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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Albero

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

La Corporació aquesta assistida pel Sr. Interventor accidental i pel Sr.
Vicesecretari, en funcions de Secretari, que actua a més com fedetari.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del
número legal dels seus membres, i assistir el President i el Secretari en
funcions.

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 8, DE 6 DE JUNY
DE 2014.

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

El Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià diu que en la pàgina sis de l'acta no va fer menció a 11'6
milions d'euros sinó a 11'1 milions; no va dir que Xàtiva estava  per damunt de
la mitjana en el Pla Montoro sinó que va afegir  que  això estava tret de
l'informe del Tribunal de Comptes; afegeix que en la traducció de l'acta al
valencià consta “Xesca Blanca” quan en nom de la Regidor és “Cesca Chapí”.

El Sr. Secretari manifesta que  procedeix a la seua rectificació.

El Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta, en
relació amb la moció presentada en què condemna a accions violentes del
GAV i posteriorment esmenada pel Grup Popular per accions també violentes a
Novelda, que finalment la Policia ha conclòs la falsedat de la denúncia en
relació amb aquests últims fets.
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No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 6 de juny de 2014.

2n.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA D EL
PAÍS VALENCIÀ SOBRE EL DEBAT DE  LES MOCIONS PRESEN TADES
AL PLE MUNICIPAL.

El Sr. Miquel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada el 24 de juny de 2014,
registre d'entrada número 4963,  sobre el debat  de les mocions presentades al
Ple Municipal de l'Ajuntament de Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“Al llarg d'aquesta legislatura l'arbitrarietat per part de l'Alcalde,
proposant que es vote prèviament la urgència, a l'hora de permetre el debat de
les mocions presentades pels grups de l'oposició ha estat una tònica cada
plenari. Al nostre parer, l'Alcalde de Xàtiva ,incurreix i indueix a la totalitat del
grup municipal del Partit Popular a cometre flagrants i greus vulneracions del
dret de participació dels grups de l'oposició si tenim en compte l'article 23 de la
Constitució espanyola de 1978.

En aquest sentit, cal recordar que l'alcalde evita, en moltes ocasions, el
debat i el seu pronunciament sobre les mocions presentades pels grups de
l'oposició i que ja formen part de l'orde del dia, adduint que és necessari
sotmetre a urgència les esmentades mocions que com hem dit, ja venien
incloses en el propi orde del dia elaborat per l'Alcalde. El R.D.2568/86, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les
Entitats Locals estableix al seu article 91-4:

4. A les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes de l'orde del dia
i abans de passar al torn els precs i preguntes, el President preguntarà si
algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Plenari per raons
d'urgència, algun assumpte no comprés a l'orde del dia que acompanyava a
la convocatòria i que no tinga cabuda al punt de precs i preguntes.

És evident, que a l’anar inclosa a l'orde del dia una moció, no cap
plantejar-se si és urgent, o no, doncs, sols són urgents les que es presenten en
el mateix moment de celebrar-se el plenari, o en tot cas, amb posterioritat a
redactar-se l'orde del dia a la convocatòria de Plenari.

L’article 78-4 i 85-5 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel propi
Plenari de l'Ajuntament de Xàtiva, dirigit per la majoria del PP, abunda en
aquest sentit. Per tant, costa d’entendre que un alcalde que compta amb una
llarguíssima experiència com a regidor des de l'any 1983 i com a Alcalde des
de l'any 1995 i també President de la Diputació de València des de 2007 puga
al·legar desconeixement de la norma. Així que sols se'ns plantegen dues
opcions; que conega la Llei i al dictar una resolució conscient de ser contrària a
la Llei i als drets fonamentals de participació política dels regidors, estiga
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suposadament  prevaricant, o que sí desconeix la Llei s'inicie un expedient
informatiu sobre una situació digna d'inhabilitació en les seues  funcions.

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

PRIMER. - ELABORAR informe tècnic sobre totes les possibles
situacions d'incompliment per part de Alcalde-President de la corporació en la
seua funció de regular el ple municipal i donar lloc al pertinent debat de totes
aquelles mocions que han format part de l'orde del dia de cada ple durant
aquesta legislatura.

SEGON.- INICIAR les accions pertinents perquè es normalitze el
funcionament del ple segons la norma constitucional, en el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el
Reglament Orgànic Municipal.”

El Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià explica la seua proposició manifestant que l'Ajuntament  està
fent importants restriccions democràtiques mitjançant delegacions del Ple en
Junta de Govern Local, on només té representació el Partit Popular. Es
subjecten mocions a un procediment d’una legalitat molt dubtosa per a
garbellar-les i perquè decaiguen. En altres ajuntaments com Alcoi o Ontinyent
es tracta tot allò que accedeix a l'orde del dia sense declaració d'urgència ni
cap possibilitat d'arbitrarietat. L'informe de Secretaria discrimina quan s’ha de
declarar urgència  i quan no, però equipara proposició i moció quan això no és
així. D'altra banda es restringeix  al màxim la capacitat representativa dels
càrrecs electes. Per tot açò considera que les propostes elevades al Ple per
voluntat de la ciutadania han de ser tractades. El seu propòsit és valorar la
figura del Secretari i de l'Interventor.

La Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que és producte de falta de regulació  legal i de consens entre els grups
municipals que ha anat decaient en pro d'una discrecionalitat absoluta. La Llei
Valenciana distingeix entre Proposició i Moció. Però hi ha mocions que són
declaracions d'intencions i que només tenen contingut polític. No es pot tenir un
criteri quan la moció interessa al govern  i un altre quan interessa a l'oposició.

El Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que
hi ha una enorme arbitrarietat per part de la Presidència a l'hora de tractar les
mocions. Del criteri inicial d'acceptar allò que  es presente abans de la Junta de
Portaveus, s'ha anat canviant cap a l'actual criteri que és l’interès de l'Alcalde.
Nombrosos casos de mocions de Xàtiva, presentades abans de la Junta de
Portaveus, no han passat el tràmit d'urgència. Quan a l'Alcalde no li abelleix
quelcom, no es tracta. L'esperit de la norma és fàcil. Allò que forma part de
l'orde del dia s’ha de tractar i només allò que es presenta després s’ha de
sotmetre a urgència. En el rerefons està la voluntat política de què les coses es
debaten i es tracten. Les lleis estan per a complir-se i no per a reinterpretar-se.
El Partit Popular demostra falta de voluntat política.
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La Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que l'informe que demanava la Proposició ja s'ha fet per la
Secretaria. El fet que s'haja inclòs la proposició d'Esquerra Unida sense
declaració d'urgència demostra que es compleix la Llei i es té voluntat de
debat. És habitual que així es faça sense necessitat demanar dictàmens o
informes. Simplement  presentant-ho  amb deu dies d'antelació. Relaciona les
proposicions presentades i tractades.

El Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià manifesta que una Proposició i una Moció són dues coses
distintes. No es pot rebutjar la urgència en assumptes de gran calat. A Vint-i-
tres mocions d'Esquerra Unida no se'ls ha declarat la urgència. Fins i tot  en
moltes proposicions no s'ha entrat a debat pel Partit Popular. S'està obviant el
ROM i el ROF. Reitera que les mocions incloses en l'orde del dia no passen el
tràmit d'urgència. El valor econòmic d'un ple ha de rendibilitzar-se al màxim. El
50% de la ciutadania està anul·lada des de l'inici del mandat. A tot allò que s'ha
dit, cal unir l'horari de la celebració dels plens i el torn de precs i preguntes a la
seua finalització.

La Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
agraeix a la Portaveu del Grup Popular el repàs a la labor dels Grups de
l'oposició. La qüestió plantejada es dirimeix en el marc de la voluntat política i
en la vocació de facilitar un debat obert i d'arribar per a això a un acord. S'han
anat retallant cadascuna de les iniciatives i dels criteris en pro d'un
funcionament flexible i obert. La falta de criteris i de principis obstaculitza
qualsevol acord. Això li porta a pensar que allò que no es vol és parlar de
determinats assumptes.

El Sr. Roger  Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que
al final allò que es pretén  és emmascarar  la qüestió de fons: obstaculitzar
determinades mocions. La falta de criteri ha sigut reconeguda per la portaveu
del Partit Popular. El problema és que  es posen criteris per a autolimitar-se i
després no es respecten. Impera el sentiment que ací mana el Partit Popular.
Sense voluntat no es pot resoldre.

La Sra. MªJosé Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que qualsevol regidor  ha d'aportar propostes. Però no sols al Ple,
sinó també en Comissió, en la vertadera recerca del Consens. Esquerra Unida
del País Valencià en 2013 va presentar vint mocions, tres conjuntes, d'elles
setze van passar el tràmit d'urgència. No es pot acusar de furtar el debat. S'ha
intentat arribar a acords però per a això fa falta voluntat de tots. El seu criteri,
en primer lloc, és que  l'assumpte a tractar estiga directament relacionat amb
Xàtiva, i el segon evitar reiteracions.

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

Únic.- Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, sobre el debat  de les mocions presentades al Ple
Municipal de l'Ajuntament de Xàtiva

3r.- EXP. NÚM. 1133/2004, ORGANIGRAMA PREVENTIU DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA.

Vist allò que disposa l'article 5 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos laborals, sobre l'obligació de les Administracions Locals de
dur a terme una política preventiva, a fi de promoure la millora de les
condicions de treball i el nivell de protecció de la seguretat i salut dels
treballadors.

Tenint en compte l'article 16.1 de l'esmentada Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, que estableix que la prevenció de riscos laborals haurà
d'integrar-se en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de
les seues activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la
implantació d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

Considerant que aquest pla de prevenció de riscos laborals haurà
d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris, per a
realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que
reglamentàriament s'establisquen.

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de juny
de 2012, va acordar l'aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de
l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, la política de prevenció, junt amb una estructura
organitzativa de la prevenció, organigrama, objectius i recursos, i assignació de
funcions i responsabilitats.

Considerant que tal organigrama preventiu no conté una correcta
distribució de tasques i assignació de funcions definides de la qual es puga
desprendre una correcta assignació de responsabilitats en la gestió de la
prevenció.

Atès que és voluntat del Comitè de Seguretat i Salut i de l'Excm.
Ajuntament de Xàtiva, impulsar la implantació de la prevenció de riscos laborals
per a complir allò que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció
de riscos laborals, sent necessari per a això la realització d'un Pla de Prevenció
de Riscos Laborals, amb la inclusió d'una clara estructura organitzativa en
matèria de gestió preventiva, amb la corresponent assignació de funcions i
responsabilitats que això suposa.

Atès que l'organigrama preventiu és un document viu que ha
d'actualitzar-se i/o modificar-se quan es produïsca qualsevol canvi en el seu
contingut amb la finalitat de mantenir-ho actualitzat.

Vistos els certificats emesos per la Secretària del Comitè de Seguretat i
Salut i de la Taula General de Negociació, en què consta que ambdós òrgans
en sessions celebrades el dia 12 de juny de 2014 van aprovar per unanimitat
una proposta de l'organigrama preventiu, el tenor literal de la qual consta en
l'expedient.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, DE 4 DE JULIOL  DE 2014

7

Vist l'Informe-Proposta emès per la Directora d'Àrea de Règim Interior i
la Responsable del Departament de Gestió de Personal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, celebrada en sessió ordinària el dia 25 de juny de 2014.

La Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que s'abstindrà. Atès que és un document viu, entén que hi
ha espais que no s'arrepleguen com La Ferroviària i requereix que s'incorpore
ja que presenta problemes d'accessibilitat. També la Plaça de Bous.

El Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que també s'abstindrà. Veu positiu que es faça l'organigrama encara
que, d'altra banda, és obligatori.

El Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, s'abstindrà
igual que els seus predecessors. Manifesta que és positiu però allò important
és que s'actue i es solucionen els problemes. En algun cas  ha faltada
diligència.

La Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que l'organigrama és referit als treballadors no als edificis.
L'organigrama està aprovat pels sindicats, integra totes les mesures
implantades o en via d'implantació.

La Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que és per als treballadors que desenvolupen  les
seues funcions en edificis i l'organigrama contempla espais entre els quals no
està La Ferroviària.

La Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular, diu que qualsevol deficiència  s’ha de denunciar per a solucionar-la
però no hi ha cap pressa.

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

Primer.-  Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local del dia
11 de juny de 2012 sobre l'aprovació del Pla de prevenció de Riscos Laborals,
pel que fa a l'estructura organitzativa de la prevenció, organigrama, objectius i
recursos i assignació de funcions i responsabilitats.

Segon.-  Aprovar el nou organigrama preventiu que comprèn l'estructura
organitzativa, objectius i recursos, i assignació de funcions i responsabilitats en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals, de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva,
detallat en la part expositiva del present acord.
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Tercer.- Impartir una formació teoricopràctica, a tots els integrants de
l'organigrama preventiu amb responsabilitats i funcions en matèria de gestió
preventiva.

Quart.-  Actualitzar anualment, si procedeix, l'organigrama preventiu i el
Pla de Prevenció, amb la finalitat de realitzar totes les modificacions pertinents.

Cinquè.-  Notificar el present acord als interessats i donar compte al
Regidor Delegat de Règim Interior, al Departament de Gestió de Personal, als
membres del Comitè de Seguretat i Salut i als Departaments Municipals.

4t.- EXP. NÚM. 717/2013, DESIGNACIÓ  DEL REPRESENTA NT  DEL
SINDICAT UGT PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL.

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

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

Resultant que, per l'ajuntament Ple de data 6 juny de 2014, va ser
aprovada la renovació del Consell Escolar Municipal en un total de 30
membres,  incloent el president. Designant-se en el mateix, als seus
representants,  com a membres del Consell Escolar Municipal, en substitució
de qui fins al moment ho constituïen, produint-se el cessament automàtic dels
anteriors en el moment de la presa de possessió.

 Resultant que, establert el nombre de components del Consell Escolar
Municipal respecte als representants dels Sindicats més representatius, tenien
assignats 2 representants: 1 per al sindicat CC.OO i 1 per al sindicat UGT. Si
bé en el termini atorgat a aquest efecte, no es va designar el representant de
UGT.

Vist l'escrit presentat per UGT, País Valencià, amb registre d'Entrada de
data 6 de juny de 2014, designant per la Comissió Executiva al Sr. Pasqual
Chuliá López, amb DNI 20.418.435-R.

 Donat compte per la Secretària de la Comissió, sobre el procediment
conforme a la llei vigent, per a la sol·licitud i posterior designació dels membres
per a la renovació del Consell Escolar Municipal.

Vist el dictamen de la  Comissió Municipal Informativa Permanent
Sociocultural, en sessió de data 26 de juny de 2014,  dictaminant
favorablement i per unanimitat, designar com a representant  del Consell
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Escolar Municipal, com a membre dels Sindicats més representatius, pel
sindicat UGT: el Sr. Pasqual Chuliá López..

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
adopta el següent ACUEDO:

Primer.-   Designar com a vocal del Consell Escolar Municipal, com a
membre dels Sindicats més representatius, pel sindicat UGT, al Sr. Pasqual
Chuliá López, amb DNI 20.418.435-R, i, en conseqüència, cessar al vocal que
ostentava la representació de l'esmentat sindicat.

Segon.- Donar compte a l'interessat,  a la regidora d'educació i al
Consell Escolar municipal, en la pròxima sessió que es celebre.

5é.- EXP. NÚM.  336/2014, MODIFICACIÓ ACORD DEL PLE  DE 7 DE
FEBRER DE 2014, SOBRE DENOMINACIÓ DE TRES CARRERS D EL
SECTOR RESIDENCIALS PERERES.

Vist l'acord del Ple de la Corporació, de data 7 de febrer de 2014,
aprovant denominar, amb els noms que a continuació s'assenyalen, les vies
urbanes del sector residencial “Pereres” d'aquesta ciutat,  en concret als tres
carrers en què recau l’únic bloc de vivendes unifamiliars adossades construït
en el sector, que ja compta amb la preceptiva llicència d'ocupació:

DENOMINACIÓ PROVISIONAL DENOMINACIÓ DEFINITIVA
CARRER EN PROJECTE 2 ROTGLÀ-CORBERÀ
CARRER EN PROJECTE 3 LLANERA DE RANES
CARRER RV-C LA GRANJA DE LA COSTERA

Vist l'informe del Departament d'IBI urbana, en què consta que el
carrer denominat “La Granja de la Costanera” ja va ser denominat “Hort del
Baró de Cárcer” per acord de la Junta de Govern Local de 21 d'octubre de
2013, mitjançant el qual es va aprovar la modificació de traçat de diversos
carrers dels Polígons Industrials C i F.

Així mateix, tenint en compte que una de les vivendes de l'esmentat
bloc de vivendes unifamiliars adossades té el seu accés pel “Carrer en Projecte
7” del Sector Pereres, resulta necessari assignar-li la corresponent
denominació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el  2 de juny de 2014, proposant al Ple de la Corporació l'aprovació
de la denominació dels carrers del Sector Pereres, en el sentit següent:
• Deixar sense efecte la denominació com “Carrer La Granja de la

Costanera” del Vial RV-C, mantenint la denominació que ja tenia assignada
com “Hort del Baró de Cárcer”

• Assignar al carrer en projecte 7 de la Reparcel·lació del Sector Pereres
el nom  “Carrer La Granja de la Costanera”
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L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
adopta el següent ACUEDO:

Primer .- Rectificar l'acord  del Ple de la Corporació, de data 7 de febrer
de 2014, mitjançant el qual es va aprovar denominar diverses vies  urbanes del
sector residencial “Pereres” d'aquesta ciutat, per les raons assenyalades en la
part expositiva del present acord, aprovant els noms que a continuació
s'assenyalen:

DENOMINACIÓ PROVISIONAL DENOMINACIÓ DEFINITIVA
CARRER EN PROJECTE 2 ROTGLÀ-CORBERÀ
CARRER EN PROJECTE 3 LLANERA DE RANES
CARRER RV-C LA GRANJA DE LA COSTERA

Segon.-  Deixar sense efecte la denominació “Carrer La Granja de la
Costanera” del Vial RV-C, mantenint la denominació que ja tenia assignada:
“Hort del Baró de Cárcer”.

Tercer.-  Notificar l'acord, junt amb el pla identificatiu de les
modificacions, a l'Oficina de Correus, Comissaria de Policia Nacional, Parc de
Bombers, donant compte als Regidors de Cultura i Urbanisme, i als següents
departaments municipals: Ordenances; Policia Local; IBI urbana; Urbanisme;
Aigües Potables i Arxiu Municipal.

6é.- RESOLUCIONS ALCALDIA

En compliment d’allò 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 175 al 221 (corresponents al mes de juny de 2014)

El Ple de L’Ajuntament queda assabentat.

7é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

7é.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ,  PER A LA GESTIÓ DIRECTA D E L'ALBERG
DE LA CASA DEL CIGRONER

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 confereix per unanimitat.

El Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 30 de juny de 2014,
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registre d'entrada número 5119, per a la gestió directa de l'alberg de la Casa
del Cigroner, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels punts dèbils del turisme en la ciutat és el baix nivell de
pernoctacions, per aquesta raó l'alberg municipal de la Casa del Cigroner és
tota una oportunitat per a obrir-se al sector turístic juvenil i millorar la demanda
turística de la ciutat, sobretot entre els sectors comercials i hostalers del nucli
antic. Tanmateix, la falta d'iniciativa en la gestió municipal del PP està fent que
l’obertura de l’alberg estiga fent-se eterna. L’alberg municipal s'hauria d'haver
acabat en octubre de 2010 i a hores d'ara, tot i la seua inauguració el passat
mes de novembre i l’apertura d'un procés de concessió que ha resultat desert,
continua tancat. En aquests moments, l'obra de rehabilitació de la Casa del
Cigroner, amb un cost final de 1.068.009'61€ no està aportant cap benefici per
a la promoció econòmica de la ciutat.

Per altra banda, encara no s'ha informat amb claredat sobre quin ha de
ser l'objectiu i el sector de població al que s'ha de dirigir aquest nou servei, així
com el seu encaix amb els comerços, restaurants i atractius turístics de la
ciutat. En aquest sentit, des del grup municipal d'EU estem disposats a aportar
propostes perquè la inversió realitzada en l'alberg tinga un resultat positiu per al
conjunt de la ciutat, sobretot en el sector comercial on l'impacte de la crisi està
provocant un major nombre d’aturades i  aturats.  Per aquesta raó apostem per
una posada en marxa de l'alberg mitjançant una gestió directa del mateix per
part del propi consistori.

És per tot açò que l'ajuntament de Xàtiva, i a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

PRIMER.- Iniciar el procediment pertinent perquè l'Ajuntament de Xàtiva
assumisca la gestió directa de l'alberg municipal de la Casa del Cigroner.”

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià explica la moció. Ho considera una oportunitat  de dinamització
del nucli antic i el seu comerç. S'ha dilatat en excés la licitació i ara queda
deserta. Molts diners invertits que ara esdevé improductiu. Les concessions no
estan ben gestionades per l'Ajuntament pel que s'imposa el canvi de model.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que l'ajuntament  no pot permetre's tindre tancat el Cigroner. No es
pronuncia sobre la gestió però  sí que critica que l'edifici romanga tancat, han
d'estudiar-se totes les alternatives i informar la ciutadania. Que es convoque a
totes les empreses del sector. Que no es repetisca això de la Casa de la Llum.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el
seu grup no està en contra de la gestió indirecta  en determinats serveis. No en
pensions, sanitat i altres. L'important és que s'està  perdent l'oportunitat de
posar  en valor un servei. Fa quinze anys que es va començar amb aquest
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projecte. El problema de l'ajuntament és l'avarícia per obtenir el major cànon.
És transcendent integrar-se en la Xarxa Espanyola d'Albergs. La jugada ha eixit
malament. Una cosa és la gestió amiga i  una altra la gestió transparent i
eficient. L'alberg deu obrir-se com més prompte millor. No descarta la gestió
directa. Cal explorar opcions.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu  que s'accepten totes les propostes, però la moció planteja la gestió
directa. Que l'Ajuntament  contracte personal i gestione l'alberg. Es critica la
licitació i el cànon. S'arriba a qüestionar la falta de projecte. No comparteix que
l'Ajuntament puga ser avariciós per participar en vint mil euros els beneficis de
l'empresa que rep un actiu de dos milions d'euros.

Sent les 13 hores 5 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde,
presideix el Primer tinent d'alcalde Sr. Vicente Parra Sisternes.

Segueix la intervenció la  Sra. Masip. Manifesta que casos  com l'Alberg
de Perú  es redueix el cànon però s'imposa moblar. A  Ontinyent el Partit
Socialista i Compromís  van adjudicar per gestió indirecta. A més la llei
prohibeix contractar personal.

Sent les 13 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-
President.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, diu que el seu grup en el seu programa electoral proposa un
alberg i que siga públic. Esquerra Unida aposta pel sector públic. Xàtiva a
penes té carta de serveis. Una gran inversió està parada. Està a favor de
desobeir les lleis injustes com la que impedeix contractar personal per a prestar
serveis públics.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
defèn que s'estudie la millor manera de gestió. En molts casos la gestió
indirecta ha provocat la creació d'empreses ex professo, que no estaven en el
sector, per a lucrar-se. Això és el que es critica. En el Cigroner no s'ha rebut
l'obra, la qual cosa impedeix posar-se en funcionament. El cànon ha dissuadit
els licitadors. No s'ha contactat amb el sector possiblement per a després
adjudicar-ho directament a empreses amigues. Una tercera via seria que ho
portara Proexa ja  que el seu objecte social ho permet.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista insisteix en el fet
que l'avarícia en el cànon ha sigut determinant. Qüestions com la recepció de
l'obra no estan solucionades. L'Ajuntament ha pensat en els beneficis directes
però no en els indirectes. El propi regidor va proposar estudiar la reducció del
cànon. No hi ha idea clara d'explotació ni de futures eventualitats. L'única  cosa
que realment és inconvenient és que l'alberg continua tancat.
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Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular agraeix de Partit Socialista i Bloc-Compromís accepten  gestió
indirecta. No hi ha avarícia sinó desig d'obtenir els ingressos superiors per a
Xàtiva. Esquerra Unida a Ontinyent va votar  abstenció.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no es pot contractar personal.
Proposa que ho porten els regidors. Tampoc Proexa podria contractar  i encara
que poguera no ho faria. El cànon ho marquen els tècnics en fer la valoració
basant-se en la inversió efectuada en l'edifici. En quedar desert revisarà a la
baixa i ho tornarà a traure. Si ningú entra ho tornarà a revisar. Tots els
suposats amics que s'han beneficiat de les concessions s'han arruïnat.

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)
onze vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció,
adopta l'ACORD següent:

Únic .- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, per a la gestió directa de l'alberg de la Casa del Cigroner

7é.2.- MOCIÓ “ IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
BLOC-COMPROMÍS PER A L'OBERTURA D'EXPEDIENT EN RELA CIÓ A
L'ESTUDI DE DECLARACIÓ DE BIC DE L'ERMITA DEL PUIG.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
explica la moció. Diu que el seu grup ja la va presentar fa alguns anys i es va
desestimar  per a passar a comissió. Després van presentar la sol·licitud
davant de la Direcció General de Patrimoni i tampoc van obtenir resposta. Per
això ho tornen a plantejar en el ple.

El Sr. Alcalde-President respon que s'estudie en Comissió però
manifesta que es porten invertits tres-cents noranta-tres mil euros en els últims
anys en l'ermita.

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)
onze vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció,
adopta l'ACORD següent:

Únic .- No declarar la urgència de la moció “in voce” presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís per a l'obertura d'expedient en relació a l'estudi de
declaració de BIC de l'ermita del Puig.

8é.- PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a contestar les preguntes que han sigut
presentades per escrit.
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1.- Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
presenta l'1 de juliol de 2014, registre d'entrada número 5133, les següents
preguntes dirigides a la  regidora Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora
Delegada de Benestar Social:

• “Quantes famílies es troben en risc d'exclusió social?
• Quantes sol·licituds de Renta Garantida s'han produït?
• Quantes s'han resolt i quantes no? Quins han sigut els criteris de resolució?
• Quin és el pressupost per a la Renta Garantida? Quin és l’ estat de

compliment?
• Quin és el protocol per a la concessió d'ajudes d'emergència social?
• Quin és el protocol per a l'adjudicació de cita informació?
• Quan té pensat la regidora convocar el CLAS? Quines propostes d'accions

té pensat proposar? Disposa d'algun pla d'acció al respecte?

Així mateix aquest regidor desitjaria tindre accés a les estadístiques de Serveis
Socials: ajudes demandes, de quin tipus, concedides i no concedides durant
l'any 2013 i sis primers mesos de 2014.”

Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar
Social, entrega respostes per escrit, amb el tenor literal següent:

“1. Famílies en risc d'exclusió social:
Es troben en risc les 181 famílies que han sol·licitat ajuda d'aliments. Pot haver-
hi un baix percentatge de famílies més que per diversos motius no acudeixen a
sol·licitar aliments.
2. Sol·licituds de RGC:
     Un total de 49 sol·licituds.
3. Resoltes: 25 (són les sol·licitades fins al mes de maig).
Els criteris de resolució són fixats per la Conselleria com a òrgan resolutori: ,
segons orde de convocatòria anual.
4. No hi ha un pressupost definit amb caràcter previ per les entitats
col·laboradores (ajuntaments). La Conselleria fixa la quantitat anual segons
informe proposada dels serveis socials.
5. Protocol de concessió PEISS: segons Instrucció anual de la Conselleria de
Benestar Social i la instrucció municipal (en model de sol·licitud es relaciona la
documentació exigida).
6. Cita prèvia: per orde de sol·licitud i els casos urgents s'atenen
immediatament.
7.  El dia 11 de juliol Comissió del CLAS.”

D. Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta perquè s'han  tornat quaranta mil euros de renda garantida.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular respon que l'Ajuntament no ha deixat d'invertir ni un euro. Explica com
funciona la renda garantida de ciutadania. És la Conselleria qui resol i ho fa
nominalment. Si durant el procés alguna persona troba treball s'interromp la
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prestació i això és el que provoca el reintegrament a  la Conselleria. Açò és el
que ocorre cada any. L'Ajuntament no pot reassignar el recurs. El que s'ha
demanat és que es consignen en el pròxim exercici les quantitats reintegrades
en el present.

2.- Sr. Pedro Aldavero López, del Grup Municipal Socialista, presenta el
3 de juliol de 2014, registre d'entrada número 5190, les següents preguntes
dirigides a la  regidora Sra. Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, Regidora
Delegada d'Esports:

1. “Empresa que ha organitzat el Clínic de Futbol impartit pel futbolista Rubén
García , del 23 al 28 de juny de 2014 en les instal·lacions de La Ciutat de
l'Esport.

2. Instància presentada per l'empresa sol·licitant la celebració del dit Clínic.
3. Carta de pagament de l'import satisfet per l'empresa organitzadora a

l'Ajuntament de Xàtiva.
4. L'any 2013, l'empresa Quatre Fulles va celebrar un clínic de futbol del 25 al

30 de juny, enguany no s'ha realitzat, considera Ud. que la concessió
d'aquest clínic ha suposat un perjuí econòmic i una intromissió en les
atribucions que se li van assignar a l'empresa Quatre Fulles, adjudicatària
del Pla de Dinamització de La Ciutat de l'Esport?

5. Nombre de persones abonades a les instal·lacions de la Ciutat de l'Esport
en els anys 2013 i 2014, desglossant els abonats no federats i els abonats
Federats.”

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada d'Esports
respon:

Respecte a la primera pregunta, que l'empresa organitzadora és Lògica
Esports i MBF. En relació a la segona i tercera pregunta exhibeix instància
sol·licitant l'esdeveniment i la carta de pagament. En relació a la quarta
pregunta el Sr. Alcalde pregunta al regidor Pedro Aldavero si no serà
representant de l'empresa Quatre Fulles, S.L al que aquest respon que no. A
continuació Sra. Yolanda Sipan manifesta que no entén com es pot estar en
contra que un esportista de la ciutat com Ruben García organitze aquest
esdeveniment amb quaranta xiquets i a aqueix nivell.

Sr. Pedro Aldavero López, pregunta perquè no ha organitzat el Clínic
l'empresa Quatre Fulles si és la que té adjudicat el Pla de Dinamització.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada d'Esports, li
demana que es llija el plec on consta que  l'ajuntament primer és el que
organitza els esdeveniments, en segon lloc les associacions i en tercer lloc el
Pla de Dinamització. Li diu que si vol pot preguntar a l'empresa.

Sr. Pedro Aldavero López, del Grup Municipal Socialista, aclareix que el
seu grup no està en contra de Ruben García ja que el Clínic no ho fa Ruben
García ho fa una empresa que el contracta. El passat any ho van fer monitors
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de les escoles de futbol. Altres vegades no s'ha autoritzat un Clinic de porters.
No es qüestiona la figura notable de Ruben García.

3.- Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, presenta el 3
de juliol de 2014, registre d'entrada número 5229, les següents preguntes
dirigides a la  regidora Sra. Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada
d'Educació:

- “El passat 27 de juny es va publicar en la web municipal el llistat
provisional d'adjudicació de les 20 beques formatives corresponent al romanent
sol·licitat per l'Ajuntament de Xàtiva a la Diputació de València en el programa
de pràctiques formatives “La Dipu Et Beca”, en quina data i a través de quin
òrgan va proposar aquest Ajuntament les bases per a la concessió d'aquestes
20 beques formatives del romanent del programa “La Dipu Et Beca”?

- En quina data i a través de quin òrgan va proposar aquest Ajuntament
el llistat provisional de les 20 beques formatives del romanent del programa “La
Dipu Et Beca”?

-Donat que l'acord d'adjudicació per part de la Diputació de València de
les 20 beques formatives del romanent del programa “La Dipu Et Beca” està
signat en data 3 de juliol de 2014, en base a quin acord es decideix
l'adjudicació provisional de les 20 beques formatives del romanent del
programa “La Dipu Et Beca” per part de l'Ajuntament de Xàtiva?”

Sra. Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació  manifesta
que li donarà la informació en el següent ple, no obstant informa que s'ha
seguit el mateix procediment que amb les primeres quaranta-cinc beques. Està
tot fet dins del termini i la forma escaient i publicat en la web, en el tauler
d'anuncis i aprovat per l'òrgan competent.

Sr. Roger Cerdá Boluda, diu que el problema és que no hi ha bases on
s'establisquen nous perfils per a les noves vint places.

Sra. Mª José Pla Casanova, respon que està molt contenta d'oferir
seixanta-cinc beques i amb el tracte de la Diputació.

4.- Sr. Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, presenta el 3
de juliol de 2014, registre d'entrada número 5237, les següents preguntes
dirigides al  regidor Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i
Hisenda:

“Donat la sentència del TS, vinculant a tota Espanya, que obliga a
tributar com a sòl agrícola les parcel·les de PAI's no desenvolupats.

Va a canviar la tributació del PAI's caducats en Xàtiva?
Va a tornar els diners cobrats indegudament als propietaris de parcel·les

agrícoles que han pagat com a sòl industrial?
Quina gestió ha fet aquest Ajuntament per a obtenir la desclassificació

del sòl afectat per PAI's caducats?”
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Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda diu que
podria no contestar pel termini en què es presenta la pregunta  però ho farà.
Explica que l'Ajuntament ja ha reduït un 40% la tributació dels sectors no
urbanitzats. L'Ajuntament ha emès escrit a Cadastre demanant informació
sobre qual serà la incidència de la sentència en el padró. Considera que en
l'escrit està tot clar.

En relació a la segona pregunta respon que no. La sentència no parla de
diners pagats indegudament i a la tercera pregunta diu que estan a l'espera de
Cadastre.

La quarta pregunta la respon el Sr. Alcalde-President qui diu que s'ha
demanat opinió als propietaris els que majoritàriament han dit no a la
desclassificació. A més la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana tarda
diversos anys.

Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista considera
que no té lògica que qui no vol que siga urbanitzable haja de pagar urbana,
ofegant-se econòmicament.

El Sr. Alcalde-President demana que les propostes es facen amb
empara legal.

B) A continuació es formulen les preguntes següents:

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a la Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora
Delegada de Benestar Social si es considera convenient moralment i
racionalment sostenible destinar trenta-dos mil euros a Xàtiva a
emergència social. Quan  una desena part d'aqueixa quantitat es dedica a
Nadal, el mateix que a l'obertura de la Fira i a altres que cita. Pregunta en
quina reunió del Consell d'Acció Social  es va dir que el nombre de famílies
era de 181.

Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social
respon que no ho recorda, però si sap que es va tractar i  recorda que la
llista  de famílies és la que té Cáritas i la Creu Roja.

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià dubte que siguen 47 les famílies les que sol·liciten ajudes
d'emergència social i explica que dubta perquè segons les actes es
denegava l'ajuda una vegada ja se li ha donat pel que li ixen un total de 564
famílies les necessitades. Pregunta quines són les sol·licituds que es
resolen  en la renda garantida.

Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social,
diu que ella i la treballadora social ja li ho van explicar punt per punt.
Manifesta que les 47 famílies són la mitjana d'ajudes d'emergència social.
Que cap es queda sense ajuda. Abans el pressupost era de tres mil euros i
ara és de cinc mil. Si una família ho sol·licita un mes al següent no pot
sol·licitar-ho, ha d'esperar-se al mes següent. De la renda garantida explica
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que ho han sol·licitat 49 famílies i s'han resolt 25, les restants creu que es
resoldran al setembre i seran satisfactòries, encara que les resol Conselleria
i cal tenir en compte el que abans a explicat la Portaveu del seu Grup Mª
José Masip Sanchis.

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  manifesta que no  sap realment la mitjana que correspon a cada
família entre l'aportació de l'Ajuntament i de la Conselleria. Si s'agafa una
mitja ixen 394 € per família si s'agafa l'altra ixen 125 €, no creu que amb
això puga subsistir una família.

El Sr. Alcalde-President  manifesta que com no arriben a un enteniment que
des de Benestar Social se'l tornen a explicar.

Sent les 14 hores i 5 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde. Presideix
el 1er. Tinent d'alcalde Sr. Vicente Parra Sisternes.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, inicia la formulació de pregunta en relació amb la moció aprovada
en el ple de desembre sobre ajudes de pobresa energètica. En aquest
moment la Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, Sra. Mª José
Masip Sanchis demana la paraula, diu que  abans d'entrar en aquest debat
vol aclarir que el pressupost d'ajudes socials no són trenta mil euros és
molt més, és tot el pressupost de Benestar Social menys  el personal.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta de quina manera s'ha fet efectiu el pressupost del CLAS.

Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social
respon que va acordar amb totes les associacions quan tingueren
necessitats acudirien a Benestar Social.

Sent les 14 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si se sap alguna cosa del que es va dir de la pobresa
Energètica.

Sra. Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social
diu que es va remetre comunicació i s'està a l'espera de resposta.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a la Sr. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión  si en el
Consell de Salut s'han substituït tots els metges.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, respon que  depèn del Consell de
Salut, del seu gerent i dels sindicats.
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Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si s'han reduït horaris.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión manifesta que li torna a dir que és
cosa del Consell, que si vol que li faça totes les preguntes per escrit i ella
com a Regidora d'aquest Ajuntament li transmetrà les preguntes al Gerent i
intentarà contestar-les.

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que ho pregunta per que hi ha una certa inquietud entre la
ciutadania.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión respon que ella com a metge està
fent les mateixes substitucions que l'any passat. De totes maneres li
repeteix que li faça les preguntes per escrit.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a la Sra. Mª José Pla Casanova perquè encara no s'ha
convocat el Consell Escolar per a avaluar el curs passat.

Sra. Mª José Pla Casanova,  Regidora Delegada d'Educació respon que
s'ha convocat  a les onze hores cinquanta-sis minuts per a la setmana que
ve.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, prega que davant de les modificacions legals curriculars i altres
en relació amb el nou curs se'ls informe de tot el que acorden i es tracte.

Sra. Mª José Pla Casanova,  Regidora Delegada d'Educació, respon que
per descomptat.

� Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta que s'està fent en el menjador escolar al juny i
setembre.

El Sr. Alcalde-President manifesta que ja va dir que estava solucionat per a
juliol i agost. Afecta vint-i-nou alumnes.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià prega que el Sr. Alcalde tinga valentia i reclame als agents
urbanitzadors dels distints PAI’s els danys i perjuís ocasionats a
l'Ajuntament. També que respecte el minifundisme  característic de Xàtiva.
Que s'assumisca la responsabilitat.

El Sr. Alcalde-President respon que els que van vendre els terrenys estan
molt contents. Alguns que hui reclamen també van obtenir  beneficis. La
norma regula la reducció però sense voluntat política no s'haguera produït.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, DE 4 DE JULIOL DE 2014

20

Si cadastre modifica la naturalesa fiscal dels terrenys ho farà  complir
immediatament.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta que s'ha fet sobre el Canal de Bellús.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, responsable de Serveis Públics diu que ja ho
va explicar en Comissió. No es pot fer demagògia. No es perd aigua nova
sinó que s'alleuja a propòsit.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que ha demanat  informe per escrit  sobre el sobrecost de
l'obra.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta al Sr. Enrique Perigüell Ortega,  quin grau
d'aplicació té l'ordenança d'animals.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, responsable de Serveis Públics explica els
passos que s'han anat donant i el que queda.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, pregunta pels espais a habilitar per a gossos.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, responsable de Serveis Públics diu que no  es
requereixen  grans obres per a això.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que en Les Arcaetes d'Alboi s'han demanat intervencions
i no s'ha fet res.

Sr. Enrique Perigüell Ortega respon  que ho porta l'Arqueòleg.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta si en l'Escoleta d'Estiu els becaris estaran davall la
coordinació de l'empresa privada.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Joventut, respon que els
becaris estaran fent pràctiques davall la tutoria dels psicòlegs.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta si això estava present en el procediment negociat.

Sr. Enrique Perigüell Ortega respon que no té el contracte.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià es pregunta si és legal que l'Administració Pública entregue
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personal en benefici d'una empresa privada. Pregunta perquè l'Ajuntament
no assumeix davall aquest concepte la gestió directa.

Sr. Enrique Perigüell Ortega diu que si ho considera  il·legal que faça una
demanda. Els tècnics no han posat inconvenient.

Sra. Mª José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació manifesta que
les bases de l'escoleta estableixen la col·laboració de l'Ajuntament amb
mitjans propis. Per això es paguen seixanta euros per família durant dos
mesos i no molt més que és el preu real.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià demana que es netege la contornada de la col·legiata que
està molt bruta i es posen contenidors en la contornada del carrer Menor
Cuesta.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta perquè es relaciona la permanència del Club
Olímpic en segona B amb la presidència del senyor Alcalde, pregunta si és
per motius econòmics.

El Sr. Alcalde-President respon que li insta que ho pregunte en la Junta de
l'Olímpic.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià desitja que  es faça una rectificació pública per l'esmena
realitzada pel Grup Municial del Partit Popular sobre les agressions a
Novelda.

Sr. Jorge Herrero Montagud, president Local del Partit Popular respon que
no va intentar colar l'esmena. Quan s'aclarisca no tindrà cap problema a
rectificar si es mereix.

� Sr. Joan Josep García Terol, del grup Municipal Bloc-Compromís diu que
les respostes escrites a les seues preguntes són massa esquemàtiques i
no consta les estadístiques sol·licitades.

El Sr. Alcalde-President respon que no consentirà bloquejar el funcionament
de l'Ajuntament. Les peticions genèriques no estan permeses.

� Sr. Joan Josep García Terol, del grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
quines propostes d'acció i pla té previst per al CLAS.

Sra.  Rosa María Esteban Miedes, Regidora Delegada de Benestar Social
respon que ho dirà en el propi Consell.
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� Sr. Joan Josep García Terol, del grup Municipal Bloc-Compromís diu que
en el carrer Ausiàs March es fan carreres de motos sobre les 20 i les 21
hores.

Sr. José Antonio Vidal Piquer Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana
respon que ordenarà la Policia que vigile.

� Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, demana que
conste en acta que ha aportat el Reial Decret que regula les valoracions
cadastrals i que està per damunt de les decisions d'un govern municipal en
aquesta matèria.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  pregunta per les
obres d'adaptació de la Plaça de Bous.

Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat de Fira i Festes diu que en fira hi
haurà alguns fets però no ho pot concretar.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que sobre Nits al
Castell quines gestions fa la direcció artística per a contractar a la Música
Nova, a la Música Vella i a Pep Botifarra

Sra. Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme respon que el
treball del director artístic és la coordinació del festival, després de dèsset
edicions d'èxit.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si en
realitat se li contracta una setmana abans.

Sra. Mª Emilia Soro Perona, respon que  està generant solatge per al
Festival durant tot l'any.

El Sr. Alcalde-President diu que J. Antonio Ramírez ja treballava per al
Partit Socialista abans d'entrar el Partit Popular en l'Ajuntament.

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

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

EL VICESECRETARI,


