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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia dotze d'agost de dos mil
onze, es reuneixen a 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 fedetària.

Falta a la sessió el regidor Vicente Parra Sisternes, del Grup Municipal del Partit
Popular i el regidor Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, a qui el Sr.
Alcalde considera excusats.

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. 8, DEL 6 DE JULIOL DE
2012.

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

El Sr. Alcalde-President anuncia que el càrrec de portaveu del Grup Municipal
del Partit Popular l'exercirà cada regidor segons la matèria de l'assumpte de què es
tracte.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, sol·licita que es respecte el calendari de sessions del Ple a fi d'evitar
absències tan assenyalades com la de dos dels quatre portaveus.

També posa de manifest l'existència d'un error en l'esborrany de l'acta que
els ha estat remés, en citar-se a  Cristina M. Suñer Tormo com a representant del
Grup Municipal d'Esquerra Unida, sent representant del Grup Municipal Bloc-
Compromís, així com en atribuir-se al propi senyor Lorente López les manifestacions
en el sentit que les contractacions de personal laboral efectuades per l'Ajuntament
són il·legals.

Rafael Llorens Gozálbes, del Grup Municipal Socialista, manifesta que davant
de l'absència del Portaveu del Grup Popular i la falta de nomenament d'un suplent
s'evidencia una situació irregular.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, reafirma
l'error evidenciat pel senyor Lorente López i en el sentit que les manifestacions que
s'atribueixen a aquest en l'acta, en realitat les va fer ella mateixa. Tot això ho
reconeix la secretària i queda esmenat.

No havent-se formulat altres objeccions, per unanimitat dels dènou membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 6 de juliol de 2012.



2n. DACIÓ DE COMPTE DE L'EXP. NÚM 91/2012, SOBRE CO MPLIMENT
DE LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA M OROSITAT.
INFORME DE L'AJUNTAMENT A DATA 30 DE JUNY DE 2012 I  SOBRE
ACTUACIONS EN RELACIÓ AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/20 12

El secretari informa que, en compliment de la Llei 15/2010 de mesures de
lluita contra la morositat, el tresorer i interventora, han emés el respectiu informe
data 30 de juny de 2012.

Igualment es dóna compte de les dues certificacions expedides per la
interventora durant el mes de juliol en relació amb el Reial Decret Llei 4/2012, de 24
de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals, ambdós en sentit negatiu, així com de la seua translació al Ministeri
d'Hisenda.

Vist que l'expedient ha estat examinat per la Comissió d'Hisenda en la sessió
celebrada el 24 de juliol de 2012.

Obert debat  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra
Unida del País Valencià, manifesta respecte a l'informe de morositat, que el mateix
no és complet ni rigorós per no contenir les premisses que determina Ministeri
d'Hisenda el que considera un incompliment de la norma. Entre els incompliments
que evidencia l'informe i que practica l'Ajuntament és de veure com el
subministrament elèctric es paga a 300 dies, o com hi ha tres milions d'euros en
factures pendents de pagament més un altre milió d'euros pendent d'aprovació i
pagament. En total quatre milions que desmunten el compromís de l'alcalde en el
sentit que després del Pla “Montoro” no hi hauria factures pendents de pagament.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, realitza una
valoració negativa de l'informe de morositat. Explica que es  paga a més de 500 dies
quan la Llei estableix 40 dies com a màxim. Informa de l'existència de factures
pendents de l'any 2002. Es deu fins i tot la quota de la Federació de Municipis.
L'escenari posa de manifest la forma caòtica d'operar del Govern Municipal. Es
vulnera l'ordre de prelació de pagament. Es posterga els proveïdors de serveis
essencials. Les factures generades l’any 2012 i pendents de pagament són ja
milionàries. Exigeix a l'Ajuntament que complisca la Llei i es pague al dia ja que les
dades evidencien que es contracta sense sotmetiment a la Llei i es paga igualment.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, diu que durant
l'últim any s'han demanat préstecs per  import d'onze milions d'euros mentre el
període de pagament a proveïdors s'incrementa en més de 500 dies. De l'any 2012,
diu, no s'ha pagat res. A l'agost de 2012 començarà el pagament d'interessos pel
préstec de l'anomenat Pla Montoro, el que lesionarà més encara la malparada
tresoreria. Desconeix com farà front l'Ajuntament a aquestes obligacions afegides a
les que ja incompleix. El mateix ocorre amb l'ampliació del préstec que s'ha
formalitzat en les últimes dates l'assumpció de les quals no està incorporada al Pla.

 Ramon Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que s'ha reduït
un 11% les  factures pendents sobre 2010. S'apliquen mesures de contenció. Sobre
l'any 2011 es redueix un 22%. L'Ajuntament ha pagat 9 milions d'euros de despesa
corrent de 2012 dels quals 3 milions són de factures. Els 500 dies són la



conseqüència d'haver pagat factures antigues. Allò que no va ser assumit pel Pla
Montoro es pagarà prompte.

En segon torn d'intervencions Miquel Àngel Lorente López, del Grup
Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, manifesta que l'informe d'agost de
2011 presentava menor període de morositat que l'actual. Això implica menor
liquiditat. No entén com es deuen 400.000 euros del tractament de residus quan es
cobra als ciutadans, per això.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que, al seu parer, l'únic que considera positiu de la gestió econòmica de
l'Ajuntament és el regidor d'Economia i Hisenda. Les xifres evidencien tot el contrari
i la morositat s'incrementa. No entén per què alguns proveïdors cobren puntualment
i altres amb demora excessiva. Reitera  la seua pregunta en el sentit de per què
l'Ajuntament ha satisfet el pagament de segells de l'oficina de recaptació quan
aquest era un servei externalitzat. En suma, diu, l'Ajuntament paga a qui vol i quan
vol. No basta de desitjar la reducció de despesa. És responsabilitat de qui governa
que això es produïsca.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, considera que el
regidor d'Economia i Hisenda  està en una realitat paral·lela. L'alcalde ha anunciat
que no es deu res, però això és incert. El Pla d'Ajust és paper mullat, mera ficció, ja
que no contempla l'últim préstec de 300.000 euros per a pagament a proveïdors. Els
informes de morositat evidencien que s'incrementen els terminis en paràmetres
negatius.

El Sr. Alcalde-President, diu que el missatge es repeteix cada trimestre, i
cada trimestre es veu obligat a explicar el mateix. El pressupost de l'Ajuntament són
24 milions d'euros. El període de pagament ha augmentat perquè s'ha pagat. La
realitat és que l'Ajuntament paga a 130 dies. S'ha afirmat públicament que
l'Ajuntament no ha pagat res de 2012, la qual cosa s'ha reiterat en el transcurs del
debat, sent això incert. S'han pagat més de 600 factures per 2 milions d'euros a 30
de juny. Però a 10 d'agost la xifra arriba als 3,2 milions. En total l’any 2012 s'han
pagat 13 dels 15 milions d'euros generats. El pendent de pagament en un
pressupost de 24 milions és l'equivalent a 1,5 mesos de gestió. Cal tindre en compte
que l'Ajuntament només ha rebut 4 dels 14 milions de la recaptació. Les coses es
porten amb rigor. A fi d'any la morositat baixarà de 130 dies. Cap proveïdor ha
deixat de servir l'Ajuntament per la falsament denunciada falta de pagament. Tant el
Teatre Municipal com la Grua Municipal tenen tractament distint ja que generen
ingressos afectats.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, considera que s'han quedat coses per contestar.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, planteja com
a qüestió d'ordre que el segon torn és absurd ja que  Ramon Vila Gisbert no ha
utilitzat el torn com a portaveu i està exercint de tal l'alcalde-president.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, formula una
pregunta al secretari en relació amb un dels aspectes sotmesos a debat, a la qual



cosa el secretari respon que el Ple el dirigeix l'alcalde-president i que les
intervencions del secretari han de respondre a sol·licituds de la pròpia Presidència.

Redirigeix la seua pregunta al regidor delegat d'Economia i Hisenda a la qual
respon el propi Sr. Alcalde-President, que tot el finançament obtingut per al
pagament a proveïdors està en el Pla d'Ajust i l'Ajuntament pot fer front a ella.

I donant el senyor president per finalitzat el debat, el Ple,

Queda assabentat de l'informe conjunt del tresorer i la interventora de
l'Ajuntament, corresponent al segon trimestre de 2012, que, en relació al càlcul del
període mitjà, de pagament, pendent de pagament i operacions pendents de
reconeixement, mostra les dades següents:

Càlcul del període mitjà de pagament (PMP).
Total pagaments realitzats durant el trimestre 10.975.189,65
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 340 dies
Càlcul del període mitjà de pagament excedit 515 dies
Càlcul del període mitjà del pendent de pagament (P MPP).
Total operacions pendents de pagament 2.957.511,33
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 261 dies
Nombre d'obligacions reconeguts pendents de pagament 1.693
Operacions pendents de reconeixement (PMOPR).
Total import factures registrades pendents d'aprovació 1.059.097,30
Nombre de factures pendents d'aprovació 483,00
Antiguitat mitjana dels factures pendents d'aprovació 130 dies
Nombre factures de més de 3 mesos pendents d'informe 11
Import total factures de més de 3 mesos pendents d'informe 21.880,86

Queda assabentat de la falta d'actualització de les dades corresponents al
Consell Esportiu a causa de la baixa laboral de la interventora delegada.

Quedar assabentat de les certificacions expedides per la interventora durant
el mes de juliol en relació amb el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual
es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

3r. EXP.NÚM. 689/2003. RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ D EL
PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR I-5 ALBAID A

Donat compte dels següents antecedents de l'expedient:

− la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament de data 4 de febrer de 2002, acorda
la redacció, a iniciativa municipal, d'un Pla Parcial i un Programa  d'Actuació
Integrada, de la Unitat d'Execució del sector I-5 Albaida del sòl urbanitzable
industrial, com a forma de gestió directa, si bé permet la variació a gestió
indirecta, a fi d'agilitzar la urbanització del mateix, I declara la compatibilitat
d'ambdues.



− El Pla Parcial, el Programa  d'Actuació  Integrada i les Bases per a la selecció de
l'Urbanitzador del  sector, (a fi de determinar les condicions per a la presentació
d'un programa d'Actuació Integrada per “gestió indirecta”) van ser sotmeses a
informació pública durant un mes, mitjançant exposició d'anunci en el periòdic
Las Provincias de data 26 de novembre de 2003 i en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana núm. 4645 de 5 de desembre de 2003.

− Per acord plenari de data 7 d'abril de 2005, es va aprovar el Programa d'Actuació
Integrada del Sector, comprensiu de Pla Parcial, Alternativa Tècnica,
Avantprojecte d'Urbanització i Bases per a la selecció de l'urbanitzador, i es
adjudicar la condició d'urbanitzador del referit Sector a la mercantil Llanera, SL
En el mateix acord plenari s'acorda exposar públicament el Projecte
d'Urbanització del Sector.

− El projecte d'urbanització es va exposar al públic mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5013 de 25 de maig de 2005 i en el
periòdic Las Provincias de data 19 maig 2005, i es va aprovar per acord plenari
de data 9 de novembre de 2006.

− Per acord del Ple municipal de data 1 de desembre de 2005, es va aprovar la
cessió de la condició d'agent urbanitzador de la UE del sector I-5 Albaida de la
mercantil Llanera SL a la mercantil “Llanera urbanisme i immobiliària SL

− Després d’aquests tràmits, consta en l'expedient escrit de data 27 de setembre
de 2006, a la Conselleria d'Infraestructures i Transport a l'efecte d'autorització
per a la inclusió en l'execució dels trams pendents de la ronda nord de les
conduccions necessàries per a albergar la futura línia elèctrica a executar, atés
que la companyia subministradora IBERDROLA SAU, estableix com a punt de
connexió exterior la subestació Transformadora de Xàtiva.

− En data 21 de febrer de 2008 es requereix l'empresa urbanitzadora, perquè el
termini màxim de 15 dies es pronuncie sobre la continuació de la seua condició
d'agent urbanitzador, a l'efecte que per part de l'Ajuntament es prenguen les
mesures oportunes per a continuar i agilitzar el procés urbanitzador del sector.

− L'agent urbanitzador presenta escrit el 10 de març de 2008 en contestació a
l'anterior requeriment, en el qual comuniquen que no poden pronunciar-se fins
que no s'aclarisquen els increments del pressupost d'execució material de l'obra,
a causa de les modificacions efectuades, així com l'aplicació del cost d'execució
de la línia elèctrica des del Sector a la subestació. Des d’aquesta data fins a
l'actualitat s'ha produït una total inactivitat en relació amb la gestió de l'expedient.

Atés que al present programa li és d'aplicació la Llei 6/1994, Reguladora de
l'Activitat Urbanística de la Comunitat Valenciana,  que contenia un règim molt
semblant al de l'actualment vigent LUV i  ROGTU que  la desenvolupa. Així,
l'article 29.10 LRAU establia que l'incompliment del termini d'execució d'un
programa determinarà, excepte pròrroga justificada en causa d'interés públic, la
caducitat de l'adjudicació. La Llei matisa que la caducitat es refereix a l'adjudicació
del programa, és a dir, al contracte, no a l'instrument de planejament temporal,
econòmic i de gestió, ni de bon tros, a l'instrument de planejament espacial. Com
vulga que la caducitat del propi contracte no opera automàticament, exigeix
expedient contradictori  (la qual cosa és una conseqüència dels principis generals
del dret). L'esmentat precepte afegeix que “l'adjudicatari que incomplisca els seus
compromisos pot ser objecte de les penes contractuals previstes en el propi
programa i ser, en casos greus, privat de la seua condició d'urbanitzador”. El que és



coincident amb allò que s'ha previngut per la LUV i reiteratiu amb la pròpia
declaració de caducitat de l'adjudicació.

Quant al procediment per a la resolució de l'adjudicació, la LRAU, article 29.13,
exigeix dictamen previ del Consell Superior d'Urbanisme.  En conseqüència ha de
sol·licitar-se dictamen de l'actual Consell Superior de Territori i Urbanisme, per la
qual cosa 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.

Considerant que en el present Programa, una vegada realitzada l'adjudicació de
l'urbanitzador i des de l'aprovació del projecte d'urbanització no s'ha procedit ni a la
firma del conveni urbanístic ni a l'inici dels tràmits conduents a la redacció del
projecte de reparcel·lació del sector.

Quant al procediment de resolució del Contracte, els tràmits vénen regulats per
l'article 342 ROGTU (en referència a l'article 143.4 de la LUV):
1. 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.
2. 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.
3. En tot, cas, hauran de substanciar-se els tràmits següents:
a) Quan la resolució s'inste d'ofici, audiència a l'urbanitzador per un termini mínim

de deu dies naturals.
b) 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 l'urbanitzador.
c) El tècnic d'Urbanisme i el secretari de l'Ajuntament emetran un informe en el

termini màxim de quinze dies naturals.
d) 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.

Vist l'informe que emet l'Àrea de Foment, Departament d'Urbanisme, amb la
conformitat de la secretària, en què proposa l'inici de l'expedient per a la resolució
de l'adjudicació d’aquest programa.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 27 de juliol de 2012.

Obert debat  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra
Unida del País Valencià,  manifesta que votarà a favor però críticament, en el sentit
que es requerisca informe de secretaria en què es pose de manifest totes les
despeses generades per la tramitació del PAI, que s'exigisca el seu reintegrament a
l'urbanitzador i que, d'incomplir-se tal requeriment, es confisque a la fiança.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que
s'ha tardat nou mesos a incoar un expedient que portava anys inactiu. Que encara
queden alguns programes respecte dels quals ni tan sols s'ha incoat expedient de
caducitat. No s'entén com l'any 2008 es fa un requeriment a l'urbanitzador i des del
Departament d'Obres i Urbanisme s'estiga completament inactiu davant de la
desatenció de tal exigència. Només la iniciativa del seu Grup, Compromís, ha



reactivat el que haguera de ser una obligació per a l'Ajuntament, d'ofici. La ciutat de
Xàtiva ha crescut de forma absurda i desproporcionada. Votarà a favor però exigeix
al Departament d'Obres i Urbanisme que s'inicien els país que queden pendents i
que s'agilitzen els tràmits en aquest i els altres. El cas de la Unitat d'Execució núm.
1 és molt greu i l'Àrea d'Urbanisme no fa res.

 Rafael Llorens Gozálbes, del Grup Municipal Socialista, diu que el seu Grup
l’any 2000 ja votà en contra del Pla General pel seu caràcter excessivament
expansiu, el que després s'ha demostrat. La situació actual és conseqüència de
l'estratègia equivocada del Grup Municipal Partit Popular en aprovar el Pla General.
Queden encara diversos PAI en la mateixa situació respecte dels quals ha de
declarar-se la caducitat. En última instància entén que deuria no ja declarar-se la
resolució dels PAI sinó la desclassificació del sòl.

El Sr. Alcalde-President  es manifesta a favor.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, diu trobar a faltar l'opinió d'un representant del Grup Popular ja que s'han
formulat quatre preguntes i no s'ha contestat cap. En particular, en aquest punt,
sobre si s'ha sol·licitat l'informe de secretaria puja el reintegrament de despeses
generades per la tramitació del PAI.

El Sr. Alcalde-President, manifesta que el que es sotmet a votació és el
dictamen de la Comissió de Foment.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer. Incoar expedient per a la resolució de l'adjudicació del programa
d'Actuació Integrada, per a la urbanització i posterior edificació del Sector Industrial
I-5 ALBAIDA, concedint a la mercantil Llanera urbanismo e inmobiliaria, SL 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.

Segon. 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 (en cas de formular-se) i de l'informe a emetre pel tècnic d'Urbanisme i
el secretari de l'Ajuntament.

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

4t. EXP.NÚM. 603/2012, APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDEN ANÇA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚST ICA DE
XÀTIVA.

Vist l'esborrany de l'Ordenança Municipal reguladora de la protecció del medi
ambient contra les pertorbacions per sorolls i vibracions en l'àmbit territorial del
terme municipal de Xàtiva, d'acord amb la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del
soroll, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció



contra la Contaminació Acústica, el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell
de la Generalitat, pel qual s'estableixen les normes de prevenció i correcció de la
contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i
serveis, el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual
s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, el
Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de
contaminació acústica i la resta de normativa en vigor relacionada amb la matèria o
normativa que les substituïsca.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, de 27 de juliol de
2012, en què proposa al Ple l'aprovació inicial de l'Ordenança, prèvia introducció de
les esmenes següents:
− A proposta del Grup EU, es modifica la redacció inicial de l'article 51, de manera

que la proposta de declaració de Zona Acústicament Saturada es realitzarà
mitjançant dictamen de la Comissió Informativa de Foment, que se sotmetrà a
l'aprovació per part de la Junta de Govern Local, en compte de la previsió del
precepte que no contemplava el previ dictamen d'aquesta Comissió Informativa.

− A proposta del regidor delegat de Medi Ambient es modifica la Disposició
Addicional Quarta, respecte a les àrees d'actuació municipal, en concret sobre
les competències de la Policia Local per a la gestió del control dels sorolls
generats per l'ambient musical i d'oci dels establiments públics, els espectacles
públics i les activitats recreatives; i s’afegeix que l'exercici d’aquestes
competències es durà a terme

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que votarà a favor. S'ha treballat des del consens i des de la
Regidoria s'ha acceptat la seua esmena.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,diu que votarà
a favor i deixa constància del canvi d'actitud, a positiu, del regidor delegat de Medi
Ambient,  Enrique Perigüell Ortega.

 Rafael Llorens Gozálbes, del Grup Municipal Socialista,  diu estar a favor i
reitera el bon fer del regidor delegat de Medi Ambient i desitja que l'ordenança
s'aplique en tota la seua extensió i que es realitze campanya de difusió. Reitera que
es complisca estrictament l'ordenança i recorda els sorolls generats per gossos en el
carrer Carneros.

 Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Medi Ambient, diu que es tracta
d'una adaptació a la legislació vigent i emfatitza l'ordenança, com totes, està feta per
a complir-se.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de l'actuació

municipal per a la protecció del medi ambient contra les pertorbacions per sorolls i
vibracions en l'àmbit territorial del terme municipal de Xàtiva, en els termes en què
figura en l'expedient

Segon. Sotmetre aquesta Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. De no presentar-



se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada
definitivament sense necessitat d’Acord exprés pel Ple.

Tercer. Facultar el Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar qualsevol
classe de documents relacionats amb aquest assumpte.

5é. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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

Números del 253 al  317 (corresponents al mes de juliol de 2012)
El senyor Pedro Aldabero López, del Grup Municipal Socialista, pregunta

sobre la contractació de peons agrícoles i, en particular, sobre si s'ha publicat
l'oferta d'ocupació atés que molts ciutadans no són espanyols. A això respon el
senyor José Antonio Vidal Piquer, regidor de Recursos Humans que la publicació de
l'oferta i els criteris de baremació corresponen al SERVEF que és qui fiscalitza la
iniciativa. Que s'ha tractat de prioritzar la contractació de ciutadans espanyols.

El senyor alcalde manifesta que les preguntes han de realitzar-se en el punt
corresponent de l'ordre del dia.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

6é. DESPATX EXTRAORDINARI.

 Es presenten les següents mocions de caràcter extraordinari.

6.1r. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ CONTRA LA TERCERA ONADA DE RETALL S
ANUNCIADA PEL GOVERN CENTRAL

 Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del Paìs
València, dóna lectura de la moció presentada el 19 de juliol de 2012, amb registre
d'entrada núm. 11798 i sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el
present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia,  amb el següent tenor literal:

“El president del Govern va anunciar al Congrés dels Diputats el passat 11 de
juliol el seu nou programa de retalls que suposaran el pitjor atac a l'estat del
benestar i a la nostra democràcia, que va ser aprovat per Reial Decret el divendres
següent en el Consell de ministres. Es tracta d'un altre atac directe  els pensionistes,
parats i treballadors públics, que veuran reduïts els seus drets i que el govern de
Rajoy els fa així responsables de la crisi econòmica.

Les mesures que ha proposat són les següents:

1. Increment de l'IVA general tres punts, del 18% al 21%.
2. Suspensió de la paga extra de Nadal als treballadors públics.



3. Revisió integral de la funció pública: Reducció del nombre de dies de lliure
disposició, ajust del nombre d'alliberats sindicals així com altres mesures.

4. Retall del subsidi de desocupació a partir del sisé mes, del 60% al 50%
sobre la base reguladora.

5. Reforma de les pensions.
6. Eliminació de la deducció en el IRPF per la compra de la vivenda.
7. Reforma en l'administració local: Reducció del 30% en el nombre de

regidors, reducció d'empreses i fundacions públiques.
8. Retall d'un 20% en les subvencions als partits polítics, sindicats i

organitzacions patronals.
9. Reducció de les cotitzacions socials  els empresaris.
10. Supressió de bonificacions a la contractació.
11. Retalls de 600 milions d'euros a les partides de despeses dels ministeris.
12. Reforma de la tributació mediambiental.
13. Augment de l'Impost que s'aplica al tabac.
14. Revisió del barem i les prestacions econòmiques del sistema de

dependència.
15. Flexibilització dels horaris comercials, especialment en les àrees

turístiques.
16. Liberalització i, en alguns casos privatització, de serveis associats al

transport i en el sector serveis.

Amb aquestes i altres mesures el govern de Rajoy hi ha assenyalat que suposarà un
ajust de 65.000 milions d'euros en 2 anys.

Les mesures del Govern del PP són antisocials i encaminades al fracàs, clarament
contràries a l'interés general, ja que en compte de posar en valor la lluita contra el
frau fiscal, i d'eliminar els paradisos fiscals, retallar els grans salaris i controlar els
grans beneficis de la banca, com mesures per a superar el dèficit, opta per unes
mesures dirigides directament perquè siguen els més dèbils qui paguen el dèficit i
per a una eixida de la crisi que generarà més desocupació en reduir el consum i
crear més incertesa social.

La factura social que pagarem, en contrapartida, és altíssima i molt negativa: retalls
per a pensionistes, parats i treballadors públics i per als propis ajuntaments que
veuran minvada la representativitat democràtica. I mentre, als defraudadors se'ls
aplica una amnistia fiscal, Amb aquestes mesures El Govern fa pagar la crisi als de
sempre, és a dir, als treballadors i treballadores, als empleats públics, als joves i a
les dones. En compte de prendre mesures perquè paguen els poderosos, que són
qui han generat la crisi.

Aprofitant aquesta conjuntura, i d'acord amb les doctrines neoliberals es limiten
també els drets de representació democràtica en un intent de traslladar la població
la idea que la democràcia és cara. Però el que és realment car és una gestió
corrupta de certs polític com s'ha vist en trames com Gürtel. Els ajuntaments, la
institució democràtica mes pròxima a la ciutadania, no poden ser debilitats perquè la
democràcia perd sentit i qualitat. Hi ha altres solucions I esquerra Unida-federal i
EUPV les ha entregat, però l'Executiu s'ha plegat completament a les exigències del
capital financer. Estem davall una dictadura financera que va a per totes, a pels



serveis públics, a per les pensions i a pels salaris dels treballadors i treballadores,
mentre partides com la Casa Reial o de l'Església Catòlica es mantenen intactes.

Des d'Esquerra Unida de Xàtiva considerem que qualsevol reducció de despesa
pública és contradictòria amb els objectius d'estimulació de la demanda que són
imprescindibles en una situació de crisi econòmica com l'actual (per cada lloc de
treball públic suprimit s'eliminen indirectament 0,67 del sector privat, segons
l'Economic Policy Institute). Així mateix, ens oposem radicalment a la reducció del
salari dels empleats públics i a la seua congelació, excepte això dels alts càrrecs i
els de confiança, així com a l'augment de l'IVA, que és un dels impostos més
injustos que existeixen.

La limitació del dèficit no pot ser obtinguda, en aquestes condicions, mitjançant el
retall de despesa, sinó mitjançant mecanismes d'increment dels ingressos. No
obstant això, és absolutament necessària una nacionalització de la despesa pública
que el reoriente cap a l'eficiència, l'augment efectiu de la despesa social, la millora
dels serveis socials públics i l'activitat productiva.

Ens trobem enfront d'un atac als fonaments que van fer possible el nostre actual
sistema constitucional i als principis de la democràcia. Lluny de ser una eixida cap
avant de la crisi, és una regressió econòmica i social i significa una involució
democràtica.

Per això des de l’Ajuntament de Xàtiva ens oposem frontalment a totes eixes
mesures. Així com adoptem els ACORDS següents:

1. Instar el Govern Central a què retire el Reial Decret Llei.
2. Instar el Govern Central perquè convoque un referèndum per a consultar a

la ciutadania sobre aquestes mesures.
3. Donar suport a les mobilitzacions convocades pels sindicats.
4. Exigir una auditoria del deute públic espanyol.
5. Instar el Govern Central a negociar amb els grups de l'oposició altres

mesures més efectives per a racionalitzar la despesa pública i combatre la
corrupció.

6. Instar al Congrés dels Diputats a aprovar una reforma del sistema fiscal
més justa i progressiva, eficaç per a combatre el frau i l'economia
submergida.

7. Traslladar aquests acords:
• Als sindicats CCOO i UGT.
• A tots els Grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
• A tots els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
• Al president del Govern Central, Mariano Rajoy.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, sol·licita intervindre.

El Sr. Alcalde-President manifesta que només procedeix la intervenció si es
declara la urgència.



I l'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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. No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià contra la tercera onada de retalls anunciada pel Govern
Central.

6.2n. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ SOBRE ELS INCENDIS AL PAÍS VALENC IÀ

 Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, llegeix la moció presentada el 19 de juliol de 2012, amb registre d'entrada
núm. 11799 i sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el present
assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia,  amb el següent tenor literal:

“El País València ha patit el major desastre natural de les últimes dècades
amb els incendis de Cortes de Pallás i Andilla. Ha mort una persona, s'han evacuat
al voltant de 3.000 persones, 14 carreteres tallades, 20 municipis de l'interior de
València i de l'Alt Palència de Castelló afectats, 9 municipis, aldees o nuclis
disseminats evacuats i més de 50.000 ha de sòl forestal arrasades. Els danys
materials patits pels ciutadans i la terrible pèrdua del patrimoni natural són
d'incalculable valor ecològic.

La falta de planificació i la mala gestió dels espais forestals s'ha vist
agreujada pels retalls en personal i mitjans dedicats a la prevenció i a la vigilància.
Aquest ha estat un dels motius principals pels quals no es va procedir a una ràpida
intervenció que haguera evitat aquests incendis descontrolats.

Cal invertir més i amb més criteri en tasques de vigilància, en prevenció en
les muntanyes i en educació ambiental, sobretot per a les zones protegides.

Aquests incendis han posat en evidència les carències de la política de
prevenció d'incendis i la falta de mitjans dels serveis d'extinció de la Generalitat
Valenciana. El retall econòmic ordenat per la Consergeria de Governació d'un 80%
dels efectius de les brigades contra incendis per segon any consecutiu ha posat en
perill nostres boscos i als agents encarregats de combatre el foc. L'actitud del
Consell ha sigut irresponsable i temerària per la seua negligència en retallar els
recursos necessaris per a la prevenció, simplement per estalviar.

En les zones amb riscos d'incendis la política més adequada ha de ser
prioritzar la prevenció més que l'actuació d'emergència. A més, els propis municipis
han de disposar d'autonomia suficient amb brigades municipals pròpies per a fer
efectius els plans d'emergència. Per això, seria necessari dotar els ajuntaments dels
suficients recursos econòmics que ajudaren a millorar la situació econòmica dels
municipis amb un pla de formació per als parats, com puga ser mitjançant els tallers
ocupacionals.

La reforestació ha d'atendre a criteris mediambientals i no s'han de fer
intervencions precipitades perquè això pot generar, a la llarga, més problemes. De
fet, la gran majoria dels experts recomanen que les repoblacions es facen almenys
dos anys després de l'incendi i sempre després d'una avaluació exhaustiva del sòl.



Necessitem un canvi radical en la política forestal que protegisca el nostre
patrimoni ecològic, amb recursos humans i materials, així com que es realitze una
reforestació adequada de les zones afectades.

Malgrat la deixadesa del camp valencià, els pocs camps cultivats han servit
de tallafocs naturals. De fet, els camps llaurats de la zona d'Alcublas han protegit el
municipi. Per això, s'evidencia la necessitat de recolzar l'agricultura de secà i la
ramaderia ja que ajuden a netejar els boscos”.

“PROPOSTES D'ACORD:

1. Increment de la partida econòmica destinada als plans d'emergència.
2. Dotació de recursos econòmics suficients per als ajuntaments perquè

puguen posar en marxa els seus plans d'emergència amb personal propi
ben format.

3. Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de forma immediata els
programes d'ocupació PAMER i EMCORP, així com el pagament íntegre
dels deutes retardats, que tenen com una de les seues finalitats el
manteniment de les àrees rurals i forestals del País Valencià.

4. Exigir a la Consergeria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, ajudes
per al suport de l'agricultura i la ramaderia perquè no s'abandonen les
terres.

5. Instar el Govern Central a què declare zones catastròfiques les zones
afectades per aquests incendis.

6. Sol·licitar la dimissió del conseller de Governació, Serafín Castellano, per
la seua negligència en la gestió dels incendis.

7. Traslladar:
• Al president de la Generalitat.
• A la Consergeria de Governació.
• A la Consergeria de Medi Ambient.
• Als Grups parlamentaris de les Corts i del Congrés dels Diputats.
• Al president del Govern Central.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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. No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià sobre incendis al País  Valencià.

6.3r. MOCIÓ  PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA  UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA DEFENSA DEL MODEL COMERC IAL URBÀ DE
PROXIMITAT I DE REBUIG DE LA PROPOSTA DEL GOVERN DE  L'ESTAT DE
LIBERALITZACIÓ DELS HORARIS COMERCIALS

 Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura de la moció presentada el 19 de juliol de 2012, amb registre
d'entrada núm. 11800 i sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el
present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia,  amb el següent tenor literal:



“Atés que el Govern de l'Estat del PP s'ha mostrat partidari de modificar
profundament l'actual legislació comercial mitjançant un Reial Decret Llei, de
compliment obligatori per totes les comunitats autònomes.

Atés que el decret anunciat, amb el paraigua d'una pretesa liberalització en
matèria d'horaris comercials i de promoció de les vendes, condueix inexorablement
cap a la destrucció del model comercial de proximitat per a la nostra ciutat.

Atés que la proposta del Decret Llei pretén augmentar fins a 90 hores
setmanals d'obertura dels comerços i permetre que els establiments comercials de
qualsevol activitat, fins a 300m2 puguen obrir tots els dies, inclosos els diumenges i
festius.

Atés que també deixa en mans dels comerciants individualment la
determinació de fer períodes de rebaixes, un fet que dificultarà, i molt, la
competència entre els comerços tradicionals de Xàtiva i els comerços, cadenes i
grans superfícies comercials.

Atés que la desregulació dels horaris comercials, lluny de crear ocupació de
qualitat, destruirà milers de llocs de treball en el teixit comercial de proximitat. La
total desaparició del teixit comercial en el nucli antic de la ciutat comportarà l'aparició
de nous problemes, entre ells el de la inseguretat ciutadana i el trencament de la
cohesió social que en alguns punts de l'anomenat nucli ja s’està produint amb força.

Atés que la desregulació dels horaris comercials dificultarà i impossibilitarà de
‘facto' la conciliació de la vida laboral i personal tant d'autònoms com de treballadors
i treballadores del sector.

El Grup Municipal d'EUPV proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Rebutjar l'aprovació d'aquest Reial Decret Llei del Govern de l'Estat

que pretén degradar el model de comerç de proximitat a la nostra ciutat perjudicant
el comerç detallista.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat a rebutjar el Reial Decret Llei que
vol aprovar el Govern de l'Estat.

Tercer. Traslladar aquesta moció a la Consergeria d'Economia, Indústria i
Comerç, al conjunt de grups parlamentaris en el Parlament Valencià i al Congrés de
Diputats, així com als sindicats CCOO i UGT, les entitats patronals del sector del
comerç del País Valencià i a les associacions de comerciants de la ciutat.”

Per unanimitat de tots els seus membres, el Ple acorda declarar la urgència i,
d'acord amb el que estableix l'article 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
passar a tractar el fons de l'assumpte.

Pren la paraula Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-
Compromís, manifesta estar a favor. Considera que una de les mesures per a crear
ocupació és fomentar el comerç de proximitat. La política recollida en el Decret de
liberalització només afavoreix les grans superfícies. En particular Xàtiva es veuria
molt perjudicada donades les seues circumstàncies i malgrat que la seua població
no arriba al mínim establert en la norma per a la seua aplicació directa.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, diu que en els
últims anys el xicotet comerç ja ha patit suficients atacs i Xàtiva és un exemple
d'això.



Marian Soro Perona, regidora delegada de Comerç, explica que la Llei no és
d'aplicació a Xàtiva atés que té prou menys de 200.000 habitants. En l'única cosa
que li afecta és en l'obertura d'un festiu més i sempre que això s'acorde per
consens. El que la Generalitat Valenciana ha fet, dins de les seues competències,
és simplificar tràmits per a l'obertura de comerços. L'Ajuntament també treballa en la
mateixa línia dins de les seues competències i, sobretot, en matèria de trànsit.

 Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que el Decret afecta tots els comerços, també els de Xàtiva, ja
que es deixa en mans d'aquests moltes decisions i en una situació prevalent de les
grans superfícies. En els últims dos anys a Xàtiva el creixement ha sigut negatiu.
Cal fer moltes més coses a favor del comerç. Es pregunta si la iniciativa sobre
aparcament gratuït ha sigut  consensuada.

Finalment la senyora Soro Perona intervé i reitera que la liberalització dels
horaris no és d'aplicació a Xàtiva i que tota acció municipal en matèria de comerç és
consensuada amb els representants d'aquests.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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 presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià per a la defensa del model comercial urbà de proximitat i de rebuig de
la proposta del Govern de l'Estat de liberalització dels horaris comercials.

6.4t. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A SOBRE
UNA NOVA REGULACIÓ DEL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ LOC AL

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, llegeix la moció
presentada el 24 de juliol de 2012, amb registre d'entrada núm. 11910 i sol·licita
declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre
del Dia,  amb el següent tenor literal:

“Des de l'aprovació de la Constitució de 1978, amb acord, diàleg i consens
hem construït i consolidat entre tots una Espanya democràtica. Aquests han sigut
els principis pels quals s'han dut a terme les reformes que afectaven l'estructura
institucional de l'Estat.

Durant aquest temps hem passat per moments difícils en els quals, fins i tot el
nostre model de convivència democràtica s'ha posat en joc, hem afrontat junts els
efectes de les crisis econòmiques i precisament hem vençut i superat aquestes
dificultats gràcies als esforços de tota la ciutadania i de la unitat dels grup polítics.

Durant aquests 32 anys d'ajuntaments democràtics, l'àmbit local ha sigut un
bon exemple de com es pot governar, defenent els interessos dels veïns, unificant
voluntats polítiques, buscant la col·laboració i la cooperació i els resultats han sigut
visibles en el progrés dels nostres pobles i ciutats.



L'autonomia local ha sigut un referent avalat per la Constitució i per la Carta
Europea com a garantia de democràcia, de cohesió social i de la vertebració d'un
país, històricament desigual en temes socials i econòmics.

Durant les últimes setmanes es difonen diverses opinions o declaracions que
semblen posar en dubte el bon funcionament dels ajuntaments i el treball que a dia, i
en la immensa majoria de les ocasions sense rebre cap remuneració, milers
d'alcaldes i regidors fan en els seus pobles i ciutats. Treballs d'un incalculable valor
si observem el servei que presten als ciutadans, serveis que no es poden avaluar
empíricament, serveis el principal valor dels quals està que es presten perquè la
proximitat als ciutadans els permet conéixer i donar resposta als seus problemes.

La ciutadania, en les urnes, amb el seu vot, jutja la labor dels seus alcaldes,
dels seus consistoris; té en les seues mans decidir el govern del seu poble o ciutat,
escollir els homes i dones que han de prendre les decisions sobre la gestió dels
serveis públics prestats, sobre la inversió i sobre l'execució d'infraestructures
municipals. La ciutadania té en les seues mans decidir si els qui prenen les
decisions han de seguir fent-ho: l'exigència dels ciutadans de major ètica i
transparència als representants polítics ha de ser contestada adequadament per a
així plantar cara als atacs que des de posicions interessades i amb interessos
espuris s’està fent a la política i a la democràcia local.

Compartim que les lleis que regulen l'àmbit local necessiten una revisió que
aborde el repartiment de competències, el finançament, les retribucions dels
alcaldes i regidors, la simplificació administrativa, les funcions de les entitats locals
intermèdies i avançar en la transparència de la participació ciutadana.

Per les nostres conviccions democràtiques, per respecte i coherència a la
nostra història compartida durant aquests anys i sens dubte pels veïns a qui
representem, aquest treball l’hem de fer des del diàleg i des del consens per a
garantir que els nostres ajuntaments puguen continuar prestant els serveis que
esperen de nosaltres els ciutadans i per a garantir la democràcia al nostre país.

Per tot açò, presentem enfront del Ple per al seu debat i aprovació si fóra
necessària, la següent:

“PROPOSTA D'ACORD

1. Reafirmar la importància de les entitats locals que en una realitat tan
complexa, diversa i difícil, estan contribuint de forma inequívoca a
vertebrar el territori, contribuir a la cohesió social, i prestar serveis
essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a tots.

2. Rebutjar qualsevol reforma de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local i de la Llei Electoral (LOREG) que busquen limitar
l'autonomia municipal, reconeguda per la Constitució, i que
pretenguen restar capacitat de decisió a la ciutadania sobre
l'administració local i els seus representants.

3. Defendre la nostra autonomia municipal, com el més eficaç
instrument per a fer realitat el principi d'igualtat d'oportunitats, al
mateix nivell d'importància que les altres administracions públiques i
la necessitat d’abordar en profunditat el debat sobre les necessàries
competències municipals i el seu finançament adequat.

4. Traslladar aquest acord per a la seua presa en consideració al
Govern d'Espanya, al Govern de la Comunitat Valenciana, als Grups
Polítics del Congrés i de les Corts Valencianes.



L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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. No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista sobre la nova regulació del Govern i l'Administració Local.

6.5é. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ  PER A L'HABILITACIÓ DE PÀRQUING DISSUASORIS A
LA CIUTAT DE XÀTIVA DURANT LA FIRA D'AGOST

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unitat del País
Valencià, llegeix la moció presentada el 27 de juliol de 2012, amb registre d'entrada
núm. 11971 i sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el present
assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia,  amb el següent tenor literal:

“Per a moltes persones que visiten o viuen a la nostra ciutat poder
aconseguir, al llarg de l'any un lloc d'aparcament lliure acaba sent tota una aventura.
De fet, aquesta circumstància està sent un dels grans inconvenients de Xàtiva a
l'hora d'exercir la seua capitalitat a la comarca, així com a l'hora de dinamitzar la
seua activitat socioeconòmica. Amb 19.157 vehicles censats l'any passat i una de
les ciutats amb els pàrquing més cars del País Valencià, aquest problema augmenta
fins a extrems insospitats durant la Fira d'agost. De fet, cada any entre el 15 i el 20
d'agost, la ciutat es transforma en un autèntic caos circulatori i les nostres voreres
es transformen en un gran pàrquing improvisat.

Enfront d'aquesta situació des del Grup Municipal d'Esquerra Unida ja
anunciem l'any passat la necessitat de buscar solucions alternatives per al problema
de l'aparcament durant la setmana de fira. En aquells moment, igual que hem tornat
a fer-ho en la pertinent Comissió al regidor  José Antonio Vidal, encarregat de l'àrea
de Trànsit, hem obert la nostra proposta encaminada a descongestionar la circulació
a la ciutat durant aquests dies. Una proposta que consisteix a crear zones
d'aparcament dissuasori en els accessos de la ciutat i amb parades d'autobús urbà
que acompanye el nostre visitant a les parades del Reial de la Fira. D'aquesta
manera seria necessari habilitar solars municipals, negociar l'ús de terrenys afectats
per la crisi immobiliària o negociar aparcaments en desús com determinats centres
comercials amb l'objecte d'aconseguir els esmentats aparcaments dissuasoris.

“ACORDS

1. L'Ajuntament de Xàtiva acorda estudiar i iniciar els procediments necessaris
per a habilitar durant la pròxima Fira d'agost, llocs d'aparcament dissuasori
municipals en les entrades de la ciutat.

2. L'Ajuntament de Xàtiva acorda enllaçar els aparcaments dissuasoris amb el
Reial de la Fira mitjançant una línia especial de bus urbà.

3. L'Ajuntament de Xàtiva acorda estudiar en tot moment aquesta mesura de
forma conjunta amb tots els partits polítics amb representació municipal.



4. L'Ajuntament de Xàtiva acorda estudiar la viabilitat d'aquests aparcaments
dissuasoris al llarg de l'any.

Per unanimitat de tots els seus membres, el Ple acorda declarar la urgència i,
d'acord amb el que estableix l'article 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
passar a tractar el fons de l'assumpte.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, protesta per
la falta d'actitud democràtica del Sr. Alcalde-President en haver canviat
unilateralment el criteri de la Junta de Portaveus no permetent que es tracten les
mocions presentades dins del termini i la forma escaient, vulnerant, amb això, els
acords adoptats per consens de tots els Grups. Entén que amb aquestes actituds
els membres del Grup Municipal del Partit Popular no tenen criteri propi i es limiten
al que diu, resulta la mera obediència a la veu del seu amo. Respecte de la moció
considera que és molt interessant i podria ajudar a millorar el trànsit i que fomenta la
utilització dels serveis públics.

El Sr. Alcalde-President, crida a l'ordre  Cristina M. Suñer Tormo, del Grup
Municipal Bloc-Compromís, per les seues expressions i li prega que les manifeste
amb educació.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, també considera
que la direcció a que l'alcalde sotmet el Ple evidencia una palmària falta de qualitat
democràtica. Quant a la moció, proposa que s'incloga el pàrquing municipal que hi
ha enfront de Salons Reina. En suma, diu, el Govern municipal només pensa en la
Grua i en clau recaptatòria.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat Ciutadana,
respon que El Govern s'ha preocupat sobre aquest particular des de fa molts anys.
L'informe de la Direcció de la Policia Local, evacuat a aquests efectes, evidencia
que els pàrquings habilitats en la perifèria de la ciutat són molt poc utilitzats donades
les experiències precedents, inclusivament amb la cooperació d’associacions com
les Falles. En tot cas, conclou, hi ha molts aparcaments particulars habilitats que
satisfan raonablement la demanda.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, lamenta que el partit de Govern no està obert a treballar en noves
propostes el que posa de manifest que no hi ha alternatives, només hi ha resignació.
La política són solucions,  reivindicar coses que no es fan bé i estudiar com es pot
construir Ciutat. El trànsit rodat en la Fira és un caos i no sols pot tindre el castís de
la multa. Hi ha desídia i abandó complet d'idees.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que els
informes haurien d'incorporar-se als expedients i ser degudament facilitats en les
comissions a fi de poder conéixer-se i debatre's. La configuració de la Ciutat ha
canviat tant de producte del desenvolupisme urbanístic desproporcionat que ja no hi
ha solars pròxims.



 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, demana  al Govern
obertura de ment a fi de comprendre que altres formacions poden tindre idees
positives que milloren la qualitat de vida de la Ciutat. Pel coneixement que té de la
gestió concertada d'un aparcament en Fira a càrrec de la Falla Mare de Déu del
Carme, aquesta experiència va ser positiva.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat Ciutadana,
respon que hi ha suficients peticions d'habilitació d'aparcaments des de la iniciativa
privada.

El Sr. Alcalde-President, diu que al partit en El Govern li sembla encertada la
iniciativa. La qüestió és que ja s'ha posat en pràctica i no ha funcionat. El Partit
Popular ha promogut la construcció de 1.500 places d'aparcament a la Ciutat. Per
moltes mesures que s'implanten la gent vol aparcar dins de Xàtiva i caminar el més
mínim possible.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, proposa, com a mínim,  que s'estudie.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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 presentada pel Grup Municipal Esquerra Unitat del
País Valencià per a l'habilitació de pàrquings dissuasoris a la ciutat de Xàtiva durant
la Fira d'agost.

6.6é. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A SOBRE
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE REBUTS QUE OFEREIX LA
RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, llegeix la moció
presentada el 30 de juliol de 2012, amb registre d'entrada núm. 12002 i sol·licita
declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre
del Dia,  amb el següent tenor literal:

“Que presenta Ignacio Reig Sanchis, regidor del Grup Socialista de
l'Ajuntament de Xàtiva, per a la seua discussió en el Ple.

En el present exercici l'Ajuntament de Xàtiva ha cedit la gestió de la
recaptació municipal als serveis de la Diputació de València. Aquest servei incorpora
moltes novetats operatives respecte a la recaptació tradicional a què els ciutadans
de Xàtiva estàvem acostumats.

Per diferents motius, fonamentalment la crisi però també la qualitat del cens
de rebuts, els errors administratius o el desconeixement dels usuaris, el nombre de
rebuts impagats s'ha incrementat notablement.

Un altre factor que ha generat morositat en el present exercici ha estat la
deficient gestió en la nova Bankia, ja que ha provocat el canvi de núm. de compte en
tots els usuaris de Bancaixa, normalment usuaris majors.



Aquesta alta taxa de rebuts impagats perjudica a tots, a l'Ajuntament i als
ciutadans, ja que genera recàrrecs, interessos i costos que no beneficien ningú. A
mesura un deute acumulat es converteix en un conflicte econòmic que ara
l'economia d'una família, frena l'establiment d'una empresa o la compravenda de
vehicles i immobles a la nostra ciutat.

El servei de recaptació de la Diputació de València ofereix alguns avantatges
que desconeix la majoria de la ciutadania. La possibilitat de fraccionar els deutes
acumulats o fraccionar rebuts que no podran ser atesos, generant despeses al
ciutadà. Aquest servei de la Diputació ajorna deutes de, fins a 6.000€ a un termini
de 18 mesos sense necessitat d’avals o garanties. Fins i tot el propi usuari pot
proposar la quantitat que pot assumir mensualment.

Estem en el període de pagament de l'impost més onerós de l'any, l'IBI i és el
moment d'evitar que moltes famílies i empreses no puguen atendre el pagament del
rebut corresponent. Per tot això, el Grup Municipal Socialista demana la
consideració del Ple per a l'aprovació dels acords:

Primer. Que l'Ajuntament de Xàtiva informe tots els ciutadans, mitjançant
premsa, ràdio, Web, etc. de la possibilitat d'ajornar els deutes vençuts o no, amb
l’Ajuntament de Xàtiva.

Segon. Que es done difusió de l'imprés de sol·licitud d'ajornament i de les
possibilitats que ofereix el servei de recaptació de la Diputació de València.

Tercer. Bonificar amb un 2% de descompte aquells rebuts domiciliats
adequadament en compte corrent.

Per unanimitat de tots els seus membres, el Ple acorda declarar la urgència i,
d'acord amb el que estableix l'article 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
passar a tractar el fons de l'assumpte.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta estar a favor. Han de publicitar-se totes les possibilitats de
fraccionament o d’ajornament. Hauria d'haver-se fet d'ofici per la gravetat de la
situació econòmica i les dificultades que això ocasiona en relació amb l'atenció de
les obligacions tributàries.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
estar favor. És una cosa que permet la Llei, diu. L'esforç seria mínim i, en tot cas,
més barat que el “alcalde a un click”.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, explica que el seu
Grup s'ha basat en l'ordenança de l'Ajuntament de València.

 Ramon Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, diu que la moció
és interessant. L'Ajuntament de Xàtiva fa anys que maneja eixa opció. Se sol·licitarà
a la Diputació de València que la informació aparega en el rebut de l'any que ve. El
2% de bonificació és jurídicament impossible per a l'any 2012.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, diu que no entén com s'aplica i davall quina norma s'apliquen els
ajornaments. Considera que aquesta matèria hauria d'estar molt objectivada.



 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, manifesta que és
perfectament legal aplicar bonificacions per pagament immediat.

El Sr. Alcalde-President, diu que ja s’està aplicant per Llei l'ajornament. Les
bonificacions han d'estar en les ordenances i per això no pot produir efectes durant
el vigent exercici fiscal. Es pot aplicar per a l'any pròxim. Reconeix que la moció és
bona però està mal plantejada.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, proposa que
es retire l'aspecte referent a la bonificació  i que la resta podria aprovar-se.

El Sr. Alcalde-President, respon que la resta ja s’està aplicant.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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 presentada pel grup Municipal Socialista sobre
ajornament i fraccionament de rebuts que ofereix la recaptació de la Diputació de
València.

6.7é. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ  A LA RETIRADA DELS HONORS QUE OS TENTA A
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA EL DICTADOR FRANCO

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, llegeix la moció presentada el 2 d'agost de 2012, amb registre d'entrada
núm. 12067 i sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el present
assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia,  amb el següent tenor literal:

“La Llei 52/2007, de 26 de desembre, on es reconeixen i amplien els drets i
s'estableixen mesures a favor d'aquells que van patir la persecució o violència
durant la Guerra Civil i la Dictadura, ha vingut a iniciar la fase final de la reparació
moral que les administracions i els ciutadans hem de realitzar enfront d'aquells que
van patir la persecució, les injustícies i els greuges, bé per motius polítics, bé per
motius religiosos en aquells mal aventurats anys de la història espanyola.
Amb la Llei 52/2007 les institucions públiques assumeixen el compromís de reparar
perjuís ocasionats pels tres anys de Guerra Civil i les quasi quatre dècades
posteriors de repressió franquista.
Són diverses les mesures contemplades per la Llei, però el Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, amb l'objectiu de poder honrar el consistori de la Ciutat de
Xàtiva i als ciutadans que van patir les conseqüències de la Guerra Civil i el
posterior règim del General Franco, vol centrar-se en les mesures que a continuació
assenyalem.

És per tot açò que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta d'Ezquerra Unida acorda:



• Iniciar un expedient conforme al RD 2568/1986, ROF i al Reglament
Municipal d'Honors i Distincions per a revocar el dictamen de la Comissió de
Governació d'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva, de la sessió plenària
extraordinària del dia 11 de desembre de l'any 1946. En virtut del qual la
corporació municipal proclamava el General Franco com “alcalde Honorari
Perpetu” i “Fill Adoptiu i Predilecte d'aquesta Ciutat de Xàtiva”. En la
tramitació d'aquest expedient se certificarà quina sessió de la Junta de
Govern Local va donar compte de la publicació de la Llei 52/2007.

A continuació llegeix el relat d'una persona presa durant la Guerra Civil
espanyola, dirigit a la seua esposa i família, en portes de ser afusellat i explica,
succintament, els horrors perpetrats a Xàtiva per les tropes dirigides pel General
Franco el que desmereix l'atorgament de qualsevol honor i, per tant, el seu
manteniment.

Per unanimitat de tots els seus membres, el Ple acorda declarar la urgència i,
d'acord amb el que estableix l'article 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
passar a tractar el fons de l'assumpte.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, considera que
amb la Llei de Memòria Històrica no té sentit mantindre els honors al dictador
Franco. Recorda l'existència d'un informe que indica que pot incoar-se l'expedient
per a procedir a tal revocació, a la qual cosa s'uneix una recent sentència que avala
tal retirada en l'Ajuntament de València.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, reconeix el mèrit del
proponent de la moció, en aquest cas, diu, d'Esquerra Unida  del País Valencià,
alhora que recorda que ja el seu Grup plantejà infructuosament tal proposta d'acord.
Considera que la Llei Memòria Històrica és molt clara i prohibeix el manteniment
dels honors al dictador.  Abunda que en l'Ajuntament de València una recent
Sentència ha ordenat la retirada de tals honors.

Pren la paraula el Sr. Alcalde-President, respon al Portaveu del Grup Socialista
que el seu partit va governar durant setze anys i no va fer el que ara exigeix.
Considera que la democràcia és per a tots i el que exigeix, sempre i en tot cas, és el
compliment de les lleis. Mai ha sigut de Franco ni de l'anterior règim, diu, i sempre
ha defés l'ordre constitucional i ha volgut passar pàgina del que va ser el passat. En
referència al relat a què va donar lectura el senyor Lorente López llegeix un ban del
Comité Revolucionari, també dictat durant la Guerra Civil, en el qual es clavava
l'eliminació de simbologia religiosa baix amenaça de mort.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unitat del País
Valencià, manifesta que el comité revolucionari no representava el Govern legítim
de la República.

El senyor alcalde crida a l'ordre el senyor Lorente López. A continuació entrega a
la secretària, per a la seua lectura, una esmena a la totalitat a la moció presentada
pel Grup Ezquerra Unida del País Valencià, abans transcrita. L'esmena diu el
següent:



“ ESMENA DE L'ALCALDIA A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA SOBRE LA RETIRADA DEL TÌTOL HONORÍFIC
D'ALCALDE HONORARI PERPETU I FILL ADOPTIU I PREDILECTE DE LA
CIUTAT DE XÀTIVA AL GENERAL FRANCO”

El passat 1 d'agost els mitjans de comunicació s'han fet eco de la Sentència
del Jutjat del Contenciós Administratiu número 5 de València que obliga, segons els
termes recollits en les edicions escrites de la premsa valenciana, a l’Ajuntament de
València a retirar el títol honorífic d'alcalde de la ciutat al general Francisco Franco.

Segons els mitjans de comunicació el jutge assenyala en la sentència que la
retirada del títol a Francisco Franco “ha de ser inclosa en els supòsits previstos (en
la Llei de Memòria Històrica) ja que qui ostenta eixe títol no va accedir a la Direcció
de l'Estat de forma democràtica i, per tant, és incompatible amb la Constitució
espanyola”.

A això cal unir que un mes abans, el 02 de juliol de 2012, igualment la premsa
escrita recollia la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana que rebutja el terme “País Valencià” com equivalent a Comunitat
Valenciana i obliga la recurrent, Universitat Jaume I de Castelló, a modificar la
denominació “País Valencià” continguda en el preàmbul del text.

Aquesta part de la Sentència, el recurs de la qual ha estat promogut per la
pròpia Generalitat Valenciana, confirma una altra del mateix òrgan de 7 d'abril del
2005 que recull ambdós pronunciaments que l'ús de l'esmentada denominació és
contrari a l'Estatut d'Autonomia.

Segons els mitjans de comunicació cap de les Sentències esmentades serà
recorreguda per entendre l'Ajuntament de València i la Universitat Jaume I que han
d'acatar-les.

I considerant aquesta Alcaldia que és obligació de les Administracions
Públiques, d'ací la urgència en el seu tractament sense esperar al dictamen previ de
la Comissió Informativa, mantenir una actitud exemplar en el respecte i acatament
de les normes, especialment les de major rang, com és el cas de la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia, el que resultaria incompatible de mantenir el títol honorífic
d'alcalde honorari perpetu i fill adoptiu i predilecte de la Ciutat de Xàtiva, atorgat
durant la dictadura al General Franco; com també mantenir el topònim Plaça del
País Valencià, després de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia.

Per la present es proposa al Ple de l'Ajuntament la següent esmena a la
moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida sobre la retirada del títol
honorífic d'alcalde honorari perpetu i fill adoptiu i predilecte de la Ciutat de Xàtiva,
atorgat durant la dictadura al General Franco:

Primer. Incoar expedient per a la revocació del títol honorífic d'alcalde
honorari perpetu i fill adoptiu i predilecte de la Ciutat de Xàtiva, atorgat durant la
dictadura al General Franco i per a la revocació del topònim Plaça del País València
i la seua substitució per de la Comunitat Valenciana.

Segon. Sol·licitar els informes tècnics i jurídics que resulten procedents, i
sotmetre l'expedient a la ulterior consideració del Ple.

Tercer. Donar compte del present assumpte a la Comissió Informativa
Sociocultural en la primera sessió que aquesta celebre.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unitat del País
Valencià, reitera que el Comité Revolucionari no representava el Govern de la
República el que converteix l'equiparació pretesa per l'alcalde en intolerable. Al



temps, demana un descans que permeta reflexionar sobre la postura a adoptar
davant de l'esmena presentada.

El Sr. Alcalde-President, respon que com es vol ser democràtic i legalista que
se siga per a tot, que s'òbriga un expedient i que es veja allò que ha de ser revocat
per no resultar legal.

Es concedeix un descans de cinc minuts pel que se suspén la sessió a les
catorze hores i trenta cinc minuts.

Es reprén la sessió del Ple a les catorze hores i quaranta-cinc minuts.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unitat del País
Valencià, manifesta que el seu Grup acceptarà l'esmena, malgrat estar totalment i
absolutament en contra del seu contingut, amb el només propòsit que, després de
més de trenta anys de democràcia, Franco deixe de tindre honors a una Ciutat que
va massacrar.

 Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que
el seu Grup defensa un sistema polític per al País Valencià que no condicionen amb
l'Estatut d'Autonomia ni amb la Constitució ni amb els polítics que administren
aquesta terra. Diu que el seu Grup acata els formulismes legals però no els
comparteix.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, titla de lamentable
perversió barrejar els honors a Franco amb la denominació País València.

El Sr. Alcalde-President, agraeix els vots a favor de la seua esmena.
Considera que el més important és acceptar la Llei i els pronunciaments de la
Justícia. Desitja que l'expedient es resolga com més prompte millor i tot s'ajuste a la
legalitat.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, ACORDA:

Únic. Aprovar l'esmena de l'Alcaldia a la totalitat de la moció presentada pel
Grup Municipal Esquerra Unida sobre la retirada del títol honorífic perpetu i fill
adoptiu i predilecte de la ciutat de Xàtiva al General Franco, segons el tenor que ha
estat transcrit.

A les catorze hores i quaranta-nou minuts s'absenta el senyor alcalde i passa
a presidir la sessió  M. José Pla Casanova.

6.8é. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
AL TRASLLAT DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA NACIONAL DEL P OBLE
VALENCIÀ, 9 D'OCTUBRE I DE LA FESTA DE SANT JOSEP, 19 DE MARÇ

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, llegeix la
moció presentada el 3 d'agost de 2012, amb registre d'entrada núm. 12078 i



sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs
en l'Ordre del Dia,  amb el següent tenor literal:

“Les últimes setmanes s'ha parlat de la proposta del president de la
Generalitat de traslladar a dilluns les tradicionals festes valencianes del 9 d'octubre,
Dia Nacional del Poble Valencià i Sant Josep. Aquest trasllat va en la línia de la
proposta de Madrid de traslladar a dilluns algunes festes, mentre es mantenen el dia
de Nadal, el dia d'any nou o el 12 d'octubre. La proposta també incloïa trasllat de les
festes “autonòmiques”, però des que es parlà, i donada la polèmica, sembla que la
proposta ha estat ajornada, entre altres coses, pels dubtes de la seua eficàcia i per
l'oposició de molts sectors de la societat.

Però sembla que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, està disposat a
fer del País Valencià el laboratori de proves de les polítiques de Rajoy, atés que la
situació de desastre econòmic i de corrupció que presenta el PP valencià i que fa
que el president del govern no haja vingut ni a veure els desastrosos efectes dels
incendis de les setmanes passades, fa que el seu president vulga redimir-se anant
per davant amb les polítiques de retalls i neoliberals.

Per això sembla que, dins d'aquest servilisme de Madrid, el president vol
relegar a secundària la festa més important per als valencians i valencianes, el Dia
Nacional que se celebra el 9 d'octubre des de fa centenars d'anys, commemorant
l'entrada de Jaume I a València, inici de la creació del Regne de València i per tant,
de la realitat nacional valenciana. Per al nostre president sembla més important
qualsevol de les festes que des de Madrid es proclamen com inamovibles com el 12
d'octubre. Tampoc sembla que és important per a la festa de Sant Josep, de gran
tradició en les nostres terres i en la nostra ciutat, lligada a la celebració de les festes
falleres en molts pobles i ciutats del País València.

Des de Compromís considerem que no es pot atemptar a la identitat
valenciana canviant de dia la celebració de la seua Diada Nacional i per això
proposem que l'Ajuntament de Xàtiva s'opose a aquest canvi.

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

“ACORDS

• L'Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu rebuig al trasllat de la celebració del
Dia Nacional del Poble Valencià, 9 d'octubre i de la festa de Sant Josep, 19
de març.

• L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a continuar celebrant el 9 d'octubre
l'acte institucional del Dia Nacional del Poble Valencià.

• Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat Valenciana i
als Grups parlamentaris a les Corts Valencianes.

A les catorze hores i cinquanta minuts s'incorpora a la sessió i a la
Presidència el Sr. Alcalde.

Per unanimitat de tots els seus membres, el Ple acord declarar la urgència i,
d'acord amb el que estableix l'article 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
passar a tractar el fons de l'assumpte.



 Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que la proposta de reassignació de festivitats com el Nou
d'octubre o Sant Josep és un menyspreu a les senyes d'identitat dels valencians.
Està a favor de la moció.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, creu que és
necessari racionalitzar el calendari anual de festius, si bé, considera que la
Generalitat Valenciana actua al dictat de Madrid i sense el consens de les forces
polítiques i de la societat valenciana.

 M. José Masip Sanchis, del Grup Municipal del Partit Popular, diu que el dia
9 d'octubre és una festa de tots i per a tots i de màxima importància. L'Ajuntament
de Xàtiva ve celebrant-la any rere any. La festa de Sant Josep més que una festa
religiosa és lúdica. Barrejar ambdues festes sembla demagògic. El tenor de la moció
és oportunista. No obstant això considera que és un aspecte a madurar. El debat
està obert, el compromís del seu Grup és conservar les celebracions en el que
afecte Xàtiva.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que les
raons per les quals el president de la Generalitat  ha llançat la proposta de canvi
sense consultar a ningú respon a aspectes no econòmics sinó d'un altre tipus. No
tindria inconvenient a tractar la festivitat del 9 d'octubre i la de Sant Josep per
separat. Tracta de traslladar el sentiment majoritari dels ciutadans. Les festes
religioses han de formar part de l'àmbit intern de cadascú.

 Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que el col·lectiu faller s'ha postulat en contra. Desitja que es
mantinguen les dates.

 Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
aquests assumptes han de tractar-se amb major serietat. No és el mateix canviar la
festa de les Falles que la festa del Nou d'octubre.

 M. Jose Masip Sanchis, del Grup Municipal del Partit Popular, diu que els
anys en què cau dilluns la festivitat de Sant Josep els restaurants, hotels, etc., han
multiplicat les seues vendes per quatre. Hi ha pronunciaments de pares, sindicats,
empresaris, etc., favorables a la reassignació de festius. A més del que faça la
Generalitat Valenciana l'Ajuntament  assigna dos dies de festivitat local. No accepta
la moció perquè el debat està obert i en eixe marc  el compromís del Grup Municipal
del Partit Popular és d'analitzar les mesures que puguen adoptar-se en l'àmbit
municipal una vegada coneguda la decisió de la Generalitat Valenciana.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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 presentada pel grup Municipal Bloc-Compromís sobre
el trasllat de la celebració del Dia Nacional del Poble Valencià, 9 d'octubre, i de la
Festa de Sant Josep, 19 de març.

6.9é. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
SOBRE LA LLEI DE BASES

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, llegeix la
moció presentada el 3 d'agost de 2012, amb registre d'entrada núm. 12079 i
sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs
en l'Orde del Dia,  amb el següent tenor literal:

“El ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant el Grup de
Col·laboració Inter administrativa de l'Institut Nacional d'Administració Pública, ha
elaborat una “proposta de modificació de l'articulat de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases del règim local, en relació a les competències de les entitats locals”.
Aquesta proposta de modificació de la llei de bases elimina competències, sobretot
als municipis menors de 20.000 habitants, i estableix unes noves regles del joc, que
suposen, al nostre entendre, un atemptat contra l'autonomia local i obri un procés de
recentralització en consagrar les diputacions, les quals assumiran la gestió de
determinats serveis que ara mateix presten els municipis. Al mateix temps, pot
suposar el fi de les mancomunitats (i amb elles, probablement, la comarcalització del
País Valencià) ja que la seua existència dependrà de la voluntat de les diputacions.
Malgrat la concreció de les mesures proposades es trasllada a posteriors lleis o
decrets, la proposta acabarà amb la capacitat dels municipis de prestar determinats
serveis, bé siga basant-se en futurs estàndards de qualitat desconeguts, bé siga per
la població del municipi, bé siga per la seua capacitat econòmica per a atendre'ls.

Des del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS compartim la idea de la
necessitat de racionalitzar la gestió municipal. Però entenem que el camí és,
contràriament, el d'una major incidència en els principis de proximitat i subsidiarietat,
consagrats en la Constitució i en la Carta Europea d'Autonomia Local. D'altra banda,
en cas d'aprovar-se la modificació proposada i reforçar el paper de les diputacions i
deixar de costat les mancomunitats o les comarques, es produirà, d'una banda, una
rebaixa en la qualitat de vida de la ciutadania, amb l'eliminació de molts serveis que
ara es presta (sobretot en l'àmbit social: educació, atenció social, cultura, dona,
vivenda, sanitat i protecció del medi ambient) i, contràriament al que s'afirma, la
pèrdua de la qualitat en què es continuaren prestant, i, per un altre costat una
claríssima involució democràtica, ja que la ciutadania no podrà avaluar, amb el seu
vot, els nous responsables de la gestió (ara en els ajuntaments, als qui votem
directament, però a partir d'ara a les diputacions, als qui escullen els partits). Al
mateix temps, tampoc compartim l'obligació  (expressament reconeguda en la
proposta) de privatitzar determinats serveis, cosa que suposa una nova rebaixa dels
serveis públics.

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

“ACORDS

1. L'Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu rebuig de la proposta de
modificació de l'articulat de Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim



local, en relació a les competències de les entitats locals que ha elaborat
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

2. L'Ajuntament de Xàtiva manifesta la seua aposta per una gestió més
pròxima a la ciutadania, més transparent i més eficaç, on els municipis i,
sobretot, les comarques juguen el paper que els recau en la racionalització de
la implantació dels serveis o de determinades infraestructures.
3. L'Ajuntament de Xàtiva reclama un nou sistema de finançament local que
assegure als ajuntaments i les mancomunitats els recursos suficients per
prestar els seus serveis.
Traslladar els presents acords al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, als Grups
parlamentaris al Congrés dels Diputats i als Grups parlamentaris a les Corts
Valencianes.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots a favor (els
cinc 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. No declarar la moció presentada pel grup Municipal Bloc-Compromís
sobre la Llei de Bases.

7é. PRECS I PREGUNTES

A) El  Secretari manifesta que el regidor del Grup Municipal Socialista  Pedro
Aldabero López, va presentar el dia 6 d'agost de 2012, registre d'entrada número
12115,  escrit sol·licitant la formulació, en seu plenari, de les següents preguntes al
regidor  Ramon Vila Gisbert:

− Cost de contractació del Salmagundi Band i amics, per l'actuació en la
gala homenatge a Bruno Lomas el 17 d'agost de 2012.

− Cost de contractació dels grups Sidoine y Dorian, per l'actuació en el
Festival Indie el dia  19 d'agost de 2012.

− Cost de contractació d'Albano, per l'actuació en la clausura de la Fira
d'agost 2012.

 Ramon Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes, manifesta que les
respostes ja han estat traslladades per escrit al regidor formulant, senyor Aldabero
López, el qual es dóna per contestat.

B) El  secretari manifesta que els regidors integrants del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, van presentar el dia 2 d'agost de 2012, registre
d'entrada número 12068,  escrit sol·licitant la formulació, en seu plenari, de les
següents preguntes a la regidora  Marian Soro Perona:

− Sobre si s'ha avaluat i considerat els costos que ha suposat l'espectacle
“Lagarto Amarillo” emmarcat en les Nits al Castell d'enguany. Cost de



contractació del Salmagundi Band i amics, per l'actuació en la gala
homenatge a Bruno Lomas el 17 d'agost de 2012.

− Sobre si l'espectacle va ser anul·lat i en quines condicions.

 Marian Soro Perona, respon que l'espectacle s'anul·là per la pluja, s'han
tornat els imports de les entrades i el cost ha suposat 14.023 euros i l'assegurança
ha pagat 14.942 euros.

C) El  secretari manifesta que el regidor del Grup Municipal Socialista  Ignacio
Reig Sanchis, va presentar el dia 6 d'agost de 2012, escrit sol·licitant la formulació,
en seu plenària, de les següents preguntes a la regidora  Marian Soro Perona:

− Nombre de visitants en el Castell any 2009.
− Nombre de visitants en el Castell any 2010.
− Nombre de visitants en el Castell any 2011.

 Marian Soro Perona, regidora delegada de Turisme, manifesta que les
respostes ja han estat traslladades verbalment al regidor formulant, senyor Reig
Sanchis, el qual es dóna per contestat.

D)  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del
País Valencià, pregunta al Sr. Alcalde-President quants llocs de treball van a crear-
se a la ciutat ja que durant la campanya electoral es va dir que la desocupació
baixaria en un 9%. Recorda que mentir a la gent és demagògia, sobretot quan no es
fa ni una sola política activa d'ocupació.

El Sr. Alcalde-President respon que farà el que haja de fer i dirà el que haja
de dir.

E)  Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a  M. José Pla Casanova que atés que s'ha incrementat
l'afluència d'usuaris a la biblioteca  en 1.000 persones, per què no es busquen
solucions d'horaris i espais a fi de satisfer la demanda.

 M. Jose Pla Casanova, regidora delegada de Cultura respon que no hi ha
previstos canvis d'horari i sí que s'està estudiant l'habilitació de més espais.

F)  Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, formula els
següents precs i  preguntes

Al regidor  Ramon Vila Gisbert:

− Sobre les factures pels segells de l'oficina de recaptació, concepte i si són
concretament de recaptació.

− Prega que en emetre les seues opinions en matèria econòmica consulte
l'informe de la morositat ja que aquest únicament contempla els
pagaments pendents pels capítols 2 i 6.

− Pregunta si hi ha conveni per al pagament preferencial a l'empresa de
manteniment del Gran Teatre i si hi ha afectació d'ingressos.



− Si també hi ha afectació d'ingressos en la taxa del fem i per què no es
paga al contractista preferencialment.

− Si cal ser familiar del regidor delegat per a ser contractat del Gran Teatre.
− Per què no es promociona la música en valencià en la Fira d'agost.

Ramon Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, i regidor delegat
del Gran Teatre respon que contestarà en el pròxim Ple.
Respecte a l'última pregunta el Sr. Vila Gisbert diu que es contracta els
artistes sense tindre en compte la llengua en què canten. El Sr. Alcalde-
President matisa que tindrà, en compte, no obstant això, la proposta.

A la regidora  Yolanda Esparanza Sipan Sarrión:

− Sobre si l'homenatge a Ana Sanchis és de l'Ajuntament o del Partit
Popular i si els 21 regidors i regidores de tots els Grups  Polítics formen
part del consistori.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports, respon que
l'homenatge és a una esportista, dona, homenatge merescut pels seus èxits
esportius. Quant a les invitacions a l'acte, des del Departament de Protocol es
van cursar a tot el món.

El Sr. Alcalde-President matisa que la figura de l'alcalde és la que representa
la ciutat.

A la regidora  Marian Soro Perona

− Sobre si l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Xàtiva disposa
d'indicadors sobre l'evolució de l'activitat econòmica a Xàtiva. En el cas de
disposar, es podrien posar a disposició del grup polític municipal
Compromís.

− Sobre si la disminució de l'activitat, principalment comercial, en el nucli
urbà de la ciutat i la substitució d'aquesta activitat per a la incorporació de
grans superfícies en els polígons circumdants a la ciutat, formen part de la
seua política econòmica en matèria comercial.

− En relació a la promoció econòmica de la ciutat, sobre quines són les
polítiques actives d'ocupació i de promoció de l'activitat econòmica que
pensa adoptar en un curt període per a fer front a la crisi en l'àmbit de la
nostra ciutat.

 Marian Soro Perona, regidora delegada de Comerç, respon que contestarà
en el pròxim Ple.

E)  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, prega que
les felicitacions als xiquets i xiquetes de bolquers es faça, també, en valencià.

F)  Rafael Llorens Gozálbes, del Grup Municipal Socialista, pregunta a  José
Antonio Vidal Piquer, si els peons agrícoles estan treballant.



 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, respon en
sentit afirmatiu.

G)  Rafael Llorens Gozálbes, del Grup Municipal Socialista, prega que la zona
posterior de la Plaça de Bous i de Salons Reina es netege ja que presenta molt mal
estat.

L'alcalde-president, respon que ho traslladarà la Brigada de parcs i Jardins.

H)  Ana Francisca Sanhipólito Diego, del Grup Municipal Socialista, pregunta
a  Marian Soro Perona, sobre la liquidació de “Nits al Castell”.

 Marian Soro Perona, regidora delegada de Turisme, respon que la liquidació
de les “Nits al Castell” està pendent a causa de detalls relacionats amb el
grup “Lagarto Amarillo”.

 Ana Francisca Sanhipólito Diego, del Grup Municipal Socialista, prega que es
porte a pràctica.

I)  Pedro Aldabero López, del Grup Municipal Socialista, manifesta que en la
presentació de la Reina de Fira d'agost de 2012 no estava la Fallera Major de Xàtiva
i ni la Fallera Major Infantil.

 Ramon Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes, respon que es va
produir una fallada per vacances de personal.

J)  Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
sobre l'últim préstec firmat dins del Pla Montoro la seua aprovació no s'ha portat al
Ple i pregunta quines són les seues condicions.

 Ramon Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, respon que
contestarà en el pròxim Ple.
El Sr. Alcalde-President, respon que l'últim préstec si que es va aprovar en
Ple.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  quinze hores i trenta-cinc
minuts alça la sessió.   D'això s'estén la present acta que, amb el vistipla u 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,


