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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero

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

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

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 8, DE 9 D'AGOST
DEL 2013.

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

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que desitja fer una menció a la commemoració del colp
militar de Xile d'11 de setembre de fa quaranta anys per part del General
Pinochet derrocant el règim democràtic de Salvador Allende precursor de
llibertats que van ser retallades per la dictadura instaurada.

Respecte de l'acta el senyor Lorente López, diu que en la pàgina trenta
tres de l'esborrany, la pregunta  sobre la llicència de taxis que se li atribuïx al
Regidor Joan Josep García Terol en realitat la va fer la Regidora Francesca
Chapí Albero.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que en la
pàgina 9, en la intervenció del Regidor Juan Ignacio Reig Sanchis, no
s'arreplega la referència feta a l'herència que en matèria d'endeutament el
senyor Rus deixarà en la Ciutat per al futur i tampoc es fa menció a què va dir
que Xàtiva era una Ciutat de mala mort fins a la seua arribada al Govern.

A este particular el Sr. alcalde-president demana que conste que es
referia que Xàtiva era una Ciutat de mala mort quan governava el Partit
Socialista.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que en la pàgina
onze no s'arreplega la frase del Sr. Alcalde en el sentit que li sobren  collons i
diners  per a defendre la seua honorabilitat.

I, finalment, en la pàgina onze es resumix la intervenció  del Sr. Alcalde
però no consta que va dir que si ell fora el propietari ningú del Partit Socialista
entraria en Santa Clara.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia nou  d'agost del dos mil tretze.

2n.- DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA, NÚMERO 294,
DE 20 D'AGOST DEL 2013, SOBRE ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIONS DE LES FUNCIONS D'ALCALDE.

El Sr. Secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia, número 294, de
20 d'agost del 2013, sobre absència de la localitat i delegacions de les funcions
d'Alcalde, amb el tenor literal següent:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del 26 d'agost del 2013 fins al
31 d'agost del 2013, ambdós inclusivament, 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 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 des del 26 d'agost del
2013 fins al 31 d'agost del 2013, ambdós inclusivament, en el 2n. Tinent
d'Alcalde M. 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'este 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 a l'Ajuntament Ple en
la primera sessió que se celebre.”

En al·lusió a les paraules abocades pel senyor alcalde sobre la pretèrita
condició de la Ciutat de Xàtiva, Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià prega a la presidència que el ple no se li vaja
de les mans.

El Sr. alcalde-president li crida l'atenció i li demana que se cenyisca al
punt.

Respecte de la Resolució ressenyada, l'Ajuntament Ple queda
assabentat.
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3r.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC / COMPROMÍS
SOBRE L'ACTUACIÓ  DE L'ARQUITECTE  MUNICIPAL  EN L'OBRA
“REMODELACIÓ  I COBRIMENT DE LA PLAÇA DE BOUS”.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís, dóna
lectura a la proposició presentada el 4  de setembre del 2013, registre
d'entrada número 7281, sobre l'actuació de l'Arquitecte Municipal en l'obra
“remodelació i cobriment de la Plaça de Bous”, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant les noticies aparegudes en els mitjans de comunicació sobre el
procediment obert als jutjats de Xàtiva sobre l’actuació de l’arquitecte municipal
en l’actuació de l’obra de Remodelació i Cubrició de la Plaça de Bous.

Donada l’existència d’un informe emès per l’arquitecte municipal de
Xàtiva que conté nombroses contradicciions i donat que no existeix en el
mateix justificació sobre el sobrecost de les esmentades obres.

Que donada la falta de claredat de l’informe justificatiu que no respon a
les qüestions que motivaren la seua sol·licitud, i a les contradiccions que el
mateix conté, entre altres la supressió de l’òcul central valorat amb 2 milions
d’euros i el pressupost previst per a la sua col·locació que era 1,2 milions entre
altres.

Així com permetre l’inici de les obres sense l’autorització de la Direcció
General de Patrimoni, el fet que en l’actualitat l’obra invadeix domini públic, i
que l’obra estiga inacabada, havent-se permès la seua ultilizació malgrat
problemes de seguretat.

Que donades les manifestes irregularitats tant adminstratives com
econòmiques que concorrien en l’obra, considerem imprescindible, i ho tornem
a sol·licitar, que l’Arquitecte comparega en la pròxima sessió plenària per a
respondre a les preguntes que li puguen ser formulades i aclarixca la situació
real i futura de l’obra, així com que es recabe tota la informació possible per a
remetre-la a la Fiscalia.

Es per tot açò, que eleve la següent PROPOSTA al Plenari Municipal de
l’Ajuntament de Xàtiva.

1. Que el Ple de l’Ajuntament de Xàtiva ACORDE l’inici d’expedient informatiu
a fi de que l’arquitecte municipal expose la situació judicial en que es troba i
els possibles efectes que comporten per a l’ajuntament de Xàtiva.

2. Que s’acorde que l’arquitecte municipal comparega davant del plenari de
l’ajuntament per a respondre sobre les qüestions que es puguen plantejar
per part dels membres de la corporació municipal, sobre les irregularitats de
caràcter administratiu i econòmic que existeixen en l’obra de rehabilitació i
tancament de la plaça de Bous.

3. Que s’acorde remetre a la Fiscalia tota la documentació relativa a
l’expedient de la rehabilitació de la plaça de bous, a fi de facilitar la llavor
d’investigació de l’administració de justícia.”
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
recupera la petició de compareixença feta al ple en 2007 i 2008. Explica la
moció en relació amb les contradiccions i irregularitats en l'adjudicació,
modificat i liquidació de les obres. Es fa imprescindible, diu, que l'Arquitecte
comparega en ple, s'òbriga expedient  informatiu i s'entregue al Jutjat tota la
documentació. L'Ajuntament incomplix la legalitat urbanística i res passa.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que cal actuar amb sentit comú. Demana màxima implicació del
govern per a facilitar informació a l'oposició. És una barbaritat gastar catorze
milions en tapar una Plaça de Bous. Sol·licita una comissió d'investigació pel be
de la transparència cap a la ciutadania. Xàtiva patix de molts servicis
essencials però té una Plaça de Bous coberta.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que davant
de les informacions de la premsa pareix raonable aprovar la proposició. S'han
gastat dotze milions d'euros quan allò que s'ha pressupostat eren sis milions i
no està apta per a l'ús com a espai multiusos. Hui només hi ha una plaça de
bous per a espectacles diürns. La gestió de l'obra està rodejada de múltiples
irregularitats com a denúncia el propi Consell Jurídic Consultiu. Cal arribar fins
al final i depurar  responsabilitats.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que es
compromet a donar màxima transparència i implicació en Comissió Informativa.
La proposició del Grup Municipal Bloc / Compromís versa sobre les
implicacions de l'Arquitecte, no de l'obra, de la qual cosa no parlarà per no ser
el fòrum adequat. El Govern està preocupat per l'assumpte i està demanant
informació. El modificat de l'obra és quelcom conclòs amb tots els informes
procedents. El que es coneix novament és allò que s'ha aparegut en la premsa.
L'Arquitecte no té cap citació  encara que s'ha  personat en interlocutòries. La
denúncia és d'un particular i per això arranquen les diligències. El 27 d'agost
l'Ajuntament  va obrir  expedient d'informació reservada. El ROM no contempla
que compareguen en el ple més que regidors. Contempla que compareguen
tècnics en Comissió i es compromet que així siga.  Quant al procediment
judicial s'ha dictat decret de personació en interlocutòries per a conéixer
l'assumpte i facilitar la llavor del jutjat.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que és necessari  que el departament d'obres i l'alcaldia
faciliten una comissió d'investigació que actue amb honestedat, donant tota la
informació. En la vessant política reitera que és una obra nefasta i
desproporcionada.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís diu
que l'expedient no està tancat. La denúncia qüestiona l'adjudicació i el
sobrecost. No és sols una denúncia  entre particulars. Es posen de manifest
presumptes delictes  que afecten l'Ajuntament. Es pregunta si l'accés a la
informació  serà reservada o per a tots els regidors. L'assumpte afecta una obra
molt important promoguda per l'Ajuntament de Xàtiva. Si fóra particular se
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circumscriuria a l'àmbit de la disciplina. Hi ha informació publicada que no
consta en els expedients oberts per l'Ajuntament. És per això que cal reobrir
aquells que estiguen arxivats. Desitja que les preguntes que se li formulen a
l'Arquitecte consten en una acta respectant el procés judicial. La plaça de bous,
insistix, invadix el  domini públic i no passa res. No entén que l'Ajuntament de
Xàtiva es persone perquè ni està acusat ni ha de defendre a ningú.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que
l'expedient de la Plaça de Bous no està tancat  i si ho estiguera caldria
reobrir-lo. A més, hi ha intervencions pendents de realitzar per a completar
l'obra. Desitjaria saber en que consistirà la informació reservada i desitja que es
facilite tota la informació  a la fiscalia. L'important és que l'oposició  estiga total i
complidament informada.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i urbanisme, diu que en
la Comissió Informativa de Foment s'ha donat tota la informació  i s'ha facilitat
la compareixença de tots els tècnics. L'oposició té la mateixa informació que el
govern, la de la premsa. Apel·la a la responsabilitat de tots, promet
transparència i que l'Arquitecte compareixerà, al moment oportú, en comissió
no en ple.

El Sr. alcalde-president explica que el vint-i-sis d'agost es va obrir
expedient a l'Arquitecte Municipal. El dotze de setembre es va personar
l'Ajuntament en el procés judicial obert. A cegues no es pot actuar. Remetrà tot
el que demane el Jutjat. En tot cas la denúncia és contra un funcionari, no
contra l'Ajuntament. En comissió compareixerà, en ple no, per ser improcedent.
Es compromet que la informació reservada puga consultar-se sense cap
problema. L'honestedat del govern està fora de dubte.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià demana al Sr. alcalde que abans de començar els plens es mire als
ulls per a veure la qualitat de persona que és, i que traga les seues pròpies
conclusions.

El Sr. alcalde-president replica que qui ha de mirar-se a l'espill és el Sr.
Lorente. Li retrau que li haja dit deshonest.

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 del Partit Socialista,
els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc / Compromís i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap
abstenció, adopta l'ACORD següent:

Únic.-  Rebutjar la proposició interposada pel Grup     Municipal
Bloc / Compromís sobre l'actuació de l'Arquitecte Municipal en l'obra
“remodelació i cobriment de la Plaça de Bous
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4t.- EXP. NÚM. 1481/2013.- APROVACIÓ DEL CONVENI BÀSIC
BILATERAL ENTRE L'ORGANISME AUTÒNOM DIRECCIÓ CENTRAL DE
TRÀFIC I L'ENTITAT LOCAL AJUNTAMENT DE XÀTIVA, PEL QUE ES
FORMALITZA LA SEUA ADHESIÓ AL CONVENI ESPECÍFIC DE
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'ORGANISME AUTÒNOM DIRECCIÓ
CENTRAL DE TRÀFIC I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I
PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIAL.

Vist que el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor
i Seguretat Vial establix una sèrie de competències amb major o menor
amplitud i intensitat, tant a l'Administració de l'Estat i al seu torn al Ministeri de
l'Interior que exercix les dites competències a través de l'Organisme Autònom
Direcció Central de Tràfic, com als Municipis, i que les dites Administracions
estan al servici del ciutadà, sent convenient establir determinades relacions
entre elles per a aconseguir un funcionament més àgil i eficaç i servir millor a la
consecució de l'objectiu últim, que ha de ser la seguretat vial.

Vist que eixes relacions han d'estar presidides pels principis de
coordinació i col·laboració, d'acord amb el que establix l'article 103 de la
Constitució espanyola i en l'article 4.1d) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, resultant
essencial l'obligació de facilitar-se, recíprocament, la informació que es
necessite en el desenvolupament de determinades accions en matèria de tràfic
i seguretat vial.

Vist que per l'Ajuntament de Xàtiva, per acord de la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 24 d'octubre del 2005, es va aprovar la firma
d'un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Tràfic del Ministeri de
l'Interior, sobre l'accés als registres de vehicles i persones, per mitjà d'una
connexió telemàtica directa amb l'ordinador de la Direcció General de Tràfic, a
través d'accés basat en el servici d'infovía Plus.

Vist que amb data 25 de novembre del 2009 es va firmar un Conveni
específic de Col·laboració entre la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i l'Organisme Autònom Direcció de Tràfic, en matèria de seguretat
vial, l'objecte del qual consistia en la fixació d'un marc de col·laboració per al
desenvolupament d'una millor i més efectiva participació dels Ajuntaments en el
disseny, execució i evolució de les polítiques de seguretat vial, i que l'esmentat
Conveni es remetia a la firma de l'oportú conveni bàsic bilateral i a la
subscripció d'addendes d'este últim.

Vist que la Direcció Provincial de Tràfic de València, conforme al que
disposa l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, ha remés el conveni bàsic bilateral i els annexos I i IV a tal
conveni, per a la seua firma, en el que s'establixen els termes i les condicions
en les relacions de col·laboració entre la Direcció Central de Tràfic i este
Ajuntament en el desenvolupament de determinades accions en matèria de
tràfic i seguretat vial, concretament les relatives a transmissió de dades i accés
a registres.

Vist l'informe emés en data 17 de juliol per la Secretaria indicant el
procediment a seguir i la conformitat del Conveni de Col·laboració amb
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l'Ordenament Jurídic aplicable, i la fiscalització de la Interventora municipal de
fons.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent de
Règim Interior i Seguretat Ciutadana, en la sessió celebrada el 4 de setembre
del 2013, aprovant per unanimitat la subscripció del Conveni entre l'Organisme
Autònom Direcció Central de Tràfic i l'Entitat Local Ajuntament de Xàtiva.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  manifesta que les administracions  han de cooperar en les seues
relacions recíproques. Ha de millorar-se la coordinació  en matèria de seguretat
vial.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís,
manifesta estar a favor. El Conveni garantix la protecció de dades i desitja que
este fit, en este cas en la millora de la seguretat vial, s'amplie a altres
administracions.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que també està
a favor.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular,
explica que es  tracta d'un Conveni per a l'intercanvi de dades en benefici de la
millora del tràfic i la seguretat vial.

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

Primer. Subscriure el conveni administratiu de col·laboració entre
l'Ajuntament de Xàtiva i l'Organisme Autònom Direcció Central de Tràfic, que
regix les relacions de col·laboració entre la Direcció de Tràfic i este Ajuntament
en el desenvolupament de determinades accions en matèria de tràfic i
seguretat vial.

Segon. Facultar a l'alcalde-president d'esta Corporació i en
representació d'este Ajuntament, per a la firma de l'esmentat Conveni de
col·laboració i tots els documents siguen necessaris que en la seua execució.

Tercer. Notificar el present acord a l'Organisme Autònom Direcció
Central de Tràfic, i comunicar-lo al Regidor delegat de Tràfic, a la Direcció de la
Policia Local, al Departament de Rendes i Exaccions, i al Departament de
Modernització i Desenvolupament Local.

5t.- EXP. NÚM. 1555/2013, DETERMINACIÓ DE LES FESTES
LOCALS NO RECUPERABLES PER A L'ANY 2014.

Donat compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i
Ocupació de la Generalitat Valenciana, en el que se sol·licita  l'acord d'esta
Corporació determinant les dos festivitats locals que amb caràcter no
recuperable han de celebrar-se en la ciutat de Xàtiva durant l'any 2014, a fi de
procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província.

Considerant que les dos festes locals que se celebren és este municipi,
dies 1 i 5 d'agost, amb caràcter de festes locals no coincidixen en dies festius.

Vista la proposta firmada pel regidor delegat de Recursos Humans
sol·licitant la declaració dels dies 1 i 5 d'agost del 2014, divendres i dimarts
respectivament, com a festes locals per a l'any 2014.
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Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís prega
que en el dictamen es faça referència al dia 5 d'agost com la festivitat de La
Mare de Deu de la Seu i no de la Mare de Déu de les Nieves

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

Primer. Declarar que les dos festes locals no recuperables seran en
esta Ciutat, per al pròxim exercici 2013, les corresponents als dies 1 d'agost,
divendres, festivitat de Sant Fèlix i 5 d'agost, dimarts, festivitat de la Mare de
Déu de les Nieves.

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció
Territorial Educació, Formació i Ocupació i donar compte de la mateixa a
l'Associació d'Empresaris de de Xàtiva.

6t.- EXP. NÚM. 1018/2013, APROVACIÓ  DEL COMPTE GENERAL DE
2012. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ A POSTERIOR
DE L'AJUNTAMENT, CONSELL ESPORTIU I PROEXA. RESOLUCIÓ
D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA.

Per la Secretaria accidental s'informa de la presentació d'al·legacions al
Compte general realitzades pel Grup Municipal Socialista.

Vist l'informe de la Intervenció Municipal sobre resolució de les
al·legacions presentades.

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

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que el seu grup valora els pressupostos com també el compte
general. Els comptes els gestiona el govern d'esquena a l'oposició. Els comptes
evidencien que la diferència entre pressupost i compte general és absoluta. Es
demostra la fal·làcia que la liquidació del pressupost fora superavitària. Les
factures depositades en els calaixos i no comptabilitzades han hagut de ser
pagades amb un préstec que genera més de cinc-cents mil euros anuals en
interessos. L'endeutament per habitant supera els huit-cents euros. És un
ajuntament endeutat i sense servicis. S'ha vulnerat  la Llei de contractes, s'ha
gastat sense consignació i amb sobrecostos.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís no
compartix la forma de gestionar del govern. Especialment la gestió econòmica.
L'informe de fiscalització posterior posa de manifest any rere any que
s'incomplix la Llei, i pitjor encara és que no es rectifica. Queda pendent la
reconstrucció d'expedients d'obra sense projecte ni contracte. El Sr. alcalde
proclama dades i fa afirmacions sense cap tipus de rigor que després els
informes tècnics municipals desmunten.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que és el compte
general de la vergonya. El que demostra la veritat, el que contradiu totes les
falsedats  i mentides que s'han dit i les vanaglòries de què es presumia. S'ha
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demostrat que es gestionava a les mans plenes i vulnerant la legalitat. S'han
presentat al·legacions perquè el Govern  done explicacions del perquè de les
irregularitats. Quatre milions d'euros sense consignació. S'ha duplicat el deute
empenyorant el futur de la Ciutat. L'Ajuntament està intervingut per esta causa.
Està en contra de la situació provocada.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que
l'Ajuntament  no supera els límits legals  d'endeutament. Les discrepàncies del
Compte general de Proexa són tècniques i la intervenció ordenarà l'assessor
de Proexa sobre com ha de procedir per a evitar-les. Les manifestacions
realitzades per l'oposició són pesades, repetitives i no tenen res a veure amb
l'expedient del Compte General. Altres ajuntaments no  rendixen els comptes
que l'Ajuntament de Xàtiva rendix puntualment. Amb gran transparència es fan
públiques totes les dades de l'Ajuntament. De  l'informe de fiscalització  es fa
una lectura catastròfica i esbiaixada. La millora de la gestió és evident.
L'oposició s'ha quedat ancorada al març del 2012 i no reconeix la milloria
evident.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que està fastiguejat al veure com es destinen huit-cents mil
euros a interessos i quaranta mil a emergència social. És inconcebible que amb
el deute tan enorme que es té es tinguen tan pocs servicis. Els informes parlen
de vulneracions legals molt importants i repetides. L'Ajuntament ha passat anys
en projectes megalòmans  sense cap viabilitat social. Apel·la a la humilitat del
Govern.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís
repetix la crítica a la gestió perquè les coses es fan molt malament i han
millorat perquè encara es feien pitjor. La intervenció  demana que es
reconstruïsquen  els expedients de contractació que no existixen i a això no es
fa cas. No es fan les barbaritats que es feien perquè ja no queda diners. El
regidor d'Hisenda és corresponsable de la gestió pels anys en el Govern. La
intervenció torna a dir que es contracta personal  irregularment i això sense
comptar amb la gent que ha esdevingut indefinida irregularment.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que al Partit
Popular pareix no importar-li que Xàtiva siga la segona població de la
Comunitat Valenciana on més ha crescut l'endeutament. Les conseqüències
les pagarà la Ciutat fins al 2022. S'ha hipotecat el futur de la Ciutat. Mentres no
s'aclarisquen situacions il·legals seguiran denunciant-ho.

El Sr. alcalde-president recorda que la Generalitat deu a l'Ajuntament set
milions d'euros que quan es paguen s'amortitzarà el deute. El mateix que amb
els set milions de recaptació. Quan es recapte l'Ajuntament limitarà el seu
deute a huit milions d'euros. Repassa les inversions en col·legis, places
d'aparcament, places residencials i en servicis socials i altres servicis i
inversions. Diu que se sent molt orgullós de la seua gestió i que, a més, per la
seua gestió és felicitat. A Xàtiva  s'han invertit en els últims vint anys més de
quatre-cents milions d'euros. Que hagen aflorat quatre milions d'euros sense
consignació és a penes un 1%.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, DE 13 DE SETEMBRE DE 2013

11

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 del Partit Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc / Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció,
adopta l'ACORD següent:

Primer. Desestimar les al·legacions presentada pel Grup Municipal
Socialista pels arguments indicats en l'informe de la intervenció.

Segon. Aprovar definitivament el Compte general corresponent a
l'exercici 2012.

Tercer.-Rendir el Compte general i tota la documentació que la integra a
la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com s'establix en l'article 212.5 del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Sent les 13 hores 50 minuts s'absenta de la sessió la regidora Rosa
María Esteban Miedes.

7m.- EXP. NÚM. 1708/2013, SOL·LICITUD, A LA GENERALITAT
VALENCIANA, DE LA DISTINCIÓ AL MÈRIT CULTURAL A JOSÉ GIMENO
MONTELL “PEP BOTIFARRA”

Dins de les Distincions civils concedides per la Generalitat Valenciana
en ocasió dels actes commemoratius del dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat
Valenciana, figura la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit
Cultural, adoptada l'any 1986 mitjançant un Decret 35/1986, de 10 de març,
modificat pels Decrets 25/1994, de 8 de febrer, 255/1997, de 8 d'octubre i
190/2003, de 3 d'octubre.

Vista la proposta de la regidora de cultura, M. José Pla, en què dóna
compte de la biografia del cantaor  Pep Gimeno Botifarra, nascut a Xàtiva l'any
1962, cantaor de cançons d'arrel tradicional, amb suficients i provats mèrits en
una dilatada trajectòria de coneixement de cançons i romanços populars que
l'han fet dipositari d'una part important de la cultura de transmissió oral de la
Comarca.

Atés que la regidora de cultura, prenent en consideració la meritada
aportació de “Pep Botifarra”, proposa a aquest per a la  present distinció que
té com a objectiu, distingir les persones, entitats i col·lectius que pels seus
mèrits hagen contribuït a destacar l'aportació de la Comunitat Valenciana en
qualsevol àmbit cultural.

Considerant, el procediment a instruir per a sol·licitar la Distinció de la
Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, d'acord amb el que disposa la
normativa autonòmica, aprovada per  Decret 35/1986, de 10 de març, modificat
pels Decrets 25/1994, de 8 de febrer, 255/1997, de 8 d'octubre i 190/2003, de
3 d'octubre.

Vist l’Informe favorable emés el 5 de setembre de 2013, per la
Responsable del departament de Cultura indicant el procediment a seguir, amb
la conformitat de la Directora de l’Àrea sociocultural i la fiscalització de la Sra.
Interventora Municipal de fons.
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Vist el dictamen aprovat per unanimitat el 5 de setembre de 2013, per la
Comissió Municipal Informativa Permanent de Cultura.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta estar a favor. Amics de la Costera en 2008 ja li va concedir
un premi sense que l'Ajuntament ho valorara degudament. L'obra de “Pep
Botifarra” és molt major del que constata la proposta. El poble el premia dia a
dia omplint el Teatre, la Plaça del Mercat…etc, comprant els seus CD's i a tot
això se sumen les seues qualitats humanes. Desitja que l'Ajuntament
condemne les agressions patides per “Pep Botifarra” a càrrec del GAV acusant-
lo de catalanista. En eixe sentit demana que l'Ajuntament condemne els atacs
al mateix temps que li propose per al premi.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís diu
que és un dia molt important aquell en què el Ple proposa a la Generalitat
perquè concedisca a un veí de Xàtiva una de les màximes distincions. Els
mèrits que se li atribuïxen són més que evidents. Insistix en les seues qualitats
humanes. La seua trajectòria traspassa les fronteres de la comarca i va per tot
el món. Desitja que la Generalitat li atorgue finalment el guardó.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista també manifesta la
seua conformitat. Té mèrits més que destacats. Recupera  les arrels d'un poble,
quelcom que resulta vital perquè un poble siga amo del seu  destí. Reprova el
boicot patit pel GAV i reforça el rebuig als fets i el suport a “Pep Botifarra” i a la
seua labor.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que a la seua labor, ja glossada, se suma la seua qualitat humana. Això,
que és patrimoni de tota Xàtiva, plena d'orgull a tots. Per supost que rebutgen
els fets succeïts a Picassent  de boicot a “Pep” i seran objecte d'una moció
conjunta.

El Sr. alcalde-president diu que “Pep Botifarra” és un gran artista, amb
una gran labor i una gran persona. L'obligació de l'Ajuntament  és sol·licitar-ho
amb independència que finalment se li de la distinció. Rebutja les agressions
patides.

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

Primer. Aprovar cursar l'oportuna sol·licitud a la Generalitat Valenciana,
de concessió al cantaor xativí “Pep Botifarra” de la Distinció al Mèrit
Cultural com a reconeixement al seu treball de recuperació de la cultura
popular de la comarca de la Costera, conforme a la legislació autonòmica,
aprovada per  Decret 35/1986, de 10 de març, modificat pels Decrets 25/1994,
de 8 de febrer, 255/1997, de 8 d'octubre i 190/2003, de 3 d'octubre.

Segon. Notificar l'acord adoptat a l'interessat i donar-ne compte a la
regidora  delegada de Cultura perquè en prengueu coneixement i efectes.

8u.- RESOLUCIONS ALCALDIA
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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 281 al 300 (corresponents al mes d'agost del 2013)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

9é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

9é.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC /
COMPROMÍS DE REBUIG  A LA REFORMA ELÈCTRICA I DE SUPORT A
LES ENERGIES RENOVABLES.

Vista la moció presentada el 9 de setembre del 2013, registre d'entrada
7365, pel Grup Municipal Bloc / Compromís de rebuig a la reforma elèctrica i de
suport a les energies renovables, amb el següent tenor literal:

“El passat 13 de juliol de 2013, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el
“Reial Decret-Llei 9/2013 pel que s’adopten mesures urgents per a garantir
l’estabilitat financera del sistema elèctric”, que va entrar en vigor a l’endemà.

L’esmentat decret suposa una refoma que, amb l’excusa d’acabar amb
l’anomenat dèficit tarifari, només beneficia l’oligopoli de les grans empreses
productores d’energia elèctrica convencional i, per contra, perjudica
directament els consumidors, d’una banda, i les empreses d’energia renovable,
d’una altra.

Efectivament, el Decret preveu un nou augment del preu de la llum del
3.2% per al mes d’agost, que cal afegir al de l1,25% produït este mes, i preveu
noves pujades per al darrer trimestre de l’any.

A més, contempla la possibilitat d’eliminar en un futur l’anomenat bo
social què afecta a les baixes potències contractades, els pensionistes, les
famílies nombroses o les que compten amb tots els seus membres a l’atur.

No sembla tampoc que vaja a aprofitar per a incentivar l’estalvi ja que la
reforma inclou un canvi en l’estructura de la factura de la llum, augmentant en
un 127% el preu de la potència (la part fixa que no depèn del consum) i
disminuint la part variable (l’energia consumida).

Així mateix, la reforma energètica “penalitza” l’autoconsum ja que
l’esborrany de Reial Decret sobre autoconsum que ha estat enviat a la
Comissió Nacional d’Energia introdueix l’anomenat “peatge de suport” que
establirà al govern segons evolucione l’autogeneració elèctrica. És a dir, a m´s
autoconsum, més peatge, tal i com demanen les grans companyies per
compensar les seues possible pèrdues. A l’esborrany, este nou peatge suposa
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que, inicialment, el consum de l’energia generada pels particulars es pagarà un
27% més car que el consum convencional, a banda d’altres mesures clarament
coercitives.

Però, amb tot, és el sector de les energies renovables qui més patirà els
efectes d’esta reforma i, amb ell, l’esperança d’un canvi en l’actual model
energètic cap un altre més eficient mediambientalment. En efect, el RDL 9/2013
deroga el RD1578/2008 de retribució de lal producció d’energia elèctrica
mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, mesura que ja es va iniciar amb el rdl
1/2012 que suprimia les primes a les energies renovables, de cogeneració i
residus, i que està sent estudiat actualment pel Tribunal Constitucional, atesa la
seua possible inconstitucionalitat. Així, el govern de l’estat ha canviat les regles
del joc a l’establir un màxim del 7,5% de rendibilitat en la inversió, amb caràcter
“retroactiu”, la qual cosa suposarà el tancament de moltes plantes termosolars,
incapaces de continuar finançant la seua inversió, a banda de la pèrdua de
llocs de treball i l’abandonament d’una inicpient aposta per les energies
renovables.

En resum, esta reforma energètica només persegueix assegurar els
beneficis de les grans empreses elèctriques, augmenta el preu de la llum al
consumidor, desmotiva l’estavi, penalitza l’autoconsum i ofega el sector de les
energies renovalbles, per la qual cosa demanem que es prenguen els
següents:

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu rebuig al Reial Decret-
Llei 9/2013, de mesures per a l’estabilitat financera del sistema elèctric, i a
l’esborrany de Reial Decret sobre autoconsum.

Segon.- L’Ajuntament de Xàtiva declara el seu convenciment en la
necessitat de mesures d’estalvi energètic i l’aposta decidida pel foment de les
energies renovables, per la qual cosa realitzarà una auditoria energètica dels
edificis i instal·lacions municipals com a pas previ per a la implantació de les
mesures escaients en aquell sentit.

Tercer.- L’Ajutament de Xàtiva modificarà les taxes municipals en la
revisió corresponent a 2014 per tal d’afavorir l’us de les energies renovables en
el municipi.

Quart.- Donar trasllat del present acord al Ministeri d’Industria, Energia i
Turisme i als portaveus del Grups Parlamantaris al Congrés dels Diputats.”

L'Ajuntament ple per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde / president
i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) deu
vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista,
els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc / Compromís i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap
abstenció. Al no obtindre la moció la majoria absoluta del número legal de
membres de la corporació adopta l'ACORD següent:
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Únic. No declarar la urgència de  la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc / Compromís de rebuig a la reforma elèctrica i de suport a les energies
renovables

9é.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER AL MANTENIMENT, RECUPERACIÓ I
PROMOCIÓ DEL CANAL DE BELLÚS A XÀTIVA.

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

Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 9 de setembre del 2013,
registre d'entrada 7390, per al manteniment, recuperació i promoció del Canal
de Bellús a Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 20 de maig de l’any 2005 el Consell de la Generalitat declarava Bé
d’Interés Cultural el Canal d’aigua de Bellús a Xàtiva. Des d’aquell moment
l’Ajuntament de Xàtiva sumava un nou BIC al patrimoni de la ciutat i per tant un
nou compromís amb el manteniment de la nostra història viva. El Canal de
Bellús a Xàtiva naix a la Font de Bellús i des d’aquell punt el canal voreja el
marge esquerre del riu d’Albaida. Els accidents topogràfics trobats pel canal es
salven per mitjà d’arcades i per mitjà d’excavacions resoltes per un sistema
d’alcavons que junt a d’altres elements conformen el conjunt patrimonial. La
primera de les arcades és la que salva el barranc de la Font Quintana. Després
de travessar la pedania d’Alboi es troba l’aqüeducte del barranc del Pont Sec,
denominat Arcadetes d’Alboi, consistent en una successió de nou arcs
apuntats, d’epoca gòtica, amb una longitud d’uns cent metres i una alçada de
vint. Més endavant, una vegada superada la zona de la Corona de l’Estrela es
troba l’última de les arcades que queden en peu. Sent aquesta una obra de
mçoneria i composta per dos arcs apuntats. A més, no cal oblidar que durant el
recorregut del canal s’observen “ respiralls”, per on el conducte es comunica
amb l’exterior durant el seu trajecte subterrani. En fí, aquesta conducció
confomà l’eix vertebrador del subministrament d’aigua a la nostra ciutat
mitjançant l’enllaç amb diverses files d’aigua.

En tot cas, actualment aquest conjunt es troba en unes condicions molt
millorables. De fet, en moltes de les unitats del conjunt BIC la degradació és
evident com és el cas de l’ermita de Sant Antoni que també forma part de
l’entron del Canla, així com les pròpies Arcadetes d’Alboi on la vegetació està
fent malbé la pròpia infraestructura a més de l’impacte visual que comporten
determinades pintades. Sense obviar el grau de brutícia que acumulen els
respiralls que també formen part del BIC del Canal d’aigua de Bellús a Xàtiva.

Per això des del Grup Municipal d’Esquerra Unida proposem al Ple
Municipal l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Intervenció inmediata de l’Ajuntament de Xàtiva per evitar que
qualsevol element impedisca la contemplació paisagística o perjudique
directament a qualsevol dels elements que confomen el Canal de Bellús a
Xàtiva.

SEGONA.- Realització d’un projecte pedagògic, amb les adaptacions
curriculars pertinents, perquè tots els centres educatius de la ciutat i redors
puguen conèixer, visitar i valorar la imporància del Canal d’aigua de Bellús a
Xàtiva.

TERCERA.- Inici d’un estudi per realitzar les accions pertinents per
mantindre i restaurar l’ermita de Sant Antoni.”

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià incidix en les condicions deficients en què es troba part del patrimoni
de Xàtiva i la necessitat recuperar-lo i revalorar-lo.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís diu estar
a favor de la moció. Xàtiva té molts elements patrimonials de gran atracció i
importància. La recuperació d'estos elements rellevant des de diversos àmbits,
entre ells el constituir un pol d'atracció turística.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista també manifesta
estar a favor de la moció. Considera que no sols es tracta de la recuperació del
patrimoni sinó també de la seua difusió. Cal intentar anar millorant a poc a poc.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Servicis Públics, exposa les
inversions realitzades en relació amb el Canal de Bellús, que sumen més de
quatre milions d'euros. Explica que ordinàriament es realitzen treballs de
manteniment. Està a favor d'incentivar la difusió. No votarà a favor encara que
es compromet a incentivar la difusió.

Sent les 14 hores 15 minuts s'absenta la sessió la regidora Yolanda
Esperanza Sipan Sarrión.

L'Ajuntament ple per deu vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup
Municipal del Partit Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Bloc / Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià), cap en contra i deu abstencions (l'abstenció del Sr.
Alcalde / president,  les huit abstencions dels regidors presents del Grup
Municipal del Partit Popular i l'abstenció de la regidora Yolanda Esperanza
Sipan Sarrión per absència), adopta l'ACORD següent:

Únic.- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, per al manteniment, recuperació i promoció del Canal de
Bellús a Xàtiva.

Sent les 14 hores 20 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Yolanda
Esperanza Sipan Sarrión.
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9é.3.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUP MUNICIPALS
SOCIALISTA, BLOC /COMPROMÍS I ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALENCIÀ PER A L'ACCÉS ALS RECURSOS NECESSARIS PERQUÈ
ASPROMOVISE PUGA CONTINUAR AMB LA SEUA LABOR
D'INFORMACIÓ.

Pels portaveus dels Grups Municipals Socialista, Bloc / Compromís i
Esquerra Unida  del País Valencià, se sol·licita declaració d'urgència per a
passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Orde del Dia, declaració que
es conferix per unanimitat.

Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 9 de setembre del 2013,
registre d'entrada 7393, per a l'accés als recursos necessaris perquè
Aspromovise puga continuar amb la seua labor de formació, amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El centre Ocupacional La Costera-Canal és un servei comarcal que atén
a persones amb discapacitat psíquica, en funcionament des de 1982 i en
l’actual edifici des de 1997. El Centre està autoritzat per la Conselleria de
Benestar Social per a 75 places, les quals estan cobertes des de març de 2007.
És per això que la llista d’espera ha augmentat considerablement en els últims
6 anys.

Des de l’any 2006 està en funcionament la Residència Cixa Ontinyent
que actualment atén a 40 persones amb discapacitat psíquica, i que està al
100% de l’ocupació des de la posada en marxa del recurs.

L’associació Aspromivise, gestora del Centre, en atenció a la demanda i
preocupació del seus socis, ve demanant la construcció d’un centre de dia des
de l’any 2006. Tanmateix, es desestimà la construcció d’un nou centre a
l’espera de la inauguració del centre construït i equipat de Moixent, que també
atendrà a persones amb discapacitat psíqsuica de la comarca. No obstant això,
l’associació en 2010 decidí demanar l’ampliació de 5 places al C.O,
argumentant la necessitat d’un monitor/a més i la figura de l’auxiliar que s’està
demanant des de fa uns anys, cosa que la Conselleria també desestima.
Davant aquesta situació de necessitat de recursos i amb l’actual panorama de
retallades, el col·lectiu de persones amb discapacitat es troba sense possibilitat
d’accedir a un recurs on poder continuar la seu formació i la realitat de les
famílies és qsue tenen que atendre als seus fills a casa amb el conseqüent
desgast de la figura del cuidador/a (i la impossibilitat de respir per a ells).

En aquest sentit, considerem que l’Ajuntament de Xàtiva, té la
responsabilitat junt a la Conselleria d’assumir la solució de la llista d’espera que
actualment és de 26 persones. Però pensem que no és la solució llevar-li la
plaça de C.O. a les tretze persones que viuen en la residència i cada dia bixen
al C.O. Amb el mateix pressupost s’atendrà a 13 persones més. Potser dos
coses: o s’ha estat mantenint un sobrecost innecessari en la reidència durant 5
anys o ara no hi haurà prou pressupost per atendre a les tretze persones més



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, DE 13 DE SETEMBRE DE 2013

18

durant el dia. Sabem que la solució d’incompatibilitat de recursos sols s’ha
aplicat a Xàtiva i no a altres poblacions. És una més de les retallades
escandaloses d’aquest govern que està desmantellant la xarxa de serveis
scials abocant a les persones amb discapacitat a l’exclusió social.

És per tot açò, ue l’Ajuntament de Xàtiva, proposa l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Celebració d’una reunió conjunta (Pla de la Mesquita,
Aspromivise, tècnics de l’Ajuntament i representants de tots els grups polítics
amb representació municipal) per analitzar les necessitats de futur i planificar
els recursos a curt termini.

SEGON.- Realització d’una proposta de construcció d’un centre de dia
per a persones amb discapacitat a la ciutat.

TERCER,. Exigir a la Conselleria que assumisca l’augment de
pressupost de la Residència Caixa Ontinyent per mantenir la qualitat d’atenció
als usuaris.

QUART.- Exigir a la Conselleria que atenga la petició d’ampliació de les
5 places al C.O.”

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià explica la moció. Exposa que la situació dels servicis socials ha
millorat, si bé no és menys cert que queden moltes necessitats desateses. En
l'actual conjuntura s'argumenta la insuficiència  de recursos per a no atendre
necessitats com la d'Aspromovise quan s'han gastat recursos en assumptes
que no eren necessaris.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Comrpomís diu
que la situació econòmica d'Aspromovise ha de solucionar-se de forma urgent.
A això se suma el problema de les llistes d'espera del centre ocupacional.
Resulta ridícul tindre una residència acabada a Moixent, dotada i sense obrir
perquè la Generalitat presenta obres prioritàries com la banca o els grans
esdeveniments. La incompatibilitat d'ocupar recursos que establix la Llei és
absurda i injusta.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que cal donar
resposta a les persones  en llista d'espera del centre ocupacional. Les
conseqüències estan sent nefastes i la solució no pot passar per traure als
interns actuals, alguns d'ells molt antics, adduint la concurrència de dos
recursos. S'ataca als més dèbils en un acte de covardia política agreujant la
situació emocional dels pacients. Estes persones mereixen el suport de
l'Ajuntament. Fan falta solucions ràpides i àgils, provinguen de qui provinguen.
No protegir al més dèbil és fomentar una societat injusta.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
recorda el compromís del seu grup amb els més dèbils i que tots els recursos
sociosanitaris han sigut creats davall el govern del Partit Popular. Es destina un
milió sis-cents mil euros anuals que,  reconeix, són insuficients. Cal entendre
que en este moment la situació és difícil. Proposa una esmena als punts 2 i 3
amb el següent tenor literal:

“Es proposa la modificació dels acords substituint els punts següents en
la seua totalitat per:



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, DE 13 DE SETEMBRE DE 2013

19

Punt 2. Demanar a la Conselleria de Benestar Social l'obertura del
Centre Ocupacional de Moixent.

Punt 3. Sol·licitar a l'IVAS informe sobre els Programes ocupacionals,
rehabilitadores i d'autonomia personal que duran a terme els residents que
abans eren atesos en el Taller Ocupacional de Xàtiva. “

El Sr. alcalde-president diu que el senzill seria recolzar la moció sabent
que no serà possible la seua materialització. No obstant el factible és obrir
Moixent.

D. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, aposta pel consens màxim. Accepta, a pesar de l'injust, que
s'opte per Moixent. Pregunta si hi ha certesa que la Generalitat destinarà el
cabal necessari.

El Sr. alcalde-president respon que amb total certesa no ho pot
asseverar. Es compromet a lluitar al màxim per aconseguir-ho.

El senyor Lorente López es reitera que es de compliment al contingut de
la moció, que  es participe als tots els grups i que es plantege oposició a l'orde
de retirada del recurs cursada als usuaris.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc / Compromís diu
estar a favor amb què s'òbriga Moixent. Assumix que el prioritari és el consens.
Cal escoltar els usuaris les necessitats dels quals estaven cobertes en el centre
ocupacional. La Generalitat Valenciana ha realitzat una utilització de recursos
públics no prioritària i seguix fent-ho.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista puntualitza que la
situació de la llista d'espera d'Aspromovise és esperpèntica. No pot haver-hi un
centre equipat, acabat i tancat. La falta de sensibilitat de la Generalitat és
absoluta. Exigix que l'obertura siga immediata. D'altra banda cal  monitoritzar la
situació  en què es troben  ara els usuaris. Hi ha alternatives més que viables i
econòmicament són quantitats assumibles.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
explica les gestions i exigències plantejades davant d'altes instàncies de la
Generalitat en relació amb les necessitats de la comarca.

Els  portaveus dels Grups Municipals que firmen la moció accepten
l'esmena presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.

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

Únic.-Aprovar la moció presentada pels  Grups Municipals Socialista,
Bloc-Compromís i Esquerra Unida  del País Valencià, per a l'accés als recursos
necessaris perquè Aspromovise puga continuar amb la seua labor de formació,
amb l'esmena presentada pel Grup Municipal del Partit Popular als punts 2 i 3.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, DE 13 DE SETEMBRE DE 2013

20

9é.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE BEQUES, LLIBRES, TRANSPORT, MENJADOR I CONGELACIÓ
DE TAXES UNIVERSITÀRIES.

Vista la moció presentada l'11 de setembre del 2013, registre d'entrada
7464, pel Grup Municipal Socialista,  sobre beques, llibres, transport, menjador
i congelació  de taxes universitàries, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les decisions que estan adoptant, tan el Govern d’Espanya com el
Govern de la Generalitat Valenciana, en l’actual situació de crisi econòmica
profunda que estem vivint, estan generant una societat fracturada.

Després de 18 anys de govern del PP a la Comunitat i 20 mesos en el
govern d’Espanya, l’educació està experimentant un retrocés de dimensions
alarmants. Un retrocés que està condicionant el present i el futur dels
estudiants també a la nostra ciutat.

El curs que acaba de començar esta mateixa setmana a infantil i
primària i que començarà la propera setmana a la resta d’etapes educatives es
va a caracteritzar per seguir incrementant ler retallades materials i humanes
que estan causant un descens irreparable en la qualitat educativa i, el que és
més greu, una minva sense precedents en la igualtat d’oportunitats.

Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret
no subjecte a la disponibilitat pressupostària i que s’arribara al màxim històric
en becaris i quanties, fent així efectiva la necessària igualtat d’oportunitats. Una
beca és per a compensar la desigualtat econòmica en l’accés a un dret, és una
forma de garantir que uns recursos més modestos no van a impedir a un jove
poder estudiar.

El passat 19 d’agost es va publicar el nou Reial Decret sobre beques en
el qual s’endureixen els requisits per a ser veneficiari d’una beca i per a
mantenir-la. Davant d’esta irresponsabilitat del Govern d’Espanya, el nostre
municipi de Xàtiva no pot romandre aliè, i cal un pronunciament clar que
exigisca al Govern d’Espanya i de la Generalitat Valenciana que respecten el
dret dels joves a accedir o romandre en l’educació, en els diferents nivells
educatius, sense tindre dificultats, sense tindre dificultatas afegides o veure’s
exclosos de la mateixa per falta de recursos econòmics.

El dia 3 de setembre, la consellera d’Educació, Cultura i Esport va
anunciar que les ajudes per a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a
casos d’extrema necessitat.

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

PROPOSTA D’ACORD

1. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres
de text, transport i menjador amb una quantitat d’almenys el pressupost de
l’any 2010, perquè disposen d’estes ajudes totes les famílies que ho
necessiten i a pagar les famílies, llibreters i altres empreses els deutes
pendents per estos conceptes.

2. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què modifique, per al curs
2013-2014, les ajudes a beques de menjador i transport, unint-les com es
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feia fins al curs passat, per evitar que alumnes amb beca de transport no
puguen assistir al menjador peer no tenir recursos per a pagar-lo, o alumnes
amb beques de menjador no tinguen transport escolar.

3. Instar al Govern d’Espanya a que porte a terme una congelació de taxes
universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.

4. Instar el Govern d’Espanya a que restituisca els requisits establerts per a
l’obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el
règim de les beques i ajudes a l’estudi als previs a l’aprovació del Reial
Decret 100/2012, de 29 de juny.”

L'Ajuntament Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde /
president i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit
Popular) deu vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal del
Partit Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Bloc / Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció. Al no obtindre la moció la majoria
absoluta del número legal de membres de la corporació adopta l'ACORD
següent:

 Únic. No declarar la urgència a  la moció  presentada pel Grup Municipal
Socialista sobre beques, llibres, transport, menjador i congelació  de taxes
universitàries

9é.5.- MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER A REBUTJAR  L'INTENT DE BOICOT DEL GRUP ACCIÓ
VALENCIANISTA A PICASSENT A “PEP BOTIFARRA”.

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 conferix per unanimitat.

D. Roger Cerdá Boluda, del Grup Socialista, dóna lectura a la moció “in
voce” per a rebutjar l'intent de boicot del Grup Acció Valencianista a Picassent
a “Pep Botifarra”, amb el tenor següent:

“Rebutjar l'intent de boicot del grup d'Acció valencianista-Picassent que
acusa un ciutadà de Xàtiva, PEP GIMENO BOTIFARRA, de ser un traïdor a la
llengua valenciana i anar en virolla de la cultura i les tradicions valencianes.

Ratificar la nostra postura ja declarada en la proposta de petició de la
distinció de la Generalitat la Mèrit Cultural i recolzar PEP GIMENO
BOTIFARRA que treballa incansablement per a la recuperació de la cultura
popular valenciana”

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

Únic. Aprovar la moció “in voce” presentada pel Grup Municipal
Socialista per a rebutjar l'intent de boicot del Grup Acció Valencianista a
Picassent a “Pep Botifarra”.
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10é.- PRECS I PREGUNTES

A) No havent-hi preguntes per respondre de la sessió anterior, es
procedix a respondre les formulades per escrit amb antelació suficient a la
celebració de la present sessió, sent les següents:

1.- Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista formula la
següent pregunta al regidor Ramón Vila Gisbert:

•  De quina partida es paga la zona VIP del camp Murta  durant la Fira de
Xàtiva de 2013?  Quin són els criteris per a accedir a la zona VIP? Qui va
decidir estos  criteris?.

Ramón Vila Gisbert, regidor  delegat de Fira i Festes respon que la zona
VIP no es paga de cap partida del pressupost municipal. Diu que no hi ha
criteris per a accedir a la zona VIP perquè l'Ajuntament no la controla i sobre
qui va decidir eixos criteris respon que no ho sap.

2.- Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista formula la
següent pregunta al Sr. alcalde-president:

• Quin és el cost del sopar celebrat en Mont Sant amb el xeic Hamad Bin
Hamdam Al Nahyan? Qué persones van participar en el sopar amb el xeic?
Quin és el cost total de la visita del Xeic per a l'Ajuntament de Xàtiva?
Donat que el xeic  ha dit públicament que no vènia  a comprar el València,
C.F., ni a fer política, ni a parlar de diners. Per qué esta persona va
disfrutar d'un tracte preferent per part de vosté com a Alcalde de la Ciutat?

El Sr. alcalde-president respecte que quan s'invita de la pecúnia privada no
es diu el que costa. Sobre les persones que van participar  respon que
tampoc té perquè dir-li-les al ser privat. Sobre el cost de la visita el Sr.
alcalde diu que zero euros, l'única cosa que es va fer va ser obrir el Museu i
el Castell. Sobre perquè va disfrutar d'un tracte preferent respon que per ser
una personalitat important.

3.- Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís
formula la següent presenta el regidor Enrique Perigüell Ortega:

• Quants vehicles són propietat de l'Ajuntament de Xàtiva? Quants vehicles
s'estan utilitzant per part de treballadors o regidors de l'Ajuntament sense
ser-ne propietat? Se'ns podria facilitar la relació d'estos vehicles,
assegurança contractat amb ells i data de l'última ITV?

Enrique Perigüell Ortega, respon que hi ha 44 vehicles propietat de
l'Ajuntament i que no hi ha cap vehicle cedit. Llig la relació de vehicles,
matrícules, assegurances …etc.

José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Tràfic i Seguretat Ciutadana
manifesta que hi ha un vehicle de la Direcció General de Tràfic cedit a
l'Ajuntament.
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B) A continuació es  procedix a realitzar preguntes noves:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que davant de la situació de retalls i impagaments de beques
per llibres, quines mesures estan adoptant-se en relació amb la creació del
banc de llibres i si es coordina amb AMPAs i Centres.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació respon que les
mesures seran les necessàries perquè cap alumne quede sense llibre
gràcies a les gestions de l'equip de govern.

• Miquel Angel Lorente  López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià pregunta quan acabarà la construcció de l'ecoparc.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que
durant el mes de setembre.

• Miquel Angel Lorente  López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per les mesures adoptades davant de la gran presència
de porcs senglars en Bixquert, especialment en la zona de Corral de
Mateu.

El Sr. alcalde-president respon que no és caçador.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que els
permisos de caça els dóna la Conselleria de Medi Ambient i no els està
donant perjudicant els residents. Considera que l'Ajuntament ha d'instar
a l'Associació de Caçadors a què sol·licite els permisos a la Conselleria
de Medi Ambient.

El Sr. alcalde-president diu que ho farà.

• Miquel Angel Lorente  López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià pregunta pels reforços a la Brigada d'Aigües Potables.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delgat de Servicis Públics respon que
està previst.

• Miquel Angel Lorente  López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per la neteja dels carrers Sants Josep, Collar de la
Paloma i altres.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Medi Ambient diu que està
prevista.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc /Compromís  pregunta si
la moció aprovada sobre les ajudes als comerciants s'ha remés  als òrgans
que tocava.
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El Sr. Secretari respon que encara no a causa del període vacacional.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís demana que
les actes de la Junta de Govern Local es pengen en valencià.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís demana que
es tinguen consideració a les propostes de l'oposició sobre energies
renovables, començant per edificis oficials,  i per a estes s'implanten en
servicis públics.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc / Compromís diu que en
la Junta de Govern Local de 6 d'agost del 2013 es va contractar el servici
de catering per a la Fira, pregunta si hi ha inclosos altres caterings i si es
pot desglossar  el dels pensionistes i els altres.

El Sr. alcalde-president diu que si es pot es farà.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega al Sr.
Perigüell que contacte amb el President de l'Associació de Caçadors pel
problema dels porcs senglars.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta al Sr.
Ramón Vila Gisbert pel tauler publicitari de la Plaça de Bous i quan es
retirarà.

El Sr. alcalde-president respon que mai.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que els
informes de patrimoni prohibixen el seu emplaçament. Si no es retira es
veurà obligat a  denunciar-ho.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Vicente
Parra Sisternes si va estar en el replantejament de les obres de la Plaça de
Bous.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que no
ho recorda.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista fa la mateixa
pregunta al Sr. Alcalde.

El Sr. alcalde-president respon que tampoc ho recorda.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista manifesta que el
dia del replantejament no es va tindre en compte l'informe de Patrimoni.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
l'Ajuntament no s'ha personat en el procés judicial obert al senyor
Arquitecte municipal..
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El Sr. alcalde-president respon que l'Ajuntament si s'ha personat tan
prompte el Sr. Secretari ha tornat de les vacacions.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta perquè la
comptabilitat de Proexa  no la porta un funcionari.

El Sr. alcalde-president respon  que  perquè quan es va crear Proexa es
va optar per externalizar el servici a l'haver-hi sobrecàrrega de treball.

• Pedro Aldavero López, del Grup Municipal Socialista pregunta per
l'anul·lació de l'obra de teatre d'Arturo Fernández i les argumentacions
donades en relació amb problemes de salut de l'actor.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat del Gran Teatre explica que el
contracte no era de l'Ajuntament. Considera una ofensa que s'haja
tractat a l'Ajuntament de mentider quan l'empresari va cridar per a
explicar el motiu de la cancel·lació.

• Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista,  pregunta per les
sol·licituds que estan fent-se per a demanar ajudes per a beques i d'on es
van a pagar.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació explica que
d'alumnes de primària i secundària no s'ha fet cap sol·licitud. D'infantil si
s'han fet i les estan tractant en benestar social.

El Sr. alcalde-president manifesta que, per a este menestrer, si fa falta
traurà els diners d'on siga.

• Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que en l'AU hi ha
molta demanda, pregunta si hi ha prevista ampliació.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació respon que
l'ampliació depén de Conselleria. El centre l'ha demanat per a laboratori i
per a l'Associació de persones adultes.

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

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

                                                               EL VICESECRETARI,


