'han de construir no
diuen res, la Generalitat a aquest efecte, crearà una comissió on estaran
representants: la Generalitat, els consorcis constituïts i les diputacions provincials,
amb tal de determinar quantes plantes d'incineració es faran en el nostre territori,
quin tipus de tecnologia s'utilitzarà i on s'ubicaran. Així, l'article 18 del DECRET
81/2013, de 21 juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus
de la Comunitat Valenciana (PIRCV), en el seu apartat h) diu que aquesta comissió
s'encarregarà de “Formular i elevar a la conselleria competent en matèria de residus
la proposta relativa a la determinació del nombre i la ubicació de les instal·lacions
específiques per a la valoració energètica de la fracció de residus no valoritzable
materialment procedents de les plantes de tractament que ha d'incloure en el Pla de
Valoració Energètica per a la Comunitat Valenciana que la Conselleria elabore”.

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

ACORDS

Primer. Declarar el municipi de Xàtiva lliure d’incineradors per a la valoració
energètica de residus.

Segon. Que el representant de l'Ajuntament en el Consorci de Residus eleve
una proposta a la Junta de Govern i a l'Assemblea del mateix, on es reclame que el
Consorci no albergarà cap incinerador per a la valoració energètica de residus dins
del Pla de Valoració que preveu el Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell,
d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana
(PIRCV).

Tercer. Reclamar a la Generalitat Valenciana que elimine la incineració de
qualsevol sistema de gestió de residus.

Quart. Traslladar la present moció i els següents ACORDS a:
− El president de la Generalitat



24

− La Conselleria d'Infraestructures i Medi Ambient
− Al president del Consorci de Residus, Pla zonal X, XI, XII. Àrea de gestió

2
−  Als representants dels municipis que conformen el Consorci de Residus
−  Als portaveus dels Grups parlamentaris en Les Corts Valencianes”

L'alcalde-president manifesta que no votarà la urgència perquè el Pla General
ja impedeix que s'instal·len incineradors en el Terme municipal de Xàtiva.

Cristina Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís protesta pel fet
que l'alcalde, com a president, es permet intervindre i opinar sobre el fons dels
assumptes la urgència del qual es nega, impedint la participació als altres membres
del consistori.

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

Únic. No declarar la urgència de  la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís, per a declarar el municipi lliure d’incineradors i eliminar la
incineració de qualsevol sistema de gestió de residus.

12a.4. MOCIÓ PER A RECTIFICAR L'ORDRE 20/2013 SOBRE LES
AJUDES AL FOMENT DEL COMERÇ ON ES LIMITA L'ACCÉS A LES
ASSOCIACIONS I FEDERACIONS COMERCIALS

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

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 26 de juliol de 2013, registre d'entrada 6523, sobre les
ajudes al foment del comerç on es limita l'accés a les associacions i federacions
comercials, amb el següent tenor literal:

“L'ordre 20/2013, de 14 de juny de la Conselleria de Comerç, per la qual es
convoquen les ajudes per a les entitats intermediàries en matèria de comerç i
artesania per a l'exercici 2013 discrimina totalment les associacions i federacions de
comerciants com les de la nostra localitat, ja que les condicions que s'ha posat són
pràcticament insalvables.

Segons l'article 9 d'aquesta ordre, on s'estableixen les condicions i
documentació necessària per a poder accedir a la línia d'ajudes, en el seu apartat 1
diu: “podran accedir a les ajudes previstes a les associacions empresarials i les
fórmules de comerç associat o integrat d'àmbit local, sempre que la població del
municipi supere els 30.000 habitants segons el cens de població publicat en l'INE
amb data 1 de gener de 2012”. I l'apartat 2 diu: “L'entitat gestora del centre
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comercial urbà ha de comptar amb un gerent professional, contractat amb
anterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria i comptar almenys amb 100
empreses associades”.

Haver de ser una població de més de 30.000 habitants o haver de tindre un
gerent contractat per a la Federació de Comerç, són dos elements completament
dissuasoris a l'hora de poder accedir a aquest tipus de línies de subvenció i un pas
enrere en les polítiques de foment del comerç local.

Amb aquesta decisió, cap organitzador social de comerciants podrà rebre ni
un cèntim de les ajudes que cada vegada va fent minvar el Consell en matèria de
promoció i dinamització comercial.

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

ACORDS

Primer. Instar la Conselleria de Comerç a rectificar l'ordre 20/2013 de 14 de
juny i eliminar del seu article 9 la condició en què es limita l'accés a les ajudes per a
entitats intermediàries en matèria de comerç i artesania per a l'exercici de 2013
sobre la base del cens de població.

Segon. Traslladar la present moció i els seus acords a:
− Les associacions de comerciants de la localitat
− Al president de la Generalitat
− A la Conselleria de Comerç
− Als portaveus dels Grups parlamentaris en Les Corts Valencianes.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que l'Ordre demostra el menyspreu del Consell al teixit
empresarial i comercial. Ciutats com Xàtiva que no arriben a 30.000 habitants i
quedaran ofegats i sense finançament per a les seues iniciatives comercials.
Proposa que s'inste la modificació de la norma.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista,  manifesta que no té
sentit el que disposa l'art.9 de l'Ordre el qual afecta greument Xàtiva i altres ciutats
mitjanes ja que dissuadeix a les associacions de comerciants de demanar ajudes.
Incideix que ha de propiciar-se la rectificació de la norma.

María Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, agraeix la
sensibilitat de la proposta i informa de les gestions mantingudes amb Conselleria en
relació amb l'impediment poblacional. Considera de sentit comú recolzar la moció en
pro del comerç de Xàtiva.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís,
sobre les ajudes al foment del comerç.



26

12a.5. MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ A L'ACORD DE L'ASSEMBLEA DEL
CONSORCI DE RESIDUS DEL PLA ZONAL X, XI I XII (ÀREA DE GESTIÓ II)

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

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 5 d'agost de 2013 per a l'adhesió a l'acord de l'Assemblea del
Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII (Àrea de Gestió 2), amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 29 de juliol del present, es va aprovar, en el si de l'Assemblea
del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII (àrea de gestió 2), una moció
presentada pels representants de diversos ajuntaments que formen part del mateix
que contenia els següents punts d'acord:

“Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
que ens permeta realitzar el tractament i eliminació dels nostres residus en una altra
àrea de gestió, fent innecessària la construcció de les instal·lacions previstes a
Llanera i en la resta del nostre àmbit territorial durant el període de vida útil de les
instal·lacions del Pla Zonal ja construïdes.

Segon. Procedir a la paralització cautelar dels projectes fins que l'esmentada
Conselleria resolga la sol·licitud.

Tercer. Procedir a la paralització del projecte de l'estació de Transferència
d'El Palomar, proposant la E.T. de Bufali com a alternativa més econòmica.

Quart. Procedir a la reversió dels ajuntaments que hagen sol·licitat els
Ecoparcs cedits al Consorci.

Cinqué. Procedir immediatament, a través de la subcomissió del govern, a
l'estudi de totes aquelles qüestions econòmiques enumerades en l'exposició de
motius, revisant en general tots els costos, directes i indirectes, la rebaixa dels quals
es puga portar com a conseqüència una menor càrrega fiscal al ciutadà, arribant fins
i tot a la devolució de la taxa si legalment fóra possible.

Sisé. Informar aquesta Assemblea dels resultats obtinguts en aquest estudi,
amb la consegüent nova proposta d'ordenança fiscal 2014, amb el temps suficient
per a realitzar l'aprovació definitiva en els termes legals establits.

L'aprovació d'aquesta moció modifica radicalment el full de ruta prevista pel
que fa al tractament de residus i a la construcció de les instal·lacions previstes per
part del propi consorci. A més, i com una qüestió més destacable, aquest acord obri
la porta a la paralització del projecte de construcció de l'abocador de Llanera, un
projecte que ha tingut una forta contestació social i contra el que s'han succeït
diverses i nombroses mobilitzacions a la nostra comarca.
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A la vista d'aquests fets, resulta del tot necessari aclarir la situació actual i fer-
ho al més prompte possible, de manera que la incertesa actual respecte a qüestions
fonamentals per als nostres municipis i per al conjunt de la comarca no es prolongue
més en el temps. Per açò entenem que és necessari prendre part en el conflicte
actual, tindre una posició clara i sol·licitar, tant als responsables del Consorci com
als de la pròpia Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que apliquen
en el menor temps possible la resolució aprovada i duguen a terme les mesures que
en l'esmentat acord se sol·liciten.

Per tot açò, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i
aprovació pel Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. Manifestar el suport del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva a la moció aprovada
per l'Assemblea del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII (àrea de gestió 2)
el passat dia 29 de juliol del present.

2. Instar la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient a què
atenga la petició feta per l'Assemblea del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i
XII (àrea de gestió 2) i done resposta a la mateixa al més prompte possible, de
manera que s'aclarisca el lloc on s'han de tractar i eliminar els nostres residus i al
mateix temps, la necessitat o no de la construcció de l'abocador en el municipi de
Llanera de Ranes.

3. Traslladar el present acord al conjunt d'ajuntaments integrats en el
Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII (àrea de gestió 2) i als membres dels
òrgans de govern del mateix.”

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obra i Urbanisme i president del
Consorci de Residus Àrea X, XI i XII,  presenta esmena per escrit al mesurament
presentat pel Grup Socialista, amb el tenor literal següent:

“En relació  amb la moció presentada pel Grup Socialista sobre adhesió a
l'acord de l'Assemblea del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII (Àrea de
Gestió 2) en entendre que aquest acord ha de ser recolzat per aquest Ajuntament
en tant que representa la decisió del màxim òrgan del Consorci, si bé, ha d'eliminar-
se el punt segon de la moció presentada (ja que la sol·licitud a la Conselleria està
inclosa en el punt primer de l'acord adoptat per l'Assemblea), i el punt tercer de la
moció  (ja que la comunicació als ajuntaments és funció del propi Consorci) per la
present es proposa la següent ESMENA a la moció presentada pel Grup Socialista
sobre adhesió a l'acord de l'Assemblea del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i
XII (Àrea de gestió 2):

Eliminar de la proposta d'acord els punts segon i tercer, segons consten en la
proposta i substituir-los pel  punt segon amb el tenor següent: “Traslladar el present
acord  al Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII (Àrea de gestió 2) perquè
prenga coneixement i efectes oportuns”.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, es manifesta en contra
de l'esmena. Al·lega que ha de comunicar-se a la Conselleria que és qui té la
competència.

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

L'Ajuntament en 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 cinc vots dels regidors del Grup Municipal del  Partit Socialista, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció ACORDA:

Únic. Aprovar l'esmena presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per
a eliminar de la moció presentada pel Grup Municipal Socialista els punts segon i
tercer de la proposta d'acord, segons consten en la moció, i substituir-los per  un
punt segon amb el tenor següent: “Traslladar el present acord  al Consorci de
Residus del Pla Zonal X, XI i XII (Àrea de gestió 2) perquè prenga coneixement i
efectes oportuns”.

A continuació, i en relació amb la moció primigènia presentada pel Grup
Socialista, s'obri debat en què pren la paraula, en primer lloc, Miquel Àngel Lorente
López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià. Reivindica la labor de
la Plataforma contra el Macroabocador i la seua denúncia d'una gestió de residus
insostenible econòmicament i mediambientalment. Entén que cadascú ha de
responsabilitzar-se del residu que genera i aposta per les microplantes per
comarques. Advoca per la democratització i transparència del Consorci en una
matèria tan sensible i expressa que si s'assumeix una gestió pública i
comarcalitzada estarà a favor del Pla Zonal.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que en
matèria de residus cal anar més enllà. La Generalitat Valenciana ha fet desistiment
de funcions. Molts alcaldes del Partit Popular estan en contra de l'abocador de
Llanera però per allunyar el residu i no per ordenar el sector.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obra i Urbanisme, informa que els
acords adoptats van en contra dels interessos dels ciutadans. El canvi de model de
gestió de residus és competència de la Generalitat Valenciana. Recentment s'ha
aprovat el PIR i és en eixe si que s’ha d'abordar el model. El Consorci és una figura
imposada pel Govern Autonòmic,  una vegada constituït l'Ens executen les
previsions de la Generalitat Valenciana ordenades mitjançant el seu Pla Zonal. La
moció no soluciona el problema del canvi de model i sí que perjudica els interessos
dels ciutadans ja que evita les accions per a rebaixar costos. Açò serà difícil
d'explicar als ciutadans. Amb aquesta decisió l'únic beneficiat és l'empresa. Tota la
inèrcia de reduir la dimensió de les instal·lacions i costos és el que demanaven
associacions, plataforma, etc. No aprovar l'ordenança implica la impossibilitat de la
rebaixa de la taxa per al 2014.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que no entén
que el senyor Parra Sisternes, en tant de president del Consorci, vote a favor de la
moció a la vista dels arguments esgrimits. La taxa es pot reduir perquè hi ha
despeses de funcionament reductibles. No té sentit mantindre el Consorci si és
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competència de la Conselleria. Cal qüestionar-se la gestió si els propis
representants del Partit Popular voten en contra.

L'Ajuntament en Ple després de deliberació i per unanimitat dels vint-i-un
membres presents ACORDA:

Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a
l'adhesió a l'acord de l'Assemblea del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII
(Àrea de Gestió 2) amb l'esmena presentada pel Grup Municipal Partit Popular.

12é.6 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA, BLOC-COMPROMÍS I ESQUERRA UNIDA DEL PÁIS VALENCIÀ,
CONTRA LA CONDEMNA D'ACTITUDS FEIXISTES, RACISTES I XENÒFOBES

Els Grups municipals Socialista,  Bloc-Compromís i Esquerra Unida del País
Valencià, sol·liciten declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte
no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per unanimitat.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 7 d'agost de 2013, registre d'entrada 6787, para a condemna
d'actituds feixistes racistes i xenòfobes, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La setmana passada el nom de la nostra ciutat es va veure lligat a un
lamentable fet, ja que van aparéixer en els mitjans de comunicació fotografies del
secretari d'Esports de l'Executiva del PP de Xàtiva al costat d'una bandera de
simbologia nazi en un campionat de futbol organitzat per ultres de distints equips de
futbol en una localitat pròxima a la nostra. Després del mateix, aquests grups
d'ultres es van traslladar a la nostra ciutat i van protagonitzar accions violentes com
la crema de bengales a la Plaça del Mercat i l'agressió a un jove en una discoteca
de la ciutat. Aquesta notícia ha tingut una gran repercussió i s'han fet ressò de la
mateixa diferents mitjans de comunicació, tant d'àmbit valencià com de la resta de
l'estat.

La resposta donada per la direcció del Partit Popular de Xàtiva, davant de
l'aparició de les fotografies del seu responsable d'esports amb la simbologia nazi, no
ha estat a l'altura del que se sol esperar d'un partit democràtic que no pot fer una
altra cosa que condemnar  i rebutjar de ple aquests fets. Perquè, a més d'incitar la
violència, fan apologia d'uns valors absolutament contraris als de la democràcia com
són el feixisme, el racisme i la xenofòbia.

Més enllà d'aquest cas concret, no podem obviar el fet que a la nostra ciutat
hi ha grups simpatitzants d'aquesta ideologia feixista, que han protagonitzat tant
actes vandàlics, com són les pintades en les seus dels partits polítics de la ciutat i
altres altercats, com ocorre any rere any en el transcurs de l'acte homenatge als
morts en el Bombardeig de Xàtiva. Per eixe motiu, entenem que com a
responsables polítics d'aquesta ciutat hem de prendre consciència del problema,
rebutjar aquestes actituds i dur a terme les mesures pertinents perquè no es tornen
a produir.
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Per tot allò que s'ha exposat, els sotasignats en representació dels nostres
grups polítics, presentem al Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Rebutjar el fet protagonitzat pel secretari d'Esports de l'Executiva
Local del PP de Xàtiva i reclamar a la direcció d'aquest partit l'adopció de mesures
disciplinàries i la condemna d'aquestes actituds que, a més d'incitar la violència, fan
apologia d'uns valors contraris als de la pròpia democràcia com són: el feixisme, el
racisme i la xenofòbia.

SEGON. Que l'Ajuntament de Xàtiva inicie els treballs per a l'elaboració d'un
pla contra el feixisme, el racisme i la xenofòbia a la nostra ciutat. Aquest pla no sols
ha de previndre i donar solució al problema actual, sinó treballar en la prevenció de
problemes futurs relacionats en aquest aspecte.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià recorda gent que ha perdut la vida en mans del feixisme. Manifesta que per
a ser demòcrata cal ser antifeixista. No és positiu que la por córrega pels carrers.
Cal lluitar per la convivència pacífica i contra la intolerància, especialment des de les
Institucions. Cal donar exemple. El context és molt complicat i cal estar units.

Cristina Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que és
important que l'Ajuntament elabore un Pla en eradicació de determinades actituds
perquè la gent, especialment els jóvens, coneguen els valors de la democràcia. Tota
actitud feixista, racista i xenòfoba ha de ser eliminada. És obligació de tots.

Jorge Herrero Montagud, pel Grup Popular,  anuncia que el seu Grup no
votarà a favor de la moció en entendre que les gestions internes de cada partit no
són competència del Ple. Apel·la que cadascú gestione els seus problemes
internament. Es manifesta totalment en contra del feixisme, el racisme i la xenofòbia.
Considera que l'oposició utilitza aquestes qüestions per a desestabilitzar. El Partit
Popular ja s'ha posicionat, admet l'error i demana disculpes, com també ho ha fet
l'interessat encara que, diu, pel que s'ha vist això sembla no ser suficient.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que no hi ha juí
paral·lel ni es pot caminar amb titubejos. Cal manifestar si s'està en contra d'actituds
antidemocràtiques ja que són qüestions públiques que ens afecten a tots. El Partit
Popular no ha estat a l'altura de les circumstàncies i lamenta la posició que adopta
el seu president  com a regidor en el Ple.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu, respecte a les decisions dels partits polítics, que cal fer un cordó
higiènic a actituds com aquestes. L'alcalde ha de votar per la convivència i evitar la
crispació. Tots els demòcrates han d'estar units i rebutjar comportaments contraris a
la pacífica convivència. Reitera que per a ser demòcrata cal ser antifeixista.
L'alcalde hauria d'haver calmat la qüestió abans de portar-la al Ple.

Cristina Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  considera que les
intervencions de l'alcalde estan fora de to. Grups organitzats d'ideologia nazi i
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antifeixista han aparegut a Xàtiva, la qual cosa fa pensar de l'existència de
connexions. L'actitud de l'alcalde és grossera i maleducada.

El Sr. Alcalde-president diu que quan algú demana disculpes ha de tindre la
consideració de la gent, no enviar-la al mur d'afusellament. Manifesta que no
permetrà el linxament públic de qui s'ha disculpat.

Jorge Herrero Montagud, pel Grup Popular,  diu que actituds
antidemocràtiques hi ha en tots els partits polítics. Posa exemples com els
escraches davant la seu del Partit Popular que, diu, no han estat condemnats per
cap partit de l'oposició. Contínua dient que alguns membres de partits polítics
firmants de la moció no responen als valors que prediquen. Posa exemples de
manifestacions i imatges aparegudes en xarxes socials d'integrants  de partits de
l'oposició. Sol·licita que es condemnen també les actituds que prèviament ha
identificat. Diu que no es poden fomentar extremismes ni desprestigiar les
institucions ni partits amb mentides i muntatges. El Partit Popular denúncia el
fascisme i racisme sense necessitat que se li demane.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, demana la paraula per al·lusions.

El Sr. Alcalde-president, nega la paraula a Miguel Àngel Lorente i ordena que
es procedisca a la votació de la moció sota pena d'alçar la sessió.

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

Únic. Rebutjar la moció conjunta presentada pel Grup Municipal Socialista,
Esquerra Unida i Bloc-Compromís, per la condemna d'actituds feixistes, racistes i
xenòfobes.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu haver rebut una amenaça provinent d'un membre del públic assistent a
la sessió.

Cristina Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que l'alcalde
permet les injúries del públic.

13é. PRECS I PREGUNTES

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

Cristina Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta a
Ramón Vila Gisbert, sobre els deutes de l'empresa  Llanera amb l'Ajuntament.
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Ramón Vila Gisbert, informa que queda  un pendent de recaptació i que a
final d'any donarà la informació coincidint amb l'informe que evacue el Servei de
Recaptació de la Diputació. Anticipa que acaba de donar per prescrits 200.000 €.

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

Joan Josep Garcia Terol, portaveu adjunt del grup municipal BLOC-
Compromís formula la següent pregunta per al Sr. Alcalde i als regidors María José
Masip i Vicente Parra:

“Les últimes setmanes hem tingut notícia que els diputats del Partit Popular
en les Corts Valencianes, segons han reconegut alguns d'ells, s'han estat repartint
els últims anys l'assignació al grup parlamentari com un sobresou. Atés que els
regidors d'aquest Ajuntament anomenats més amunt han sigut o són diputats en les
Corts Valencianes, i atés que la demanda de transparència per part de la ciutadania,
i especialment dels xativins i les xativins sobre els seus servidors públics en
l'ajuntament, exigeix saber quines han estat les retribucions íntegres dels càrrecs
públics, pregunte:

• Els regidors dalt anomenats han rebut en els últims anys algun tipus de
sobresou o gratificació del grup parlamentari popular en les Corts
Valencianes? En cas d'haver-la rebut, de quina quantitat ha sigut? Les
gratificacions han produït la corresponent retenció per a l'impost de la
renda?”

El Sr. Alcalde-president, respon que mai ha rebut gratificació ni cap sobresou.
En el mateix sentit Vicente Parra Sisternes, i María José Masip.

“També s'ha sabut, a través de les xarxes socials, que l'alcalde de la ciutat va
rebre del Partit Popular una assignació a raó del seu càrrec orgànic en el partit. Atés
que els partits polítics es financen majoritàriament de diners públics, considerem
que també correspon que les retribucions que reben els seus membres siguen
públiques a raó d'una major transparència, per tant, pregunte a l'alcalde de la ciutat,
Alfonso Rus:

• És cert que l’any 2011 va rebre una assignació de 10.000 euros del Partit
Popular?”

El Sr. Alcalde-president, respon que no ha rebut ni un euro. El compte del
Grup Popular en Diputació va a nom de tres clavaris, entre ells ell. Pregunta qui
firma el que rep el Grup Compromís a Xàtiva i on van els diners. També pregunta si
Compromís publica el que cobra en internet.

Joan Josep Garcia Terol, pel Grup BLOC-Compromís, respon que el que es
cobra es publica en el seu portal de transparència.

María José Masip Sanchis, pel Grup Popular, diu que hi ha corrents d'opinió
que pretenen que la gent que es dedica a la política del Partit Popular
s'avergonyisca d'això. Dóna lectura a l'explicació que un Diputat de les Corts fa de la
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percepció extrasalarial que rep del seu Grup. No dubte que tots els membres del Ple
declaren a Hisenda tot el que perceben i demana que no es dubte d'ella.

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

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià prega que en el perfil del contractant estiguen tots els contractes i la
fase en què es troben.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta al senyor alcalde si hi ha establert un horari d'obertura i
tancament de l'exercici d'activitats per al Reial de la Fira.

El Sr. Alcalde-president, respon que la Fira és la Fira.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià prega que s'implanten campanyes de reciclatge.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per què s'han retirat contenidors d'envasos i cartró en el
carrer Carlos Sarthou.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de neteja viària diu que ha estat per
reubicacions pròpies de  la Fira.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià indica que en  els Arcaetes d’Alboi  està creixent vegetació i deteriorant-
se, prega que s'actue.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta esdevindre del ple no ha sigut grat. Desitja que no torne a
passar i prega que se sàpia estar.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
es congratula per les publicacions positives succeïdes sobre horts socials i
demana unió en assumptes d'alta sensibilitat. Ha de servir per a potenciar el
servei públic ja que hi ha un nombrós grup de famílies implicades. En eixe sentit
prega s'estudie la possibilitat de proporcionar vigilància als horts per a evitar
robatoris.

El Sr. Alcalde-president, respon, que no està previst

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, recorda que en
l'anterior Ple l'alcalde es va comprometre a parlar amb el sector del Taxi.
Sol·licita informació sobre què s'ha fet respecte d'això.

El Sr. Alcalde-president, respon, amortitzar tres places i licitar-ne dues.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta per
què s'ha desconvocat la Junta de Proexa ja que  la justificació no queda clara i



34

l'assumpte és important, com també el compte general. Sol·licita aclariment
sobre les discrepàncies sorgides i per què no s'han salvat.

El Sr. Alcalde-president diu que contestarà al setembre quan torne la
interventora. El criteri que ha d'imperar ha de ser el de la Intervenció General ja
que és una qüestió tècnica.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista prega que el Sr. Alcalde-
president rectifique ja que el Partit Socialista mai va demanar que es demolira la
Plaça de bous sinó una rehabilitació més respectuosa que la realitzada, la qual
cosa ha portat conseqüències no desitjades.

El Sr. Alcalde-president diu que el Partit Socialista, davall el seu govern, no va
fer res per evitar el deteriorament de la plaça. La Direcció General de Patrimoni
Cultural va marcar la pauta que s'ha de seguir.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que l'Ajuntament
done exemple i procedisca a la neteja dels seus propis solars en les
urbanitzacions noves.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega a María José
Masip que s'estudie la substitució de les pancartes anunciatives en la façana de
la Casa Consistorial per una pantalla que en faça la funció, ja que aquelles no
són massa decoroses.

María José Masip Sanchis diu que l'actual sistema permet complir amb la seua
funció d'una forma raonable però que s'estudiaran propostes.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, prega a José Antonio
Vidal Piquer que durant la Fira no funcione la ORA.

José Antonio Vidal Piquer, regidor de Seguretat i Transports diu que els visitants
tenen lloc en els polígons i a més hi ha un contracte sobre la ORA.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, prega es millore l'estat
d'actualització de la web turística de Xàtiva que es troba desfasada des de fa
quasi un any. Critica que la informació sobre la Fira s'haja publicat ahir.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   setze hores deu 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 secretària que done fe.

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

                                                               EL VICESECRETARI,
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