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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Albero

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

La corporació està assistida pel Sr. Interventor accidental i pel Sr. Vicesecretari,
en funcions de secretari, que actua a més com fedetari.

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 8, DE 9 DE MAIG
DEL 2014.

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor Alcalde President pregunta si cap membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
ha sigut distribuïda conjuntament amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels dinou membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 9 de maig del 2014.

2n.- DACIÓ DE COMPTE  RESOLUCIÓ D'ALCALDIA  SOBRE
ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I DELEGACIÓ DE LES FUNCION S
D'ALCALDE EN LA 2a TINENT D'ALCALDE SRA Mª JOSE PLA
CASANOVA.

El Sr. secretari dóna compte de la resolució d'alcaldia número 184, de 5
de juny del 2014, sobre absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en la 2a tinent d'alcalde SRA Mª José Pla Casanova, amb el tenor
literal següent:

“Havent d'absentar-me de la localitat, els dies 29 i 30 de maig de 2014,
per motius personals i de conformitat amb el que disposen els articles 21-3 de
la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del
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Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'alcalde els dies 29 i 30 de maig de 2014
en el 2n. Tinent d'Alcalde SRA Mª José Pla Casanova, per a realitzar les
funcions d'alcalde.

Segon.- La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia,
sense perjuí de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de
la Província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i
als Departaments Municipals interessats i donar compte al Ple de l'Ajuntament
en la primera sessió que se celebre.”

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

Sent les 12 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Sra.
Yolanda Esperanza Sipán Sarrión.

3r.- EXP. NÚM. 1142/2014 PER A SOL·LICITAR EL
REFINANÇAMENT DE PRÉSTECS, QUE FINANÇAVEN CONVENIS AMB LA
GENERALITAT, AMB EL BBVA PER IMPORT MÀXIM DE 2.950. 364,64€.

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta informe del
director de l'àrea econòmica explicant que l'ajuntament de Xàtiva, té firmat amb
el banc BBVA dos préstecs per import d'1.283.333,34 € i 1.795.852,32 €, la
finalitat del qual era el finançament dels convenis amb la Generalitat per a la
construcció del centre CCX i la ciutat de l'Esport.

Vist que la Generalitat no ha complit el pla de pagament que s'havia
imposat, i havent finalitzat el període de carència dels préstecs, l'ajuntament ha
de fer front a la seua devolució.

Vist que la devolució en sis anys, genera unes quotes d'amortització
excessives, es proposa el refinançament d'ambdós préstecs, refonent-los en
un, allargant el període de carència en sis mesos i d'amortització fins als 10
anys.

Vist que per la entitat financera BBVA s’ha presentat oferta amb les
següents condicions:

Import màxim: .......................2.950.364,64 €
Finalitat: ................................Refinançament préstecs 46107761 i

46009952
Tipus d’Interès: .....................Euríbor tres mesos + 3,60
Carència: ..............................6 mesos
Període d’amortització: .........10 anys (sense la carència)
Vist que la Llei de Pressupostos de l'Estat per al 2013 estableix que els

ajuntaments que tinguen un percentatge de capital viu, amb relació als recursos
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ordinaris, superior al 75 % i inferior al 110%, han d'elaborar un pla per a reduir
el deute per sota del 75%, que ha de ser aprovat per la Generalitat.

Vist que els serveis econòmics han elaborat un pla on es contempla que
a finals de 2016 el percentatge de deute serà inferior al 75 % dels recursos
ordinaris, amb el compromís d'assumir les accions següents:
• Refinançar els préstecs que financen els convenis amb la Generalitat per

import 2.950.364,64 €, amb 6 mesos de carència i 10 anys d'amortització.
• A efectes de la projecció pressupostària s'ha tingut en compte una reducció

del tipus d'interès en 1,20% , en el pagament dels préstecs del RD 4/12.
• Aplicar a amortització anticipada les transferències que en concepte dels

convenis de construcció del CCX i Ciutat de l'Esport, remeteix la
Generalitat.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda en sessió celebrada
el 27 de maig de 2014, i que l'expedient ha sigut fiscalitzat amb conformitat per
l'interventor-acctal.

Obert el debat Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià diu que l'any 2005 l'Ajuntament va firmar
conveni amb la Generalitat per a la realització d'una sèrie d'inversions per
import de 4,8 milions d'euros. Deu anys després encara es deuen 2,9 milions
d'euros. La Generalitat no ha complit però l'Ajuntament tampoc. Durant aquest
temps l'Ajuntament ha estat gastant diners en banalitats, externalitzant serveis i
donant beneficis a empreses pròximes al Govern. Amb aquesta gestió
l'Ajuntament ha generat  importants quantitats en interessos. L'estalvi i
l'austeritat s'han trobat a faltar.

Sent les 12 hores 15 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Sr. Vicente
Parra Sisternes

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que votarà en contra. La providència del Regidor ho diu tot. El seu
Grup considera que el refinançament  és incompatible amb el superàvit que
exhibeix l'Ajuntament i que de ser cert podria dedicar-se a pagar préstecs.
Compromís ja va denunciar  que els Convenis de la Generalitat no són fiables
ja que no es compleixen. Han generats molts interessos. Ara el que és greu és
que la pròpia Generalitat incomplidora ha de donar permís a l'Ajuntament. No hi
ha idees sobre les maneres de solucionar el deute.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que es
demostra la falta de rigor local i autonòmic del Partit Popular. S'han malgastat
els diners sense saber com pagar-ho en el futur. S'han incrementat  els costos
dels contractes i ara es continua incrementant amb els interessos. És el
problema de fer coses sense diners i sense garantia. Quasi 1,2 milions d'euros
regalats als bancs. La Generalitat està representada per gent com Camps o
Blasco. Exigeix que la Generalitat pague els interessos generats. El Pla de
reducció de deute és completament increïble. És la forma de governar del Partit
Popular sense rigor i arruïnant les arques públiques.

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

Primer.-  Aprovar el pla de reducció de deute elaborat pels servicis
econòmics.

Segon.-  Sol·licitar a la Generalitat Valenciana autorització per a la
refinançament d'un préstec per import màxim de 2.950.364,64 €.

Tercer.-  Aprovar un préstec amb el BBVA per import màxim de
2.950.364,64 €, condicionat a l'autorització de la Generalitat, amb les
condicions següents:

Finalitat: ..................................Refinançament préstecs 46107761 i
46009952

Tipus d’Interès: .......................Euríbor tres mesos + 3,60
Carència: ................................6 mesos
Període d’amortització: ...........10 anys (sense incloure la carència)

Quart.-  Facultar l'alcalde per a la firma del document de formalització del
contracte i la resta d'actuacions que en dret corresponguen, i autoritzar a
l'Oficina Pressupostària a facilitar quanta informació siga necessària al Servici
de Relacions Financeres amb les entitats locals i al BBVA.

Quint.- Noticiar el present acord al Servici de Relacions Financeres amb
les EE.LL. De la Generalitat Valenciana i al BBVA, donant compte del mateix a
l'Oficina Pressupostària per al seu coneixement i efectes.

4t.- EXP. NÚM. 1149/2014 MODIFICACIÓ DE LES CONDICI ONS
FINANCERES DELS PRÉSTECS DEL RD 4/2012 (PAGAMENT A
PROVEÏDORS).

Pel secretari es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta
l’informe del director de l'àrea econòmica sobre la resolució de la Comissió
Delegada per Assumptes Econòmics del passat 24 d'abril flexibilitzant les
condicions financeres dels préstecs de la 1a fase del Pla de Pagament a
Proveïdors (a la que es va acollir l'Ajuntament de Xàtiva amb un préstec global
d'11.141.635,73 €).

Vist que d'acord amb el que estableix la resolució de 13 de maig de 2014
de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, les entitats locals
disposaran d'un mes per a la presentació de les sol·licituds i documentació
pertinent. Per tant la data límit per adherir-se a les noves condicions finalitza el
14 de juny de 2014.

Vist que d'acord amb la situació econòmica dels ajuntaments
s’estableixen diferents possibilitats, i que l'Ajuntament de Xàtiva únicament pot
triar entre estes dos:
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1.Ampliació de la carència en 1 any, manteniment de l'amortització en 10
anys, i reducció del tipus d’interès en 131 punts bàsics (menys despeses de
formalització).

2. Manteniment del termini de carència i de l'amortització, en els termes
actuals, i reducció del tipus d’interès en 140 punt bàsics.

Vist que els ajuntaments que sol·liciten la reducció del tipus d’interès, en
qualssevol de les modalitats, hauran de destinar els estalvis al pagament a
proveïdors, confirmar els plans d'ajust i incorporar les mesures següents:

• Adhesió al punt general d'entrada de factures electròniques de
l'Administració General de l'Estat.

• Adhesió a la plataforma “Emprèn en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits
d'inici de l'activitat empresarial.

• Substitució immediata del menys un 30 % d'autoritzacions i llicències d'inici
d'activitat per declaracions de responsabilitat. Així mateix haurà d'elaborar-
se un informe d'avaluació de les normes de l'entitat local incompatibles amb
la unitat de mercat.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda en sessió celebrada
el 27 de maig del 2014, i que l'expedient ha sigut fiscalitzat favorablement per
l'interventor-acctal.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que l'Ajuntament tanca el pressupost amb superàvit
però això té molt poc de realitat,  la qual cosa ha demostrat el Pla Montoro.
L'Ajuntament  va aflorar 11,5 milions d'euros de factures impagades. Ja va dir
Esquerra Unida que l’interès de la banca era exagerat. No votarà a favor
perquè l'os de la qüestió  són els 11,1 milions d'euros de préstecs subscrits per
l'Ajuntament el que col·loca a Xàtiva per damunt de la mitjana en endeutament
del Pla Montoro.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que el Reial Decret Llei Montoro i els interessos establerts demostren la
política del Partit Popular d'ajudar als bancs i dilapidar les Caixes. La política la
dicten els mercats. Esta és la conseqüència de la nefasta gestió. Estem en
situació d'austericidi i de deute il·legítim, de despeses il·legals pels que els
ciutadans no s'han  beneficiat  i pel que cap regidor ha assumit responsabilitats.
No hi ha política econòmica clara. Es governa per impulsos. Si el Partit Popular
poguera haver allargat el deute a deu anys més. Està en contra de pagar
deutes il·legítims. S'abstindrà encara que diu que la quantitat d'11 milions del
préstec és absoluta responsabilitat del Govern.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
del préstec d'onze milions correspon a factures en els calaixos un import de
quatre milions de despeses irregulars, sense consignació pressupostària, amb
antiguitats de més de deu anys i moltes altres irregularitats. Mai el Partit
Popular aclarirà la situació perquè l'ha creat. Xàtiva va ser l'Ajuntament   junt
amb Novelda que més va incrementar el seu deute, la va duplicar. Les
condicions, encara rebaixades, són molt complicades d'assumir, més de cent
mil euros al trimestre. S'ha optat per l'opció tres per a poder gastar el romanent.

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

Primer.-  Adherir-se a la millora de les condicions financeres del primer
pla de pagament a proveïdors i optar per l'opció 3: Reducció màxima del tipus
d’interès en 140 punts bàsics (menys els costos d'intermediació), mantenint els
actuals períodes de carència i amortització.

Segon.-  Adherir-se al punt general d'entrada de factures electròniques
de l'Administració General de l'Estat, d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013.

Tercer.- Adherir-se a la plataforma “Empren en 3” per a impulsar i
agilitzar els tràmits per a l'inici de l'activitat empresarial.

Quart.-  Comprometre's a la utilització de declaració de responsabilitat,
en comptes dels vigents tràmits d'autoritzacions i llicències d'inici d'activitat
econòmica, d'acord amb la Llei 20/2013, i a elaborar un informe d'avaluació de
les normes de l'ajuntament que han de modificar-se per resultar incompatibles
amb la Llei 20/2013.

Quint.-  Confirmar la vigència del pla d'ajust aprovat pel Ple de la
corporació el 30 de març de 2012 i valorat favorablement pel Ministeri
d'Hisenda el 30 d'abril del 2012.

Sisè.-  Notificar el present acord a la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així
com autoritzar a l'interventor-acctal. A remetre i firmar la documentació a través
de l'Oficina Virtual de les entitats locals (OVEL).

5t.- EXP. NÚM.  1203/2014 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOS T PER
SUPLEMENT DE CRÈDIT, AMB LA FINALITAT D'AMORTITZAR
ANTICIPADAMENT PRÉSTECS, FINANÇADA AMB ROMANENT DE
TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ I SUBVENCIONS AFECT ADES.

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

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

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

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta informe del
director de l'àrea econòmica explicant que per a la construcció de la “Ciutat de
l'Esport i adequació de gespa artificial en el camp Murta”, l'Ajuntament i la
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Generalitat van firmar un conveni de caràcter plurianual per import de 3 milions
d'euros. Per a iniciar l'expedient de contractació l'Ajuntament va concertar un
préstec amb el BBVA, per import de 2.372.332,00 €, i el reconeixement d'un
dret per import de 627.332,00 €. Posteriorment es van amortitzar
anticipadament 426.480,48 €, que la Generalitat va transferir a l'haver-se
justificat la instal·lació de la gespa en el Camp Murta.

Vist que, en data 28/05/2014, la Generalitat ha transferit 763.792,13 €
corresponents a l'esmentat conveni per a la construcció de la Ciutat de l'Esport
(certificacions 1 a 9), que han d'imputar-se a amortització anticipada del préstec
concertat amb el BBVA, per al que es proposa el mecanisme següent:

• Imputar 627.332,00 € al dret reconegut 2013/1050.
• Aprovar una modificació del pressupost de suplement de crèdits, per import

de 627.332,00 €, finançada amb romanent líquid de tresoreria de lliure
disposició, destinada a l’amortització del préstec que per import màxim de
2.950.364,64 € s'ha aprovat en el Ple (exp. 1142/2014).

• Aprovar una modificació del pressupost de suplement de crèdit, finançada
amb ingressos de caràcter finalista, per import de 136.124,13 € (diferència
entre la quantitat transferida per la Generalitat i el DRV 2013/1050), per a
l'amortització del préstec que per import màxim de 2.950.364,64 € s'ha
aprovat en el Ple (exp. 1142/2014).

Vist l'article 32 de la Llei 2/2012, d'estabilitat pressupostària, que
estableix que el romanent de tresoreria de lliure disposició únicament podrà
destinar-se a la reducció de l’endeutament, i l'article 177 del TRLRHL, que
estableix la competència del ple per a l'aprovació de les modificacions del
pressupost per suplement de crèdit finançades amb romanent líquid de
tresoreria.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda de data 27 de maig i
que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per l'interventor-acctal.

Sr. Miguel Angel Lorente López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del
País Valencià, diu que la Generalitat paga tard i malament. Paga ara la part
mínima d'un conveni de l'any 2005. Es pregunta quant caldrà esperar més per
a cobrar-ho en la seua totalitat. El govern municipal no protesta davant de la
Generalitat per la situació d'impagament. No visibilitza les seues protestes.
Invoca a la dignitat per reivindicar el que és de tots. Tot  beneficia  als bancs.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
considera que és una prova més de com funciona el Partit Popular. Sense
planificació. No es compleix cap conveni. Generen una càrrega financera
brutal. Es fa amb els diners de tots. S'alegra que es pague quelcom però
desitjaria que ho pagaren tot. Les obres fetes per a guanyar eleccions les estan
pagant entre tots a deu vegades el seu valor.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  diu que fa deu
anys que havia d'haver pagat la Generalitat. Els interessos arriben ja a
quantitats astronòmiques. Incompliments constants que se succeeixen i
continuen. La Generalitat i la mala gestió  econòmica del Govern Municipal han
deixat a l'Ajuntament en la UCI. Cal reclamar el que falta. El ciutadà no pot patir
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les conseqüències de la mala gestió. Amb interessos se n'ha anat la meitat de
l'import de la subvenció.

Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda
manifesta que li sorprèn el que escolta. L'ajuntament no està fent un nou
préstec, refinança un préstec preexistent. La Generalitat està posant-se a poc a
poc al dia. L'oposició mai va voler convenis. Això haguera impedit inversions i
servicis molt importants. La Ciutat de l'Esport és utilitzada per centenars de
persones i també el CCX. Prefereix haver d'esperar huit anys a què la
Generalitat pague abans de no fer la inversió. El Pla Montoro ha proporcionat
que els proveïdors cobren prompte. El baix endeutament  municipal ha facilitat
la subscripció i atenció del préstec del pagament a proveïdors. I açò sense
mesures traumàtiques i podent reduir impostos. El que ara s'està aprovant és
pagar menys interessos.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, diu que li haguera agradat que el govern municipal fóra més
responsable i de fiar. Tot el que s'ha dit sobre l'excel·lència de la gestió s'ha
evidenciat que era mentida i ha hagut de vindre Montoro per a posar-ho de
manifest. S'ha hipotecat la ciutat per a deu anys. Hi ha factures sense acceptar.
Se segueix sense pagar dins de la Llei. S'oculta informació en la Junta de
Govern. El Pla d'Ajust comporta retalls en totes les àrees del pressupost.
L'Ajuntament no és capaç de posar en marxa campanyes d'activació del
comerç fruit del balafiament. Els ciutadans són els que ho estan pagant.
Dinamitzar la ciutat i atendre necessitats socials.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que el Regidor Delegat d'Economia i Hisenda, Sr. Ramón Vila Gisbert no ha
contestat  en els punts anteriors de l'Orde del Dia i sí ho ha fet ara. Les
inversions en educació són competència de la Generalitat res a veure amb les
despeses de l'Ajuntament. La Generalitat va pagar a Valmor el deute en un sol
dia. No es pot traure pit de què es pague set-cents mil euros amb tot el que es
deu. La Llei de Morositat es continua incomplint ja que no es paga als trenta
dies. Estar per damunt del nivell màxim d'endeutament seria catastròfic. Està
en contra del Pla Montoro, encara que gràcies a ell s'han tret factures del
calaix, però no es pot passar la despesa corrent a deu anys. El Partit Popular
ha anat fent la bola  cada vegada més gran. A més la banca comercial imposa
crèdits a interessos elevadíssims. Continua preguntant per les obres sense
contractes i els expedients de les quals no es reconstrueixen. La Ciutat de
l'Esport presenta moltíssimes deficiències, a part d'haver costat  més del que
està pressupostat. El mateix ocorre amb el CCX. No entén de què se sent
orgullós el Partit Popular.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que li
sorprèn el canvi de criteri de la corporació. Abans l'alcalde deia “tant tinc, tant
de gasto” i ara es gasta 1,2 milions d'euros en interessos i no passa res. La
Generalitat ni paga ni pagarà a curt termini generant interessos. Ara pareix que
tot val si ho utilitzen els ciutadans. Es firmen convenis perquè no es tenen els
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diners. Després vénen els sobre costos, pagant el triple  del que pressuposta.
Això és el que ha portat a incrementar  la pressió fiscal. L'arribada de Montoro
ha evidenciat la vergonya.

El Sr. Alcalde-President  diu que l'oposició  es repeteix. Allò que s'ha
acordat és que la Generalitat ha pagat set-cents mil euros i que es rebaixe el
tipus d’interès en un 1'4%. L'oposició no vol ni que es rebaixen els interessos.
Ajuntaments com Gandia i Alaquàs s'acullen a l'opció primera i altres com
l'Alcúdia a l'opció segona, Xàtiva a l'opció tres, la dels ajuntaments més
sanejats. En els últims anys s'han invertit a Xàtiva dos-cents quaranta milions
d'euros. Esquerra Unida demanava un conveni per a Escola Taller  a pesar que
la Generalitat no paga. L'Ajuntament no ha ajustat res, la prova és que està
abaixant els impostos. La Generalitat pagarà. Mentrestant s'estan disfrutant
instal·lacions. Totes les obres pagades és perquè s'han fet. Enguany s'estan
adjudicant més de sis milions d'euros en obres. L'Ajuntament té huit milions
d'euros de superàvit guardats que obliga a dotar els drets reconeguts
d'exercicis anteriors. A finals d'any comptarà amb molt més superàvit. Anuncia
que acabarà l'any amb quinze milions d'endeutament. Entre rebuts i Generalitat
es deuen dotze milions. A mesura que es vaja cobrant s’anirà reduint el
préstec. L'oposició va anunciar que no es permetria a l'Ajuntament reduir
impostos amb el Pla d'Ajust. Es va comprometre a amortitzar deute i ho està
complint. No s'ha rebaixat cap servici, ni subvencions.

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

Primer.-  Aprovar la modificació del pressupost per suplement de crèdit,
per un import total de 763.792,13 €, finançada amb romanent líquid de
tresoreria en un import de 627.668,00 € i per ingressos superiors finalistes en
un import de 136.124,13 €, ampliant l'aplicació d'amortització de préstecs a
llarg termini, d'acord amb el resum següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte Descripció Import
87000 Remenant de tresoreria per a despeses generals 627.668,00
75000 Subvencions afectades a l’amortització de préstecs a

llarg termini 136.124,13
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 763.792,13

PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació Descripció Import
011.91100 Deute públic. Amortització de préstecs a llarg termini 763.792,13
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 763.792,13
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Segon.-  Notificar el present acord en el BBVA, al Servici de Relacions
Financeres amb les entitats locals de la Generalitat Valenciana, donant compte
del mateix a l'Oficina Pressupostària per al seu coneixement i efectes.

6t.-  EXP. NÚM. 717/2014. RENOVACIÓ DEL CONSELL ESC OLAR
MUNICIPAL.

Donat compte dels antecedents de l'expedient sobre renovació del
Consell Escolar municipal,  òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de
participació democràtica en la programació i control de l'Ensenyança, de nivell
no universitari, per part de la comunitat local. El qual es va constituir com a tal,
en data   23 de desembre del 2003i  ha vingut actuant des d'aquell moment,
sent procedent d'acord amb la legislació vigent la seua renovació.
la seua renovació a la vista de la norma de referència.

Considerant  la Resolució de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, publicada en el DOGV de 28 de març de 2013 i
l'Orde de 24 de febrer del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport,
publicada en el DOGV núm. 4996, de 24 d'abril de 2005, per la que es convoca
el procés per a la constitució de Consells Escolars municipals de la Comunitat
Valenciana, d'acord amb l'article 8, punt 1, de l'Orde de 3 de novembre de
1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en desplegament del
Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Resultant que la regidoria d'Educació  proposa, d'acord amb la normativa
referenciada,  que el nombre màxim de components del Consell Escolar
Municipal siga el de 30, incloent el president.

Resultant que de conformitat amb el referit text legal, on s'especifica la
composició i la forma de designació o elecció dels membres del Consell
Escolar Municipal, correspon a l'Ajuntament la iniciativa d'elecció o designació
del president i del regidor delegat de l'Ajuntament.

Vist l'informe del departament de Benestar social, sobre el procediment
d'acord amb la llei vigent, per a la sol·licitud i posterior designació dels
membres per a la renovació del Consell Escolar Municipal.

Per la Comissió Municipal Informativa Permanent Sociocultural, en
sessió de data 29 de maig de 2014, per unanimitat, es va dictaminar
favorablement proposar al Ple, la renovació i designació dels  membres
components del Consell Escolar Municipal.

Sent les 13 hores 20 minuts s'absenten de la sessió el Regidor Sr.
Enrique Perigüell Ortega i les regidores Sra. Rosa María Esteban Miedes i Sra.
Cristina María Suñer Tormo.

L'Ajuntament  Ple, per díhuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President
i els huit vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular, els
sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, el vot dels regidors
presents del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) tres abstencions per
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absència (les abstencions del Regidor Sr. Enrique Perigüell Ortega i de les
regidores Sra. Rosa María Esteban Miedes i Sra. Cristina María Suñer Tormo) i
cap vot en contra, adopta l'ACORD següent:

Primer.-   Establir el nombre de components del Consell Escolar
Municipal en un total de 30, incloent el president, distribuïts de la manera
següent:

1. PRESIDENT …........................................................................…...  1
2. REGIDOR DELEGAT DE  L’AJUNTAMENT …..................….         1
3. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA …………  1
4. REPRESENTANTS DIRECTORS CENTRES PÚBLICS....……….  4
5. REPRESENTANTS TITULARS CENTRES CONCERTATS…….… 1
6. REPRESENTANTS ALUMNES........................................…...........  3
7. REPRESENTANTS AMPA …....................................................….. 6
8. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS …...……….........….. 1
9. REPRESENTANTS D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS…………...…... 2
10. SINDICATS PROFESSORAT PÚBLICA ….......................…..…... 6
11. SINDICATS PROFESSORAT CONCERTADA …......……............ 2
12. SINDICATS MÉS REPRESENTATIUS...........................…...…..... 2
NÚMERO TOTAL DE COMPONENTS DEL CONSELL           ……... 30

Segon.-   Designar els següents membres d'esta corporació Municipal,
components del Consell Escolar Municipal, amb els càrrecs que s'indiquen:

PRESIDENTA: Sra. MARÍA JOSÉ PLA CASANOVA.
Regidora delegada pel Sr. Alcalde

REIDOR DELEGAT AJUNTAMENT:  Sr. RAMÓN VILA GISBERT.

Tercer.-  Designar i proclamar les següents persones, que es relacionen,
com a membres del Consell Escolar Municipal, en substitució dels qui fins al
moment ho constituïen, produint-se el cessament automàtic dels anteriors en el
moment de la presa de possessió de què ara es designen.

PRESIDENTA:
Sra. María José Pla Casanova, Regidora d’Educació, per delegació del Sr.
Alcalde.

REGIDOR DELEGAT DE L’AJUNTAMENT:
Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor d’Hisenda, per delegació del Sr. Alcalde.

REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA:
Sr. Joan Miquel Vercher Benavent, Inspector d’Infantil i Primària, de zona.
SUPLENT:
Sr. Vicent Martí Martí, Inspector de Secundària de zona.

REPRESENTANTS DIRECTORS CENTRES PÚBLICS (Infantil, Primària,
EPA):
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Sra. Francisca Borox López, (EPA Francesc i Morata).
Sr. Juan Antonio Ramírez López (CEIP Beato Jacinto Castañeda).
Sra. Rosa Mª Borrell (CEIP Atilio Bruschetti).
SUPLENTS:
Sra. Mª José Marqués (CEI Teresa Coloma).
Sra. Loles Miralles Sanchis (CEIP Martínez Bellver).
Sra. Neus Juan Martí (CEIP Taquígraf Martí).

REPRESENTANTS DIRECTORS CENTRES PÚBLICS (IES-FP-
CONSERVATORI -EOI):
Sr. Joan David Ferrandis Vila.  (IES Simarro).
SUPLENT:
Sra. Lidón Ahullana (CPFPA La Costera).

REPRESENTANTS TITULARS CENTRES CONCERTATS:
Sra. Rosa Mª Alfaro Ponce (CC Ntra. Sra. De la Seo).
SUPLENT:
Sr. Juan Antonio Vaello Cambra (CC Claret).

REPRESENTANTS ALUMNES:
Sr. Vicente Penalba Azorín (CPFPA La Costera).
Sr. Ricard Feliu Giménez (IES Simarro).
Sr. Ferrán Minguet Aznar (Escola Oficial d'Idiomes).
SUPLENT:
Sra. Antonia Campos Campos (CPFPA La Costera).

REPRESENTANTS AMPA:
D Sr. Juan Manuel Carmona Trujillo (CC Ntra Sra. de la Seo).
Sra. Neus Calatayud Genís (CC Claret).
Sra. Mª Soledad Ibáñez Gozalbo (IES Simarro).
Sra. Amparo Vera Cucó (CEIP Taquígraf Martí).
Sra. Isabel Esparza Albert (CEE Pla de la Mezquita).
Sra. Neus Palet Viudes (CEIP Beato Jacinto Castañeda).
SUPLENTS:
Sr. Vicente José Albiñana Ramírez (CC Ntra Sra. de la Seo).
Sr. Antonio Solves Jarillo (CC Claret).
Sr. Miguel Ferri Montell (IES Simarro).
Sra. Mª Rosa Hernández Jiménez (CEIP Taquígraf Martí).

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Sra. Carmen Sanchis Cucarella.
SUPLENT:
Sra. Amparo Pilar Corts Tolsá.

REPRESENTANTS D’ASSOCIACIONES DE VEÏNS:
Sr. Jordi Estellés Carrasco.
Sra. Xelo Angulo Luna.
SUPLENTS:
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Sra. Amparo Solves Agustí.
Sr. Luís Ferri Ureña.

SINDICATS PROFESSORAT PÚBLICA:
Sr. Vicent Tortosa Reig (STE PV).
Sr. Filibert Pons Climent (STE PV).
Sr. Donís Estellés Rosa (STE PV).
Sra. Xelo Gómez García (CCOO).
SUPLENTS:
Sr. Josep Tomeu Sanchis Estarelles (STE PV).
Sra. Mercedes Emilia Chorques Lorente (STE PV).
Sr. Vicent Flores Tormo (STE PV).
Sra. Mª Dolores Sala Grau (CCOO).

SINDICATS PROFESSORAT CONCERTADA:
Sr. Eliseo Vercher Nadal (FSIE).
Sra. Isabel Arques Egea (FSIE).
SUPLENTS:
Sr. Antonio Juan Torres SanchIs (FSIE).
Sr. Jorge Pitarch Ferri (FSIE).

SINDICATS MÉS REPRESENTATIUS:
Sr. Alfred Boluda Perucho (CCOO).
SUPLENTE
Sra. Mª del Mar Vicent García (CCOO).

SECRETARI/A DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
........................................................................................................

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 13 del Decret 111/89,
de 17 de juliol, el secretari del Consell Escolar Municipal serà triat d'entre els
seus membres, en la sessió constitutiva que se celebre.

Sent les 13 hores 25 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Sra.
Cristina María Suñer Tormo i s'absenta el Sr. Alcalde-President passant a
presidir la sessió el primer tinent d'alcalde Sr. Vicente Parra Sisternes.

7º.- EXP. NÚM. 656/2014, INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA
DELIMITACIÓ DEL SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL EN EL CARRER
RAFAEL LLUCH.

Vista la sol·licitud presentada per SORIANO GUETS, VICENTE en relació
amb la necessitat de  delimitar  el ben solar de la seua propietat, de 156 m2
situat en la C/ Sant Gaietà, número 7, de Xàtiva, del ben solar propietat de
l'Ajuntament de Xàtiva, situat en  el carrer Rafael Lluch-Sant Cayetano, de 517
m2, qualificat com patrimonial per aprovació del PGOU 2000 amb referència
cadastral 4683027, inscrit en el Registre de la Propietat, Tom 527, Llibre 186,
Foli 19, Finca 18815 i número orde inventari municipal 122.

Vista la carta de pagament per import de 168,77 euros, de data 22 d'abril
del 2013, en concepte de taxes per la prestació del Servici Urbanístic,
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demarcació  alienacions i rasants en C/ Sant Gaietà, número 7, ingressada pel
sol·licitant.

Vist l'informe de secretària en relació amb el procediment i la legislació
aplicable per a portar a terme la delimitació dels béns descrits en el paràgraf
anterior.

Vista la Memòria elaborada pels Servicis Tècnics municipals, de data 14
de març de 2014.

Vista la següent legislació d'aplicació:
− L'article 33.d) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim

Local de la Comunitat Valenciana.
− Els articles 4.1.d) i 22.2 j) i 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Règim Local.
− Els articles 44, 56 i següents del Decret 1372/1986, de 13 de juny pel qual

s'aprova el Reglament de Béns de les entitats locals.
− Els articles 22 i següents de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de

la Generalitat Valenciana.
− L'article 5 del Decret de 14 de febrer de 1947, pel que s'aprova el

Reglament Hipotecari.
− Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text

Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari.

Vist l'informe proposat emès pel Departament de Gestió Patrimonial.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió

celebrada el 25 d'abril de 2014,  proposant al Ple de la corporació l'aprovació
de l'inici de l'expedient de delimitació.

Sent les 13 hores 27 minuts s'incorpora a la sessió els regidors Sr.
Enrique Perigüell Ortega i la regidora Sra. Rosa María Esteban Miedes.

Sent les 13 hores 30 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-
President.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que l'IBI ha pujat un 110%. Titla la baixada d'impostos com
quelcom kamikaze.

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

Primer .- Iniciar l'expedient de delimitació de béns entre les finques de la
C/ Sant Gaietà, número 7 de Xàtiva, de 156 m'i2 la C/ Rafael Lluch-Sant
Cayetano, de 517 m2, propietat respectivament del Sr. Vicente Soriano Ginés i
de l'Ajuntament de Xàtiva, per considerar la conveniència de portar a terme el
mateix justificat per les raons que consten  en la Memòria.

Segon .- Notificar als titulars de les finques confrontants i titulars d'altres
Drets Reals que estiguen constituïts sobre les dites finques, l'inici de
l'expedient de delimitació perquè presenten les al·legacions i proves que
estimen pertinents.
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Tercer .- Publicar la realització de delimitació en el Butlletí Oficial de la
Província de València i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Xàtiva, amb
seixanta dies d'antelació  a la data en què es procedirà a l'inici dels treballs de
delimitació.

Quart .- fixar com a data d'inici dels treballs de delimitació, el tercer dia
hàbil següent a la finalització del terme de seixanta dies, previst per a la
publicació de l'anunci de delimitació en el Butlletí Oficial de la província de
València, fixant-se el començament de les operacions a les 12:00h en la
ubicació de les finques afectades.

Cinc .- Designar com a pràctics de la Corporació, per a participar en les
operacions delimitació, la Sra. Juana Borrás Gómez, Enginyera Tècnica
Topògrafa.

Sisè .- Notificar als interessats, titulars de les finques confrontants i titulars
d'altres drets reals, la possibilitat que presenten tots els documents que
estimen pertinents per a la prova i defensa dels seus drets, fins als vint dies
anteriors, al començament de les operacions.

Set. Comunicar al Registre de la Propietat de Xàtiva els efectes oportuns.

8é.- 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, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en
la sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 141 al 174 (corresponents al mes de maig de 2014)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

9é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

9é.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS  PER A CONDEMNAR AGRESSIONS GAV.

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

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada de forma telemàtica, per a condemnar agressions
GAV, amb el següent tenor literal:

“El passat dissabte 17 de Maig tingué lloc a Benirredrà (la Safor) la XXVI
Trobada d’Escoles en Valencià de la Safor, una festa en defensa de
l’ensenyament en la nostra llengua, organitzada per Escola Valenciana.
Per al mateix dia, al mateix lloc i a la mateixa hora, en una mostra del que
nosaltres considerem una greu irresponsabilitat, i malgrat els advertiments de
l’Ajuntament de Benirredrà i de diferents organitzacions polítiques, es va
autoritzar per la Delegació del Govern una concentració del Grup d’Acció
Valencianista, que es caracteritza per les seues protestes violentes i que ja
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comptava amb antecedents d’agressions a la comarca, com, per exemple, la
que va patir la regidora del Bloc Nacionalista Valencià de l’Alqueria de la
Comtessa, Maite Peiró, mentre participava en una cercavila festiva a la veïna
ciutat de Gandia i que encara hui, sis anys després, no ha suposat cap
condemna o denúncia a ningú, malgrat que el grup agressor va estar
plenament identificat pels mitjans de comunicació.

Com era previsible per tots, tret de la Delegació del Govern, alguns
membres del GAV va agredir una colla de menors que es dirigia al lloc de la
Trobada, un dels quals va haver de ser atès d’una ferida al cap a l’Hospital de
Gandia. L’agressió va ser observada per alguns veïns els quals s’han prestat a
identificar els participants. Però, a hores d’ara, no s’ha produïts cap actuació
policial per a la seua identificació.

Arran d’eixa agressió es van produir enfrontaments entre els participants
en la concentració del GAV i un grup de jovens que protestaven per la seua
presència a la Trobada, alguns dels quals (estos sí) foren identificats per la
policia. A l’endemà, un d’ells, un jove de Bellreguard, fou detingut i acusat
d’enaltir el terrorisme i incitar a la violència a través de les xarxes socials, en
una actuació certament desproporcionada de la policia.

Des de Compromís condemnem qualsevol acte de violència o la incitació
a la mateixa, vinga d’on vinga. I eixa és la qüestió que fonamenta la present
moció: la demanda de la mateixa celeritat i eficàcia que les forces de seguretat
han emprat en recents actuacions per a tots els casos.

A Compromís no compartim l’intent de criminalització de les xarxes
socials ni l’interès del Govern de l’Estat en reprimir qualsevol mena de protesta
social (en uns moments en què esta es justifica a bastament) mitjançat, per
exemple, la nova Llei de Seguretat Ciutadana, com tampoc justifiquem
possibles reaccions violentes o amenaçadores que no tenen cabuda en un
estat democràtic.

Però em resulta sospitós i condemnable que totes les actuacions
policials vagen en un mateix sentit. Així com, per exemple, entenem que la
Delegació del Govern té una clara responsabilitat en els fets ocorreguts a
Benirredrà, per permetre la concentració, i que la policia allí present degué
identificar i detindre els agressors dels menors. Per no parlar de la ja
esmentada agressió del 2008, mai resolta.

Fa uns mesos, coneixíem de fotografies de diversos membres de Noves
Generacions que enaltien el feixisme i que van ser catalogades per uns
dirigents del PP de “coses de joventut”, sobre els que no s’ha actuat. O, per
exemple, encara esperem que haja cap actuació per esclarir les amenaces de
mort, directes i inequívoques, rebudes fa un any pels nostres diputats a les
Corts Valencianes, Enric Morera, Josep Maria Pañella i Mònica Oltra que foren
arxivades per la policia amb l’excusa inversemblant de què no es podia
localitzar el compte des d’on foren realitzades. Per tot això, i entenem que si no
hi ha respostes semblants en totes les direccions estarà en joc la credibilitat de
les forces de seguretat i el propi sistema democràtic, demanem l’adopció dels
següents

ACORDS
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PRIMER.- L’Ajuntament de Xàtiva condemna qualsevol acte de violència o
qualsevol expressió d’incitació a la mateixa.

SEGON.- Per això, l’Ajuntament de Xàtiva condemna les agressions
efectuades a menors a Benirredrà (la Safor) en el marc de la Trobada
d’Escoles en Valencià per part de membres del GAV i insta la Delegació de
Govern a que ordene investigar els fets i els esclarisca.

TERCER.- Així mateix, l’Ajuntament de Xàtiva demana la Delegació de Govern
que ordene els cossos i forces de seguretat que investiguen les amenaces de
mort rebudes pels diputats de Compromís a les Corts Valencianes Enric
Morera, Josep Maria Pañella i Mònica Oltra i que actue en este cas amb la
mateixa contundència que amb altres recents”

Sra. Francesca Chapí Blanc, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, mostra la seua conformitat amb la moció. En vint-i-nou Trobades
no hi han hagut problemes. Les trobades són pacífiques. Perjudica molt la
unitat de la llengua. La Delegació del Govern no va actuar amb diligència, no
està sensibilitzada.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, també està a
favor. Condemna qualsevol tipus d'agressió. El GAV és un grup que freqüenta
estes pràctiques. En altres manifestacions,  la Delegació del Govern és més
contundent.

Sr. Jorge Herrero Montagud, president Local del Partit Popular,
manifesta  estar a favor de la moció. Condemna qualsevol tipus  d'agressió
vinga d'on vinga. A continuació presenta esmena a la moció, amb el tenor literal
següent:

“Des del Grup Popular de l'Ajuntament de Xàtiva, condemnem qualsevol
acte violent sense distingir la procedència ideològica  dels autors del mateix i
per això, aprovem esta moció  des del compromís adquirit de condemnar
qualsevol acció que violente el sistema democràtic utilitzant mètodes que estan
totalment al marge de la Llei.

Des d'este grup proposem que el Ple també incloga la condemna dels
actes que van succeir també esta setmana en la població d'Elda, en el que un
membre de Noves Generacions del Partit Popular de dita localitat va patir
agressions físiques i verbals per part d'un grup de radicals. Les dites
agressions van consistir en propinar diversos colps i punyades, així com cridar
consignes com “feixista” i “fatxa de merda” i al mateix temps deien “Viva la
República”.

Tots estos tipus de fets no poden tindre mai l'aprovació de les
institucions democràtiques i han de ser condemnats per a constar la
desaprovació dels mateixos. “

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que està a favor de rebutjar qualsevol tipus d'agressió però entén
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que llançar vives a la República no és un insult ni una acció violenta. Si llevara
la frase votaria a favor.

Sra. Francesca Chapí Blanc, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, considera que en la moció del Grup Municipal Bloc-Compromís
el que es demanava era que la Delegació del Govern actuara.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta la
seua conformitat amb l'esmena presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular manifesta que no pot haver-hi matisació. Rebutja qualsevol tipus de
violència i agressió, vinga d'on vinga. Sense condicions. El que proposa és
sumar.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
reitera que vitorejar a la República no és insultar.

Finalment s'addiciona l'esmena del Grup Popular a la moció del Grup
Bloc-Compromís, de comú acord i l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un
membres, adopta l'ACORD següent:

Únic .- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
amb l'esmena presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a
condemnar qualsevol acte de violència o qualsevol expressió d'incitació a la
mateixa.

9é.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
PER A RECLAMAR A LA GENERALITAT VALENCIANA EL DEUTE
PENDENT I INTERESSOS GENERATS PER CONVENIS 2004 EDIFICIS CCX
I 2005 GESPA  CAMP MURTA I CIUTAT DE L'ESPORT.

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

Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna
lectura a la moció presentada el 2 de juny de 2014, registre d'entrada número
4112, per a reclamar a la Generalitat Valenciana el deute pendent i interessos
generats per convenis 2004 Edifici CCX i 2005 gespa Camp Murta i Ciutat de
l'Esport, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És un fet que la Generalitat Valenciana acumula un deute substancial

amb la ciutat de Xàtiva. És evident que s’han incomplit convenis de financiació i
que no han arribat subvencions compromeses amb aquest Ajuntament. El
incompliment dels acords firmats per diferents responsables de la Generalitat
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Valenciana ha provocat una manca de financiació de les diferents obres
compromeses i ha perjudicat greument la tresoreria d’aquest Ajuntament,
obligant a renovar préstecs amb la consegüent despesa d’interessos.

En abril de 2012 el President de la Generalitat Valenciana, Sr. Alberto
Fabra, avançava que estava treballant en pagar el 50% del deute amb
Ajuntaments abans que conclogués l’any. En novembre de 2012, Fabra tornà a
afirmar que es faria un pla de pagaments. En desembre de 2013 el president
Fabra assegurava que en pocs mesos es posaria en marxa el FLA (Fons de
Liquidesa Autonòmica) que liquidaria al dia el deute de la GV amb els
ajuntaments. Des d’aquell moment sols s’han abonat algunes quantitats
insignificants.

Segons dades del servei econòmic d’aquest ajuntament la Generalitat
Valenciana va signar un conveni en 2004 per subvencionar la construcció del
CCX en Xàtiva. L’Ajuntament de Xàtiva va voler disposar d’este capital de
forma immediata i va signar amb el Banc de Crèdit Local un préstec de
1.732.000 (préstec nº 24BCL2004). Han passat 10 anys i en 2004 queden
pendents d’amortització a 1 de gener de 2014 1.283.333,34.

En 2005 la Generalitat Valenciana va signar un conveni per a la
instal·lació de Gespa en el Camp Murta i Construcció de la ciutat de l’esport,
l’Ajuntament de Xàtiva va disposar i gastar de forma anticipada els diners i va
signar un préstec de 2.372.332,80 amb el Banc de Crèdit Local (préstec
nº25BCL2005). Han passat nou anys i queden pendents a 1 de gener de 2014,
1.945.85.32 euros.

L’Ajuntament de Xàtiva, donat la actual incapacitat financera per a
cancel·lar estos préstecs, es troba ara en la necessitat de demanar un nou
préstec de 10 anys, fins l’any 2024, esta volta al BBVA per un import de
2.950.364,64 i que servirà únicament per a tapar el deute generat per una
gestió irresponsable de la Generalitat per comprometre  uns diners que no tenia
però també irresponsable d’aquells que van gastar a mans plenes anticipant
amb préstecs els diners que a dia de hui continuen sense arribar.

En total, i segons xifres del quadre de previsió d’amortització de préstecs
d’aquest Ajuntament, el impagament d’estos dos convenis ha generat una
despesa total en interessos de 1.185.725,33 euros.
 Aquest deute ha perjudicat greument la tresoreria de l’Ajuntament de
Xàtiva i ha incrementat exercici rere exercici la càrrega financera que suporta.
La Generalitat ofega als ajuntaments, que acaben ofegant a autònoms i
PYMES que acaben reduint plantilles i minvant la inversió, una espiral perversa
que deuria fer reflexionar a aquells polítics que tan irresponsablement han
inaugurat infrastructures que després no han pagat.

Ara ha arribat el moment d’exigir responsabilitats als causants de la
delicada situació financera municipal. De la mateixa forma que un ciutadà ha de
pagar recàrrecs i interessos quan no paga un impost en els terminis que la
pròpia administració mana, ara l’administració ha d’assumir les conseqüències
de la seua gestió. És obligació d’aquest Ajuntament defensar als ciutadans de
Xàtiva davant d’una administració, la Generalitat Valenciana, reiteradament
morosa e irresponsable.

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

PROPOSTA D’ACORD



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 8, DE 6 DE JUNY DE 2014

21

1. Ordenar als departaments corresponents (secretaria, intervenció i
tresoreria) que enceten els actes i expedients administratius per tal de
reclamar i cobrar a la Generalitat Valenciana el deute exigible i els
interessos generats corresponents al Conveni 2004 Edifici CCX i Conveni
2005 Gespa Murta i Ciutat de l’Esport.

2. En cas de limitacions legals al cobro d’interessos, ordenar als departaments
corresponents exigir a la Generalitat Valenciana una compensació
econòmica equivalent als interessos que qualsevol ciutadà hagués abonat si
digués una quantitat igual a un administració pública.”

Sent les 13 hores 40 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-
President, presideix el 1er. Tinent d'alcalde Sr. Vicente Parra Sisternes.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta la seua conformitat. És just i raonable. Demana que
incloga una reclamació al Síndic de Greuges respecte això. No pot l'Ajuntament
estar a l'atzar  de la inseguretat de pagaments de la Generalitat. La banca està
fent un gran negoci que no poden pagar els ciutadans.

Sent les 13 hores 45 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-
President.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu qualsevol ciutadà paga recàrrec i interessos i els pot reclamar l'Ajuntament,
per tant, també la Generalitat pot fer-ho.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular manifesta que la Generalitat és deutora però ha sigut inversora a
Xàtiva en una quantitat global de més de dos cents quaranta milions d'euros
en col·legis i altres infrastructures. L'Ajuntament en enèsimes ocasions ha
demanat, sense complexos, el pagament del deute a la Generalitat amb el vot
unànime de tots el grups, també el del Govern. Sempre ha reclamat el
pagament i ho seguirà fent, reconeixent, no obstant, la situació  de privilegi
inversor enfront altres municipis. Actualment, cada dia es reben  transferències
de la Generalitat per a finançar servicis a Xàtiva.

Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, considera
absurd apuntar-se les inversions que la Generalitat fa a Xàtiva perquè també
les fa en altres municipis. La realitat és  que l'incompliment dels convenis per
part de la Generalitat està generant molts més interessos del  que preveu.
Demana al Sr. alcalde que també reclame açò en les Corts. El president de la
Generalitat va vindre a inaugurar la Ciutat de l'Esport i fer-se la foto i hui no
paga. Hauria de llevar-se la placa inaugural. Els ciutadans són els que ho
paguen.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià sol·licita que s'incloga la reclamació  al Síndic de Greuges..
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Sra. Crisitna María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compropmís
diu que els diners són de tots. I no hi ha més perquè no es reclama a Madrid i
perquè es malgasta.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que després de setze anys de govern Socialista a Xàtiva no hi
havia cap recurs social. Reitera que sempre ha reclamat el pagament  però no
els interessos. S'han rebut inversions de la Generalitat deu vegades més gran
que el pressupost.

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

Únic .- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista, per a
reclamar a la Generalitat Valenciana el deute pendent i interessos generats per
convenis 2004 Edifici CCX i 2005 gespa Camp Murta i Ciutat de l'Esport

9é.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A INSTAR EL GOVERN  DE L'ESTAT A IMPU LSAR EL
PROCÉS  LEGISLATIU D'ABDICACIÓ DEL REI.

D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 2 de juny de 2014, registre d'entrada número
4113, per a instar el Govern de l'Estat a impulsar el procés legislatiu d'abdicació
del Rei, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 57 de la Constitució Espanyola estableix taxativament el
caràcter hereditari de la Corona, i així, disposa, en el seu apartat primer, que
“La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de SM Joan Carles I de
Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica”.

Com veiem no es diu res quant a la possibilitat d’abdicació a favor
d’aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de transmissió prèvia a
la defunció i consagra l’herència com l’únic mecanisme previst per la Carta
Magna, l’origen de la qual únicament pot donar-se mortis causa.

La recent notícia feta pública el 2 de juny de 2014 d’abdicació del rei a
favor del seu fill, suposa situar-se en un supòsit de fet que no té cap regulació i
al qual el Parlament ha de donar resposta immediata.

L’única solució a la falta de regulació és la democràtica: oferir a la
ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la
possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l’Estat Espanyol,
inclòs el cap de l’estat, siguen designats mitjançant l’elecció de la ciutadania, ja
siga de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix
l’article 23 de la Constitució Espanyola.

L’abdicació del rei i el vuit legal existent obri la possibilitat de la
construcció d’un estat en el qual la ciutadania puga decidir lliurament la seua
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representació política i institucional, una opció que cal regular en este
Parlament.

I és per això que l’Ajuntament de Xàtiva

ACORDA

1. L’Ajuntament de Xàtiva insta el Govern de l’Estat a impulsar el procés
legislatiu pel que fa a la regulació de la situació creada davant l’abdicació
del rei en el sentit d’aprofundir en la democratització de l’Estat Espanyol i
establir el principi d’elecció directa o a través dels seus representants de
tots els càrrecs públics i institucionals, inclòs el cap de l’estat, per part de la
ciutadania, garantint el principi d’igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes
tant en el sufragi passiu com en l’actiu.

2. Aquest procés ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots
els àmbits polítics, socials i acadèmics per tal d’iniciar un debat públic sobre
la democratització de l’Estat.

3. Aquest procés haurà de concloure mitjançant un referèndum perquè de
manera lliure i directa la ciutadania puga decidir sobre els canvis en
ordenament jurídic que aquesta proposta requereix.”

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís, per a instar el Govern de l'Estat a impulsar el
procés legislatiu d'abdicació del Rei.

9é.4.- MOCÍO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ ENFRONT DE LA NOVA LLEI DE
TELECOMUNICACIONS.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 2 de juny de 2014,
registre d'entrada número 4114, enfront de la nova Llei de Telecomunicacions,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’aprovació de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, de telecomunicaciones”
introdueix importants reformes en el desplegament de xarxes de telefonia mòbil
i la prestació de serveis de comunicacions electròniques a les ciutats. Aquesta
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nova llei implica una invasió competencial sense precedents i fa desaparèixer
la intervenció municipal i permet expropiar espais. En aquest sentit, des
d’Esquerra Unida no estem d’acord en perdre el control i la inspecció sobre
aquestes instal·lacions. De fet, amb la possibilitat de l’expropiació de béns
privats i públics per a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil també s’obri
una porta a una gran conflictivitat davant la qual els governs municipals no
tindrem cap possibilitat d’intervenció real, en quedar delegats a un paper
testimonial.

Sens dubte, aquesta llei generarà desprotecció jurídica en matèria de
salut i consum i també volem recordar que no aplica ni deixa aplicar el principi
de precaució i deixa en mans privades i interessos comercials les
consideracions relatives a l’expropiació forçosa.

És per tot això que el Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament
de Xàtiva proposa l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Mostrar el rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions per
atemptar contra l’autonomia municipal i autonòmica i elevar al Govern central la
proposta que qualsevol reforma que afecte les entitats locals i autonòmiques
haurà de comptar amb la participació de les mateixes.
SEGON.- Comunicar al Govern Central la necessitat de que qualsevol reforma
de la LLei de Telecomunicacions tinga en compte el dret a la salut i a la vida
per damunt dels beneficis econòmics i no atendre solament als interessos de la
indústria.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià enfront de la nova Llei de
Telecomunicacions.

9é.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A INSTAR EL GOVERN DE L 'ESTAT A
CONVOCAR UN REFERÈNDUM PER A QUE LA CIUTADANIA DECI DISCA
ENTRE MONARQUIA I REPÚBLICA.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 3 de juny del 2014,
registre d'entrada número 4159, per a instar el Govern de l'Estat a convocar un
referèndum perquè la ciutadania decidisca entre monarquia i República, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSA

En una societat democràtica totes les institucions s’haurien d’elegir per
voluntat popular i estar sotmeses al control i a la possibilitat de revocació.
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Aquest és un principi bàsic de les societats basades en la sobirania popular, on
la font última de tot poder i autoritat és exclusivament la ciutadania, i per aquest
motiu no pot existir cap autoritat  ni cap poder per damunt d’ella, fent així
especial referència al principi bàsic d’igualtat davant la llei de tothom.

La Constitució Espanyola vigent estableix una monarquia parlamentària,
en la que totes les institucions de l’Estat són elegides –directament o
indirectament- per sufragi universal, a excepció del cap d’Estat, que ho és per
raons dinàstiques. Açò constitueix una anomalia i un anacronisme, compartit
amb altres països europeus però que suposa un fenomen absolutament
minoritari tant a la Unió Europea com a nivell mundial.

La Constitució Espanyola de 1978 va ser aprovada en referèndum, però
no deixava opció a elegir la forma d’Estat entre monarquia o república, sinó que
es tractava de ratificar o no una Constitució que restablia les llibertats
democràtiques després de 40 anys de dictadura repressora. Lògicament, la
immensa majoria dels espanyols i espanyoles en aquell moment van votar a
favor de la Constitució, però això no pot ser interpretat com un suport majoritari
a la institució monàrquica, que mai s’ha sotmès al sufragi popular.

Trenta-quatre anys després, la majoria de la població no va votar en
aquell referèndum, ja que tots els que avui tenen menys de cinquanta-dos anys
no havien complit la majoria d’edat i molts ni tant sols havien nascut. A més, el
recolzament de la ciutadania a la institució monàrquica ha anat reduint-se
segons es manifesta en tots els estudis d’opinió –inclosos els dels Centre
d’Investigacions Sociològiques- procés que s’ha accelerat en l’últim any en
conèixer l’opinió pública diversos fets presumptament delictius i altres de
dubtosa ètica política pels quals el propi monarca ha hagut de demanar
exemplaritat o disculpes.

Ara amb l’abdicació de Joan Carles I a favor del seu fill, el príncep Felip,
ha arribat el moment que el poble espanyol decidicsa lliure i democràticament
la seua forma d’Estat, i per això presentem els següents ACORDS:
PRIMER.- instar al Govern de l’Estat a convocar un referèndum, d’acord amb
allò establert a l’article 92 de la Constitució Espanyola, per a que la ciutadania
decidisca entre monarquia i república.
SEGON.- Instar ales Corts Generals a que, si en el referèndum guanya
democràticament l’opció republicana, posen en marxa el procediment de
reforma constitucional establert en l’article 168 de la Constitució Espanyola.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups de les Corts
Valencianes, del Congrés dels Diputats i al president del govern."

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, per a instar el Govern de l'Estat a
convocar un referèndum perquè la ciutadania decidisca entre monarquia i
república.
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9é.6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
PER A INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT A CONVOCAR UN
REFERÈNDUM CONSTITUCIONAL

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, presentada de
forma telemàtica, per a instar el Govern de l'Estat a convocar un referèndum
constitucional, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució de 1978, sorgida d’un ampli consens i del diàleg de la
transició, fa temps que mostra símptomes d’esgotament. Han passat més de 35
anys des de la seua aprovació i en este temps la societat espanyola ha canviat
profundament.

La ciutadania demanda canvis. Canvis en profunditat. I la Constitució
Espanyola ha ser el marc on es plasmen estes reformes. La Constitució es pot i
s’ha de reformar de manera democràtica i, com al 1978, buscant el major i més
ampli consens possible, amb un nou pacte intergeneracional.

No parlem de la forma d’Estat. El debat s’ha de centrar en una reforma
constitucional que incorpore totes les demandes socials, econòmiques, de
garanties jurídiques i drets ciutadans.

L’actual formulació de la Constitució espanyola ja ha complert el seu
paper. I cal un nou pacte constitucional global que actualitze el nostre pacte de
convivència i incorpore a les generacions més joves, que han nascut en
democràcia, al consens constitucional.

La Constitució es pot i s’ha de reformar, de forma democràtica i complint
els mecanismes que estableix l’Estat de Dret.

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

ACORDS

1. Proposar una reforma de la Constitució Espanyola que contemple almenys
els següents acords:

− Un nou disseny d’Espanya com a un Estat Federal. Amb finançament i
competències justes i clarament definides.

− Una clàusula social que assegure la protecció constitucional del dret a
la sanitat universal, a l’educació pública, a l’habitatge i a la garantia
social.

− Un aprofundiment dels mecanismes de transparència i regeneració
democràtica i dels drets de participació de la ciutadania en la vida
pública.

− La garantia d’igualtat, real i efectiva, entre homes i dones.
− Altres aspectes rellevants com la forma d’Estat o la revisió de la

reforma de l’article 135.
2. Sol·licitar que esta reforma constitucional siga votada en referèndum per

tota la ciutadania tal com estableix la mateixa Constitució.
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3. Donar trasllat d’este acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Comunitat,
i als grups polítics del Congrés i de les Corts Valencianes i a la Junta de
Govern de la FEMP.”

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada pel Grup
Municipal Socialista, per a instar el Govern de l'Estat a convocar un referèndum
Constitucional.

9é.7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS  SOBRE DEMANDES A L'ESCOLA OFICIAL D'IDIO MES (EOI).

Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura
a la moció presentada el 5 de juny de 2014, registre d'entrada número 4270,
sobre demandes  a l'EOI, amb el següent tenor literal:

“Són molts els alumnes de les Escoles Oficials d’Idiomes de Benidorm,
Castelló, Elda, Elx, Oriola, Quart de Poblet, Utiel i Xàtiva que estan recollint
signatures per sol·licitar la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que regulen
la realització d’una segona convocatòria d’exàmens en les proves de
certificació que donen drets als certificats expedits per les Escoles Oficials
d’Idiomes. L’ensenyament en les Escoles Oficials d’Idiomes es divideix en tres
nivells: bàsic, mitjà, avançat. Per a promocionar del primer nivell al segon es
contemplen dues convocatòries en tota la educació reglada, però al arribar al
segon curs de cada nivell i de cada idioma els alumnes només compten amb
una oportunitat per aprovar i aconseguir la certificació d’idiomes, el que suposa
un fet discriminatori, atès que en tota la educació reglada es compta amb dues
convocatòries per superar el curs i perquè, a més a més, en altres comunitats
autònomes sí que es contemplen les dues convocatòries anuals per aconseguir
la certificació.

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

ACORDS

PRIMER.- l’Ajuntament de Xàtiva insta a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport iniciar els tràmits per a la realització d’una segona convocatòria
per al curs 2013/14 i posteriors cursos com estipula l’Orde 87/2013.

SEGON.- Transmetre aquest acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, als grups polítics de les Corts Valencianes i a l’EOI de Xàtiva.”

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís, sobre demandes a l'Escola Oficial d'Idiomes.

9é.8.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIP ALS
DE L'OPOSICIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DE LA CREMA I P OSTERIOR
EXTERMINI DE LA CIUTAT.

Es presenta moció conjunta pels Grups municipals de l'oposició per a la
commemoració de la crema i posterior extermini de la Ciutat, amb el següent
tenor literal:

“El 19 de juny de 1707 les tropes borbòniques de Felip V comandades
per Berwick i D’asfeld saquejaren i incendiaren la ciutat amb una ordre signada
pel mateix rei en el següents termes:

“La obstinada rebeldía con que hasta los términos de la desesperación
resistieron  la entrada de mis armas los vecinos de la ciudad de Xàtiva (…)
empeñó mi justicia a mandarla arruinar para extinguir su memoria, como se
ejecutó  para castigo de su obstinación, y escarmiento de los que intentasen
seguir su mismo error”

L’acció promoguda per aquests criminals de guerra significà un incendi
que durà una setmana sencera i un extermini de la seua gent en els mesos
següents. Fins i tot l’extermini del nom de Xàtiva pel de Nueva Colonia de San
Felipe. Més tard el decret de Nova Planta promoguda pels assassins relegava
la llengua dels xativins enfront de la promoguda llengua de Castella i eliminà
els Furs Valencians a favor de les lleis de Castella.
Amb motiu d’aquesta commemoració l’entitat cívica i cultural Xàtiva Renaix
proposa que les banderes del balcó consistorial i de  la resta d’edificis es
mantinguen a mig pal durant tota la jornada del 19 de juny i que, en concret, la
bandera de Xàtiva lluïsca un crespó negre en senyal de dol i en memòria dels
nostres herois.
Així mateix convidem a totes les persones que formeu part del consistori –i a la
resta de funcionaris i treballadors de l’administració local- a participar dels actes
que la ciutadania té previstos al voltant de la commemoració del 19 de juny”

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció presentada pels Grups
municipals de l’oposició, per a la commemoració de la crema i posterior
extermini de la ciutat.

9é.9.- MOCIÓ “ IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A INCLOURE BE QUES DE
MENJADOR EN L'ESCOLA.
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Sra. Francesca Chapí Blanc, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció “in voce” per a incloure beques de
menjador en l'escola, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que la situació per a moltes famílies desfavorides i per a la classe
treballadora és molt greu a dia de hui al País Valencià i a l'Estat: amb un
augment d'un 18%  de la pobresa des de l'esclat de la crisi o un 28% de
pobresa infantil. La indefensió pròpia de la infància fa que a més de patir la crisi
econòmica  també hagen de patir la baixada del poder adquisitiu dels salaris i
les pensions, els repagaments sanitaris i el desmantellament del sistema de
salut universal, les retallades d'ajudes socials (a les beques, menjadors, de la
dependència ….) i un llarg etcètera.

Atès que les entitats que col·laboren amb els Serveis Socials de
l'Ajuntament de Xàtiva i atenent els casos de greu emergència social, i només
en la nostra ciutat atenen a més de 700 famílies, han confirmat públicament
que la situació que està deixant  la crisi econòmica és molt preocupant. S'han
multiplicat per tres el nombre de famílies que atenen només a Xàtiva. Només a
l'estiu 73 xiquets es van acollir al menjador fora del calendari escolar. I el propi
Ajuntament, també  va haver de multiplicar les ajudes d'emergència en el 2013 i
ha hagut d'augmentar-les en el pressupost d'enguany.

Atès que en anteriors plenaris i en la comissió sociocultural (exp.
1292/2013 ADHESIÓ AL PROGRAMA PROVINCIAL D'ASSISTÈNCIA
NUTRICIONAL PER A MENORS ESCOLARITZATS EN EDUCACIÓ INFANTIL
I PRIMÀRIA, per la Diputació Provincial de València, de data 13 de juny del
2013 que establia una línia de beques de menjador en període no lectiu).
Considerem que s'aprove, un programa de beques del propi Ajuntament  de
Xàtiva per a complementar les beques que pogueren atorgar altres organismes.

Des d'EU-Xàtiva considerem que, almenys, s'ha de garantir a les
xiquetes i xiquets l'aportació nutricional bàsica diària. També  en els mesos
lectius de juny i setembre, en els que el menjador de l'escola es troba tancat. I
en el que s'incloga als menors, a partir de 12 anys, ja que als instituts
d'ensenyament secundari no existeix menjador ni cap ajuda que garantisca que
estos xiquets i xiquetes reben una aportació nutricional bàsica.

Des d'EUPV Xàtiva proposem a l'Ajuntament que alhora d'obrir el
menjador escolar en estiu ho faça amb un pla integral que reduïsca la
segregació. Aquesta proposta es concretaria en “l'escola d'estiu” amb activitats
lúdiques i educatives que donen una atenció  integral als menors. Així s'evitaria
una segregació  per dèficit alimentari. Dotant al centre dels mitjans humans i
recursos econòmics necessaris. Amb una solució consensuada entre el Consell
Escolar, l'AMPA, l'Ajuntament amb el CLAS (Consell Municipal d'Acció i
Emergència Social).
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EUPV presenta aquesta proposta a l'Ajuntament per a poder garantir el
desdejuni i el berenar en l'escola, davant de casos de mal nutrició i augment de
la pobresa infantil. EU Xàtiva proposa que en la pròxima convocatòria de
beques de menjador municipal, s'incloga una partida per a garantir tres menjars
en l'escola per a les xiquetes i els xiquets, almenys en els centres públics, que
són els que depenen directament de l'administració. I que aquest programa
incloga les beques pròpies, de la Conselleria o les famílies que s’adrecen als
seus centres educatius.

A més a més, proposem a la Regidora, que d'acord amb el Consell
Escolar Municipal i les AMPES, s'organitzen  en alguns col·legis menjador per
als mesos de juny, juliol , agost i setembre.

Per tot açò demanem al ple i al govern de la ciutat els següents
ACORDS:

• L'Ajuntament es compromet a incloure en la pròxima convocatòria de
beques de menjador municipal una partida per a garantir tres menjars
a l'escola per a les xiquetes i xiquets, almenys en els centres públics
que són els que depenen directament de l'administració, en els
períodes de juny, juliol, agost i setembre.

• L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a través de la regidoria de
serveis socials i el CLAS (El Consell Municipal d'Acció i Emergència
Social) a elaborar un informe sobre els menors en situació de
problemes alimentaris.

• L’Ajuntament de Xàtiva i la Regidoria d’Educació es comprometen a un
acord amb el Consell Escolat Municipal i les AMPES per organitzar en
alguns col·legis menjador per als mesos de juny, juliol, agost i
setembre.

• L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a elaborar un pla integral
vinculat a “l'Escola d'Estiu” amb activitats lúdiques i educatives que
donen una atenció integral als menors dotant dels mitjans humans i
recursos econòmics necessaris. Amb una solució consensuada entre
el Consell Escolar, l'AMPA i l'Ajuntament.

• Traslladar els següents acords:
• A les entitats i membres del Consell Escolar Municipal.
• A les entitats integrants del Consell Municipal d'Acció Social i

Salut.
• A la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
• A la Conselleria de Benestar Social.
• A la Presidència de les Corts Valencianes i als grups

parlamentaris de les Corts.
• A la Presidència de la Generalitat”.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el contingut de la moció ja s'està
fent  per això  no declara la urgència.

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció “in voce” presentada pel
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, per a incloure beques de
menjador en l'escola.

9é.10.- MOCIÓ “ IN VOCE” FORMULADA PEL GRUP MUNICIPAL
BLOC-COMPROMÍS SOBRE REGULACIÓ DE LA SITUACIÓ DE LA
MONARQUIA.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
procedeix a explicar el contingut de la moció que formula “in voce”.

El Sr. Alcalde-President demana a la portaveu del Grup Municipal Bloc-
Compromís que només llija el títol de la moció per a debatre sobre tractar o no
la seua urgència.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
procedeix a la lectura dels acords de la moció.

El Sr. Alcalde-President manifesta que són assumptes ja tractats i que a
més ha sigut declarada ja la no urgència. Demana que no se li prenga el pèl a
la corporació.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
demana que conste en acta que el Sr. Alcalde-President no li deixa formular la
moció. Considera que és l'alcalde qui pren el pèl a la corporació.

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

Únic .- No conferir el tràmit d'urgència a la moció “in voce” presentada pel
Grup Municipal Bloc-Compromís sobre la regulació de la situació de la
Monarquia.

10é.- PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a contestar les preguntes que han sigut
presentades per escrit.

1.- Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, presenta el 5 de juny de 2014, registre d'entrada número
4217, les següents preguntes dirigides al regidor Sr. Enrique Perigüell Ortega:
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• S'ha realitzat algun tipus d'inversió en la pèrdua d'aigua (en el Canal de
Bellús) que segons informacions de la ciutadania s'està produint des del
mes d'abril?

• Té alguna relació aquesta fuga d'aigua amb la presència d'aigua en les
voltants del Molí Sarampedra?

• Hi ha relació  entre aquestes fugues d'aigua amb les últimes intervencions
de les conduccions d'aigua que arriben des del Canal de Bellús a la ciutat?.

D. Enrique Perigüell Ortega, delegat de la Brigada d'Aigües Potables respon
el següent:

− Respecte a la primera pregunta explica el funcionament de
l'abastiment de l'aigua  del Canal de Bellús. Explica que l'origen està
en l'increment del cabal per a eliminar bombolles  d'aire en la nova
instal·lació.

− En relació a la segona pregunta diu que és producte de fugues
controlades. És el producte d'un sistema d'abastiment natural i
complex.

− A la tercera pregunta afirma que quan el Canal s'acabe de regular
cessaran les fugues.

2.- D. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
presenta en forma telemàtica, les següents preguntes dirigides a la regidora
Sra. Mª José Pla Casanova:

•  L'Empresa adjudicatària de l'escola infantil de 0 a 3 anys té alguna
obligació en quant ha de donar compte a l'Ajuntament de les contractacions
efectuades, del criteri seguit per a fer-les o dels requisits exigits a les
persones contractades?

• Aquesta empresa ha comunicat a l'Ajuntament  les contractacions
efectuades?

• Té intenció aquest Ajuntament de comprovar la idoneïtat de les
contractacions realitzades per l'empresa i la transparència de les mateixes?

Sra. Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació respon que
no a la primera i segona pregunta. En relació a la tercera diu que no perquè és
la Conselleria la que ha de comprovar la idoneïtat.

B) A continuació es formulen les preguntes següents:

� Sr. Miquel Angel Lorente, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per la programació de la plaça de bous.

El Sr. Alcalde-President respon que està en això.
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� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País València prega que s’actuen la neteja de matolls i mala herba en la
zona de Bolvens per a evitar incendis.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, pregunta si hi ha intenció d'organitzar la fira de forma
conjunta i tractar-ho en la comissió.

El Sr. Alcalde-President respon que no.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País València pregunta per la falta d'il·luminació en l'accés de Lluis
Alcanyis.

Sr. Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'enllumenat públic respon que
estan intentant localitzar l'avaria. Tot apunta a possible robatori.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per  la sol·licitud feta en el registre d'entrada per la Gent
de la Consolació sobre menjador social.

El Sr. Alcalde-President respon que ho va saber per la premsa. Es veurà
que es pot fer. Vol evitar l'efecte crida.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si s'ha fet alguna cosa en relació a la moció aprovada
sobre gas i electricitat.

Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social,
respon que s'ha remés. Estan esperant  resposta.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta que es  pensa fer sobre els llibres de text.

Sra. Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació diu que el
mateix que l'any passat i l'anterior.

� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta pels desperfectes en les escales del Col·legi Taquígraf Martí i en
la EPA.

Sr. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres respon que està
pendent de solució. És cosa de la Brigada de Policia Urbana.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de la Brigada de Policia
Urbana diu que és fruit d'una avaria d'obres i està informat.
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� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
pregunta sobre queixes en la Ciutat de l'Esport.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada d'Esports
respon que només hi ha una queixa en 2013, per pàdel. No hi ha cap
reclamació per escrit.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
pregunta per les pedres del camp de basquet i volei.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada d'Esports diu
que fa tres anys que hi havia i ja es van llevar.

� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta com va a tractar-se la proposta dels sindicats sobre jubilació de la
policia.

Sr. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Recursos Humans
respon que es tracte en la Mesa de Negociació.

� Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta sobre
la retirada del cartell de la plaça de bous.

Sr. Ramón Vila Gisbert respon que es llevarà quan es puga.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta per la
reclamació que va presentar sobre els criteris de baremació de La Dipu Et
Beca que considera subjectius.

Sra. Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació respon que la
Junta de Govern Local la va desestimar i  a ella es remet. Les bases de la
Diputació així ho estableixen.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que si no
hi ha criteris objectius en un apartat tan important es presta a males
pràctiques.

Sra. Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació aclareix que és
el comitè avaluador qui qualifica.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que té
constància d'escrit en el que es presenten 30 firmes sobre deficiències en
la Ciutat de l'Esport presentades hui en el registre.

Sra. Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, Regidora Delegada d'Esports
respon que ho mirarà.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta al Sr.
Alcalde-President en quin estat d'ànim es troba després de la sentència de
Blasco després de dir que tallaria la mà si algú robava.
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El Sr. Alcalde-President diu que ja li respondrà.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que quan es presenta una moció abans de l'orde del dia
no té perquè votar-se la urgència. Hauria de fer-se un informe al respecte
de si han de tractar-se obligatòriament  o  pot rebutjar-se la urgència i no
tractar-se.

El Sr. Alcalde-President manifesta que informe el Sr. secretari.

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

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

EL VICESECRETARI


