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A  la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores 10 minuts del dia 7 de setembre de dos mil
dotze, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència del Sr. Alcalde-President, 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. 9, DEL 10 D'AGOST DE
2012

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que en la pàgina 4, línia 17 no queda clara la idea que pretenia
transmetre que era la de deixar pendent que les factures derivades del servei de
recollida de residus sòlids urbans estan impagades quan per tal servei es cobra
directament a la ciutadania.

Al temps, considera vergonyós que s'estiga vulnerant la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià i, per això, reclama que les actes es redacten en
valencià.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que votarà en contra. Considera que l'acta, en el seu conjunt, vulnera la realitat del
que ocorre ja que tots els membres de la corporació parlen en valencià mentre l'acta
es redacta en castellà i després es tradueix al valencià. Considera, a més que es
vulneren els drets del seu grup ja que ha sol·licitat reiteradament que totes les
notificacions els siguen cursades en valencià. Tots els treballadors de l'Ajuntament
han de saber escriure en valencià pel que l'acta deu fer-se directament en valencià.
Insisteix en el fet que tota la documentació vaja en valencià.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que se suma a les
crítiques abocades pels qui l’han precedit en el torn de paraula. L'acta ha arribat en
valencià minuts abans del Ple. Sol·licita que l'acta es remeta en valencià des del
mateix moment de la convocatòria.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per dèsset vots a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President, els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular i els sis
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista) quatre vots en contra (els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del
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Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, s'aprova  l'acta
de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 10 d'agost de
2012.

2n . DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
“ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS
D'ALCALDE”

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 325, de 20
d'agost de 2012 sobre absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde,
amb el següent tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del 21 d'agost de 2012 fins al 27
d'agost de 2012, 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 el 21, 22 i 23 d'agost de 2012 en el 2n
tinent d'alcalde, M. José Pla Casanova i els dies 24, 25, 26 i 27 d'agost de 2012 amb
el 4t tinent d'alcalde José Antonio Vidal Piquer, per a realitzar funcions d'alcalde.

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

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  diu entendre per què les delegacions en absència del senyor alcalde es
fan en el 2n i 4t tinents d'alcalde, prescindint del 1r i 3r.

El Sr. Alcalde-President respon que s'ha fet com s'havia de fer.
Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País

Valencià, considera que la resposta del Sr. Alcalde no ha estat adequada.
El Sr. Alcalde-President diu que respon el que creu convenient.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

3r. DACIÓ DE COMPTE ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR SOBRE DESTITUCIÓ I NOU NOMENAMENT DE PORTAVEU
I SUPLENT

El secretari dóna compte de l'escrit presentat pel Grup Municipal Popular, de
6 d'agost de 2012, registre d'entrada número 12240, de 14 d'agost de 2012, en el
qual es dóna compte de la destitució del Portaveu del Grup el senyor Vicente Parra
Sisternes, i s’acorda el nomenament, en la seua substitució, de M. José Masip
Sanchis i, com a substitut d'aquesta, M. José Pla Casanova.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que no farà cap observació ja que, segons la seua opinió, el canvi ho
diu tot.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que des del punt de vista tècnic troba a faltar la signatura del Sr. Parra. Entén la
senyora Suñer Tormo que, tal com ocorre amb la constitució del grup, haurien de
signar el document la totalitat dels membres que integren el Grup Popular.
Considera que hi ha un vici en el document i no entén que conste la signatura del
Sr. Alcalde ja que no és membre de cap grup. Opina que l'actitud del Sr. Alcalde és
arbitrària i improcedent en estampar la seua signatura en l'escrit.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la decisió
del Grup Popular és una decisió interna de grup i es correspon amb la seua pròpia
responsabilitat.

L'Ajuntament en Ple, queda assabentat.

4t. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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

Números del 318 al  334 (corresponents al mes d'agost de 2012)

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, sobre  la resolució d'Alcaldia que fa referència al pagament del
subministrament elèctric de l'Hotel Murta pregunta si s'incrementarà el deute
pendent amb el deposat concessionari o si, a la fi, ho pagaran els ciutadans ja que
l'Ajuntament ha permés  l'engrossiment del dèbit.

El Sr. Alcalde-president diu que li respondran els tècnics en Comissió.
Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País

Valencià, pregunta per la  Resolució d'Alcaldia sobre resolució d'expedient a un
policia local per no saludar un regidor.

El Sr. Alcalde-President manifesta que contestarà en precs i preguntes.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

5é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
PER A  LA CREACIÓ D'UN BANC D'ALIMENTS

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

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 31 d'agost de 2012, registre d'entrada 12416, amb el següent
tenor literal:
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“El nombre de famílies que viuen per davall del límit de la probresa, segons
l'últim informe de Càritas, arriba a tocar el 24% del total de les cases de l'Estat
Espanyol. Això vol dir que aquestes famílies viuen amb menys de 627 € al mes. A
més el 36% del total de les famílies valencianes, segons dades de l'INE, no tenen
capacitat econòmica per a afrontar despeses imprevistes, com la reparació
d'electrodomèstics o activitats extraescolars per als seus fills.

Actualment i segons informa UNICEF, el nom de menors afectats per aquesta
situació de pobresa, ascendeix a 2,2 milions dels quals un 13,7% viuen en famílies
que s'aproximen a uns nivells de pobresa crònica. Aquesta xifra s'ha elevat en pocs
anys  fins al 26% de la població infantil total, enfront dels Països Nòrdics i els Països
Baixos que tenen les taxes més baixes de pobresa infantil relativa, al voltant del 7%
Austràlia, Canadà, Nova Zelanda i el Regne Unit tenen taxes entre un 10% i un
15%, mentre que poc més del 20% dels xiquets i xiquetes de Romania i els Estats
Units viuen en situació del pobresa relativa. Segons estadístiques publicades per la
Unió Europea, l'Estat Espanyol és un territori europeu on més ha augmentat la
pobresa, atés que representa el 10,7% del total de la UE.

Una de les paradoxes amb què ens trobem, és veure com moltes superfícies
comercials dedicades a l'alimentació, llancen als contenidors tones d'aliments
encara aptes per al consum, mentre que centenars de milers de famílies tenen
dificultats  per a arribar a final de mes.

La brutalitat de les dades obliga les administracions públiques a fer front a
aquesta situació amb tots els elements que es té a mà.

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

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva  acorda sol·licitar al Consell de la
Generalitat Valenciana, l'aprovació amb caràcter urgent, d'una normativa que
prohibisca el rebuig sistemàtic d'aliments en bon estat per part del comerç
d'aliments, fent especial atenció en les grans superfícies i cadenes comercials.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva acorda la creació immediata d'un banc
d'aliments que serà gestionat pel propi personal de l'Ajuntament  amb coordinació
amb el Consell Municipal d'Acció i Emergència Social.

3. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva sol·licita a l'Alcaldia la celebració d'un
conveni amb  les superfícies comercials dedicades al sector  de l'alimentació, on
s'establisquen els mecanismes necessaris  perquè els aliments, encara aptes per al
consum, sobrants dels mercats, supermercats i hipermercats, puguen ser recolits i
distribuïts a través dels bancs d'aliments previstos en el punt anterior”.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que és el moment de formular accions molt concretes que el Consell
d'Acció Social ha de coordinar.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a favor
de la moció. Diu que és oportuna pel moment  que es viu  i amb independència  de
com s'estiguen fent  les coses. Cal implicar-se al 100% i liderar aquest tipus
d'accions. Ha de ser una prioritat per a la Ciutat evitant que els col·lectius estiguen
lligats per la inacció de l'equip de govern. Mocions com aquesta col·loquen els
problemes sobre la taula.
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M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular diu que la moció
ha arribat tard. Fa 2 anys que la Diputació porta a terme aquestes iniciatives amb
diverses superfícies comercials. L'Ajuntament de Xàtiva es va adherir a aquest
conveni provincial al juny de 2009 per mitjà de Creu Roja i 14.000 kg d'aliments es
distribueixen  a Xàtiva. Manifesta que la moció no pot comptar amb el seu suport ja
que no reconeix la realitat de Xàtiva ni les seues necessitats.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que
en la Comissió Informativa es va donar una informació que res té a veure amb
l'oferida ara per la portaveu del Grup Popular. Valora l'existència del conveni però
creu que s’ha d'estendre a la majoria de supermercats i grans superfícies i que ha
d'estar gestionat pel propi Ajuntament. Considera immoral que algunes firmes tiren
al fem  aliments mentre la gent passa penúries. Ha de dipositar-se en el CLAS (en
referència al Consell Municial d'Acció i Emergència Social) la garantia de la millor
gestió possible. Ha de regular-se per Llei la prohibició  de tirar  aliments al
contenidor.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que la qüestió no és el que ha fet la Diputació sinó el que es fa
a Xàtiva. Les xifres demostren  que les necessitats es veuen notablement
incrementades. La realitat és molt cruel  i exigeix mesures immediates i contundents
i en eixa línia el CLAS té un paper determinant.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que no
comparteix la satisfacció del Govern sobre la gestió que es realitza en relació amb
les necessitats de la Ciutat en aquest aspecte. L'Ajuntament ha de liderar per mitjà
del CLAS aquesta iniciativa, sense perjuí del balanç de gestió d'obres ONG. No
comparteix el triomfalisme, sinó tot al contrari, s'han d'imposar mesures clares i
ràpides.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular, agraeix
públicament a les persones que treballen  pel benestar de la ciutat. L'Ajuntament
d'Ontinyent gestionarà el banc d'aliments mitjançant una ONG. No creu que les
ONG d'allí siguen millors que les de Xàtiva. Tot és millorable, també la gestió del
banc d'aliments. La moció és poc allunyada de la realitat, i sobretot, ja s'està fent el
que en el seu si es proposa.

El Sr. Alcalde-President lamenta que els Grups municipals d'Esquerra Unida
del País Valencià i Bloc-Compromís s'assabenten ara d'una cosa que s'està fent
durant 2 anys. No se sent orgullós d'allò que s'ha fet, sap que és la seua obligació i
reconeix que cal fer més.

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
sobre la creació d'un banc d'aliments.

5é.2. PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMIS  PER A APROVAR PROVISIONALMENT L'ORDENANÇA
REGULADORA DE L'IBI



7

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

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la proposició presentada el 31 d'agost de 2012, registre d'entrada 12417,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Que el Ple d'aquest Ajuntament va adoptar l'acord per unanimitat de procedir
a estudiar i modificar l'ordenança reguladora de l'IBI aportant en aquell moment  un
esborrany d'ordenança reguladora.

Que després de l'aprovació per unanimitat del Ple, des del Grup Polític
Municipal Bloc-Compromís, s'ha sol·licitat una sèrie de dades (concretament durant
els mesos de gener i febrer de 2012), de caràcter econòmic, tot per a elaborar un
estudi econòmic que posara de manifest, que la proposta de modificació  de l'IBI
presentada per aquest grup, era sostenible econòmicament, d'acord amb la realitat
dels immobles de la nostra ciutat.

Que el nostre grup ha elaborat un informe en  què es conté les dades
suficients per a justificar totes i cadascuna de les propostes de modificació
contingudes en l'esborrany d'ordenança  presentat al desembre de 2011.

Atés  que no s'ha pres cap decisió respecte d'això, sense que li conste a
aquest grup polític  l'obertura del corresponent expedient administratiu, donada la
necessitat de complir amb els terminis que assenyala la Llei reguladora de les
Hisendes locals quant a l'aprovació i modificacions de les ordenances fiscals, que
necessita uns terminis per a l'aprovació i exposició pública  i la possible presentació
d'al·legacions. Que a la present proposta s'adjunta com a document informe
econòmic i  ordenança.

És per tot això, que eleve les següents PROPOSTES al Ple Municipal de
l'Ajuntament de Xàtiva.

1. Que el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva ACORDE aprovar de manera
provisional l'ordenança reguladora de l'IBI que s'acompanya  al present escrit.

2. Que s'acorde la publicació de l'ordenança en els termes que preveu la Llei
per a procedir a la seua aprovació definitiva”.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que es
tracta d'una proposta presentada l’any 2011 perquè entrara en vigor el 2012.
Finalitzant el 2012 segueix en el més absolut ostracisme fruit d'un immobilisme
dirigit. En el fons sol·licita la mera aplicació de la Llei ja que considera vulnerats
principis constitucionals en matèria de tributs. Sol·licita la ponderació d'imports
tributaris mitjançant coeficients correctors. També ha sol·licitat la revisió de valors
cadastrals, clarament a l'alça. El govern no té cap interés  perquè es produïsca la
revisió cadastral. Hauria de suspendre's l'aplicació dels increments que any rere any
es produeixen en desenes parts, fruit de la sobrevaloració cadastral. La diversitat de
la societat ha de veure's plasmada en l'ordenança de l'IBI de Xàtiva. Explica les
modificacions proposades. Emfatitza que l'increment corrector en cap cas aniria
dirigit ni afectaria  xicotets comerços, igualment vol deixar clar que el recàrrec a
vivendes desocupades no afectarà les segones residències sinó a aquelles que,
com a tals, s'incorporen al padró. No hi ha voluntat política d'impulsar l'expedient, a
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més, s'ha torpedinat la voluntat de cooperació del Bloc. Tot i això s'ha pogut
acreditar la sostenibilitat pressupostària de la mesura ja que s'incrementaria 500.000
€ el padró i suposaria una reducció del rebut al 97% al general de la població.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta estar a favor. Creu que és una proposició molt positiva.
L'Ajuntament porta 20 anys sense aplicar la proporcionalitat en els impostos ja que
no distingeix la concentració de capital entorn de  determinats valors cadastrals.
Tampoc els immobles desocupats i les energies renovables tenen reflex en l'actual
ordenança. Després de quasi un any és vergonyós  que no s'hi ha mogut gens ni
miqueta.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, també manifesta estar a
favor. Deixa en evidència el mal funcionament de l'Ajuntament. Després de 9 mesos
no s'ha obtingut cap resposta. La moció obri un debat necessari com és el de la
proporcionalitat i progressivitat en matèria tributària, màximament en aquest
moment. L'única voluntat del govern és incrementar any rere any la pressió fiscal.
Iniciatives com aquesta van en la bona direcció. Segueix sense haver-hi debat sobre
la qüestió fiscal a Xàtiva.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular considera que
una modificació de l'IBI ha de ser tractada amb la màxima cautela i prudència
donada la seua importància; ningú pot oferir duros a quatre pessetes, diu. És una
proposta molt treballada que el regidor d'Hisenda s'ha compromés a tractar. Fa falta
informe de viabilitat legal. No hi ha cap ordre de paralització ni obstrucció. Posa de
manifest l'informe del director de l'Àrea Econòmica sobre les gestions realitzades. La
proposta del Bloc ha de seguir el seu camí junt amb la resta d'ordenances.
Manifesta que se li va oferir tractar-la en comissió i la portaveu del Grup Municipal
Bloc-Compromís va dir que no.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el
seu Grup es va decidir a presentar la proposició directament al Ple farta del
menyspreu a què havia estat sotmesa pel Govern. No té cap constància de
providències d'inici d'expedient. El problema no és del funcionari responsable sinó
de desídia política de l'equip de govern. Li consta que els informes no s'emeten per
falta d'ordre del regidor. El Sr. Alcalde no vol pagar més IBI donat el nombrós grup
d'immobles que posseeix i el regidor  per no perjudicar les grans empreses. Els
regidors de l'oposició no poden ordenar-li a cap tècnic que emeta un informe. No va
acceptar que anara a comissió perquè no es fia del Partit Popular. Insisteix en el fet
que és fiscalment possible abaixar el tipus i recaptar més.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, lamenta l'afirmació de la Portaveu del Grup Municipal Popular en el sentit
que els regidors de l'oposició no es lligen els expedients. Manifesta que més bé és
el contrari, ja que treballen en pro de la Ciutat buscant consens. La proposició busca
millorar la situació de la ciutadania.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que el govern busca
constants excuses per evitar tractar les propostes de l'oposició, la qual cosa
evidència una desídia enorme sent la resta mers pretextos. La providència per a
modificar ordenances és ordinària no específica per a l'IBI.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Popular, es disculpa per
l'al·lusió a falta de treball dels regidors de l'oposició, i reconeix la seua labor. Els
ciutadans no poden pagar impostos més que amb vista a la legalitat. La providència
d'obertura de l'expedient d'ordenances és de 3 de setembre. La proposició és
oportunista per a  col·locar-se la medalla. No es pot recaptar més i que la gent
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pague menys. La lletra xicoteta fa que comerciants, hostalers, etc. paguen fins al
doble. També les vivendes buides.

El Sr. Alcalde-President manifesta que s'oposa que qualsevol comerç,
l'hostaleria o el sector serveis pague més. Una família pagaria 3 euros menys i un
comerç, indústria o serveis el doble. Diu que això en una Ciutat com Xàtiva no ho
permetrà. L'IBI a Xàtiva és el més baix dels municipis de més de 20.000 habitants.
La proposta s'estudiarà amb tranquil·litat.

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

Únic. Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
per a aprovar provisionalment l'ordenança de l'IBI.

5é.3. MOCIÓ PRESENTA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL
PAÍS VALENCIÀ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
PRESUPOSTARIA MUNICIPAL I PER UN AJUNTAMENT TRANSPARENT I
DEMOCRÀTIC

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada el 31 d'agost de 2012, registre
d'entrada 12420, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Grup Municipal EUPV proposa que per part del Sr. Alcalde s'ha d'assumir
el compliment del que disposa la normativa vigent sobre l'elaboració dels
pressupostos municipals per a l'exercici 2013, amb l'objecte que  l’esmentat
instrument essencial per a la gestió d'un ajuntament es complisca i  puga permetre
que els distints grups municipals puguen portar a terme propostes sobre el mateix.
Només  d'aquesta manera els regidors/es podrem actuar com a corretja  de
transmissió  amb la ciutadania, perquè aquesta puga fer efectiu el seu dret de
participació en la gestió dels recursos econòmics del seu municipi.

D'altra banda, cal recordar que la presentació dels pressupostos per a ser
aprovats immediatament, sense donar temps al debat, només respon a una política
obscurantista  i sense cap consideració  cap a la sobirania municipalista i la
democràcia participativa. A més d'incomplir els següents preceptes legals:

L'article 18 del RD 500/1990 estableix com a norma de compliment obligatori
que:

1. El pressupost de l'entitat Local serà format pel seu president i al mateix
haurà d'unir-se per a la seua elevació al Ple, la documentació següent:
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a. Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i de les
principals modificacions que presenten en relació amb el vigent.

b. Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç del corrent, referida
almenys, a sis mesos del mateix, subscrits  els dos documents per la
interventora i confeccionats conforme disposa la instrucció  de
comptabilitat.

c. Annex de personal de l'entitat Local, on es relacionen i valoren els llocs de
treball existents en la mateixa, de manera que es done l'oportuna
correlació amb els crèdits per a personal inclosos al pressupost.

d. Annex de les inversions a realitzar en l'exercici, subscrit pel president i
degudament codificat.

e. Un informe econòmic i financer en què s'exposen les bases utilitzades per
a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la
suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i en conseqüència,
l'efectiva anivellació del pressupost

(article 149.1.I L.R.H.L.)

    En relació amb les operacions de crèdit, s'inclourà en l'informe, a més del seu
import, el detall de les característiques i condicions financeres de tot tipus en què es
previnga concertar  i es farà una especial referència a la càrrega financera que pese
sobre l'entitat abans i després de la seua formalització.

2. El pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general,
proposat inicialment per l'òrgan competent dels mateixos, serà remés a l'entitat
Local de què depenguen abans del 15 de setembre de cada any, i
s’acompanyarà de la documentació detallada en l'apartat anterior (article 149.2.
L.R.H.L.). Els organismes autònoms de caràcter comercial, industrial, financer o
anàleg remetran a més en el mateix termini i forma els estats de previsió
establerts en l'article 106.

3. Les societats mercantils, el capital de què formen part íntegra o majoritàriament
de l'entitat Local, remetran  a aquesta abans del dia 15 de setembre de cada
any, les seues previsions de despeses i ingressos, així com els programes
anuals d'actuació, inversions i finançament definits en l'article 112 i següents.

4. Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió a  què es refereixen els
apartats anteriors, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el
remetrà, i la intervenció informarà amb els annexos i documentació
complementària detallada en l'article 12 i en el present article, al ple de la
corporació abans del dia 15 d'octubre per a la seua aprovació inicial, esmena o
devolució.

La  remissió a la intervenció s'efectuarà de manera que el pressupost amb tots
els seus annexos i documentació complementària, puga ser objecte  d'estudi
durant un termini  no inferior a deu dies i informat abans  del 10 d'octubre.

5. L'acord d'aprovació, que serà únic, haurà de detallar els pressupostos  que
integren el pressupost general, i no es podrà  aprovar cap d'ells separadament,
excepte  en el cas dels corresponents a organismes la creació dels quals tinga
lloc una vegada aprovat aquell.
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En conseqüència el Sr. Alcalde és l'únic responsable (atés que no hi ha
delegació sobre aquest tema) de donar el degut compliment  a aquest precepte
legal.

Article 22

1. A aquest efecte del que disposa en l'apartat 1 de l'article 20 tindran la
consideració d'interessats:

a. Els habitants al territori de la respectiva entitat Local (article 151.1.a) LRHL)
b. Els qui resulten directament afectats, encara que no habiten en el territori de

l'entitat Local (article 151.b). L.R.H.L.)
c. …..

2. Únicament podran establir-se reclamacions contra el pressupost:

a. Per no haver-se ajustat a la seua elaboració i aprovació als tràmits legals.
b. Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a

l'entitat Local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim
(article 151.2.b) LRHL)

c. Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats que estiguen
previstes (article 152.2.c) L.R.H.L.)

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

1. Requerir al Sr. Alcalde que es complisca el procediment legal  d'elaboració
dels pressupostos segons els preceptes exposats en la present moció, atés que en
l'anterior exercici i anys anteriors s'ha omés completament el compliment d'aquesta
normativa”.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que sembla increïble haver de recordar en el Ple el compliment d'una obligació legal.
Prega que s'incoe expedient com més prompte millor. El Pressupost és una
ferramenta política i en el seu si ha de produir-se el debat i les aportacions.

Roger Cerdà Boluda, del Grup  Municipal Socialista diu estar a favor. És un
mer compliment legal que a Xàtiva s'incompleix, sistemàticament. La normativa és
clara i ha de complir-se sense dilació. Han de poder fer-se aportacions i per a això fa
falta un temps. A Xàtiva la documentació inherent al pressupost es té amb tan sols
una setmana d'antelació i en dates inhàbils. L'oposició representa més ciutadans
que el Govern.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el seu desig és el compliment de la
legalitat i així es farà. Agraeix les propostes però diu que qui governa és el Partit
Popular, amb majoria absoluta. L'oposició dóna la seua opinió i després es vota i es
decideix.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si l'aprovació inicial del Pressupost estarà abans del 15
d'octubre.

El Sr. Alcalde-President respon que el que marque la Llei. Manifesta que no
s'és tan perfeccionista quan s'està en l'oposició. Cita com a exemple diversos
municipis que, diu, estan governats per Esquerra Unida, Compromís o el Partit
Socialista i que aproven els seus pressupost després que Xàtiva. La legalitat, diu,
podrien aplicar-se-la tots els partits en tots els ajuntaments. A Xàtiva, diu, s'aprova
sempre abans de l'any que entra en vigor.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que no dóna exemple que el president de la Diputació no
complisca la Llei.  La majoria no serveix per a esclafar la voluntat  de la meitat dels
ciutadans. Quan el Partit Popular estava en l'oposició  estava en la Junta de Govern.
No és correcte aplicar la dinàmica de “genoll en terra”.

El Sr. Alcalde-President diu que sempre s'ha complit i complirà la legalitat. Si
vol més temps se li donarà.

A les 13 hores 45 minuts s'absenta de la sessió Cristina María Suñer Tormo.

L'Ajuntament en Ple per vint vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, els
deu vots dels regidors del Partit Popular, els sis vots dels regidors del Grup
Municipal Socialista, el vot del regidor present del Grup Municipal Bloc-Compromís i
els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià),
cap vot en contra i l'abstenció de la regidora del Grup Municipal Bloc-Compromís per
absència, ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País València sobre el compliment de la legislació
pressupostària municipal i per un Ajuntament transparent i democràtic.

5é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A SOCIALITZAR ELS ALIMENTS EN BON ESTAT
QUE ELS SUPERMERCATS TIREN ALS CONTENIDORS

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

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada el 31 d'agost de 2012, registre
d'entrada 12421, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'actual situació de crisi ha portat a la desocupació a moltes famílies de la
ciutat. En molts casos s'ha vist reflectida en  la dificultat de poder pagar el lloguer i la
hipoteca així com  altres pagaments  relacionats amb la compra dels aliments.

Entenem que és raó de força major començar a formular accions concretes
per a les persones que en aquests moments no poden cobrir les seues necessitats
bàsiques com la de poder menjar correctament. En moments de dificultat és quan
les persones d'una ciutat, representades pels seus polítics han de demostrar la seua
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fortalesa com a societat promovent accions i actituds solidàries i emprenedores que
ens puguen permetre suavitzar la greu crisi  que vivim.

Arran de l'esclat de  la crisi, han proliferat a Xàtiva les persones amb
escassos recursos econòmics que corren a aprofitar el menjar que els establiments
tiren als contenidors. I la realitat és que davant de l'increment de pobresa a la nostra
ciutat, urgeixen mecanismes que puguen permetre als qui la pateixen  poder
subsistir. Els supermercats es desfan cada dia d'aliments que només presenten
imperfeccions en l'envàs, un aspecte insuficientment fresc o que estan a punt de
caducar, però així i tot són aptes per al consum.

Les dades que ens arriben de les entitats que treballen en aquestes
situacions d'emergència ens demostren la necessitat  emprendre aquestes accions
amb el màxim de celeritat: La Gent de la Consolació va atendre durant l'any 2011
800 persones, amb una assiduïtat de 90 famílies per setmana, Creu Roja va atendre
30  famílies, 101 persones. Cáritas va fer el mateix amb 228 famílies i 828 persones
i Compromís Evangélic 500 persones, emmarcades en 80 famílies.

Per això creiem necessari que l'Ajuntament desenvolupe un sistema de gestió
per a aprofitar els productes sobrants dels establiments alimentaris i que
s'encarregue de  repartir-los justament.

Per tot això, Esquerra Unida del País Valencià, proposa al ple municipal
l'adopció dels ACORDS següents:

1. Que l'Ajuntament sol·licite als responsables  dels supermercats i
hipermercats de la ciutat que donen els aliments descartats per a la venda – I aptes
per al consum – als serveis socials i que aquests siguen gestionats a través del
Consell d'Acció Social, en compte de llançar-los als contenidors.

2. Que la regidora de Serveis Socials habilite un servei de recollida diària als
supermercats de la ciutat per a fer arribar els productes sobrants a les entitats
membres del CLAS des d'on es distribuiran a les famílies.

3. En el cas de les entitats membres del CLAS ni disposen d'espai suficient
per a emmagatzemar i/o distribuir els aliments recollits dels supermercats que
l'Ajuntament facilite un espai amb aquesta finalitat.

4. Que la regidora de Serveis Socials inicie una campanya informativa a
través dels agents cívics destinada a les persones en una situació  d'emergència
social. L'objectiu serà que els agents donen a conéixer els punts on els ciutadans
poden accedir al servei municipal d'aliments, a més d'informar-los de tots els serveis
públics als quals poden accedir.”

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
estar a favor de la moció, sobretot en allò que s'ha relacionat amb la realització
d'una campanya informativa. Les propostes són positives encara que les presente
l'oposició.

A les 13 hores 57 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Cristina M. Suñer
Tormo.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialita diu que manté la seua
postura expressada precedentment. En relació amb l'al·lusió feta per la portaveu del
Grup Popular al conveni entre l'Ajuntament d'Ontinyent i les ONG, la gran diferència
amb Xàtiva és que a Ontinyent l'Ajuntament ha aportat 60.000 € i a més lidera, la
qual cosa no ocorre a Xàtiva.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Popular, diu que les
dades aportades en la moció respecte a Creu Roja no són exactes. El problema és
que l'oposició no reconeix ni recolza la labor que es fa des de l'Ajuntament, a pesar
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que meresca una adaptació constant. L'aportació municipal a associacions diverses
és en metàl·lic i en espècie. Coincideix que la CLAS és el vehicle adequat per a
coordinar.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià explica que la seua proposta és perquè s'estudie des del CLAS. Recórrer
al que fa Creu Roja és una excusa, com també  que associacions  han negat la
col·laboració. Ha de transmetre's la imatge que s'està a favor i ha de fer-ho cada
regidor.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el discurs
triomfalista que tot s'està fent bé és una vergonya i una demostració d'autisme
polític i doble moral.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Popular  insisteix en el
fet que no s'està en contra sinó que el que es demana s'està fent  i no deixa de ser
una acció concreta.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no hi ha tal discurs triomfalista sinó
reconeixement al que es fa i propòsit de millora.

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

Únic. Rebutjar la moció  presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País València per a socialitzar els aliments en bon estat que els supermercats tiren
als contenidors.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià sol·licita que en les votacions s’alce la mà.

El senyor vicesecretari, en funcions de secretari, amb la vènia del senyor
president, matisa que la normativa permet que les votacions puguen manifestar-se
amb qualsevol signe convencional d'assentiment, dissentiment o abstenció.

5é.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A LA CREACIÓ D'UN BANC DE LLIBRES

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

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada el 31 d'agost de 2012, registre
d'entrada 12422, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Moltes són les famílies que cada vegada es veuen immerses en situacions de
pobresa vergonyosa, per les actuals circumstàncies de crisi econòmica que han fet
augmentar el context d'emergència social a la ciutat. A més cal afegir que aquest
context no està comptant amb el suficient acompanyament  de polítiques socials per
part de diferents administracions, més bé al contrari, s'estan prenent mesures que
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empitjoren fins i tot més la situació de la gent de baix, com l'augment de l'IVA. Tenint
diverses conseqüències que l'Ajuntament de Xàtiva com a administració més
pròxima a la ciutadania té el deure  moral d'assumir i satisfer dins dels paràmetres
possibles.

En qualsevol estat social tot el que estiga vinculat a la sanitat i a l'educació ha
de ser matèria preferent d'actuació. Al mateix temps  estan sent molts els aspectes
relacionats amb aquestes àrees que estan deixant de banda, com ara la congelació
dels bons de la Generalitat Valenciana, per a adquirir els llibres de text dels
escolars. Quedant ben lluny la promesa del Govern Valencià, l'any 2007 on es
comprometia a fer possible la gratuïtat  dels llibres de text. Davant d’aquesta realitat
i enfront de l'escassa aportació econòmica que ofereix l'Ajuntament  de Xàtiva per a
adquisició  de llibres i material escolar (3.162,53 euros).

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

Primer. Crear un banc de llibres de text i material escolar, per a promoure que
els alumnes d'ensenyança obligatòria que superen el curs poden deixar els seus
llibres en un dipòsit municipal. Perquè aquests puguen  ser aprofitats per aquelles
famílies que es troben en situació d'emergència social o tinguen dificultats
econòmiques justificades.

Segon. Coordinar des de la delegació d'educació de l'Ajuntament de Xàtiva i
junt amb els consellers escolars de cada centre de la ciutat les accions necessàries
per a posar en marxa l’esmentat Banc Municipal de Llibres de text per al pròxim curs
2012-2013.”

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta estar
a favor. L’Ajuntament, com en el banc d'aliments, ha de liderar aquesta acció amb
independència del que facen individualment els col·legis. Donada la situació actual,
iniciatives com aquestes són imprescindibles.

A les 14 hores 15 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-President, i
actua com a president en funcions el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que s'ha
generat un problema després de la fictícia gratuïtat de llibres promesa pel Partit
Popular des de 2007 unit a l'increment de l'IVA. La proposta camina en línia
adequada i positiva.

A les 14 hores 17 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.
M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació explica que ja en el seu

moment va dir davant del Ple que la proposta desconeixia la realitat de Xàtiva i
evidencia  el poc interés dels qui la presenten. En aquests moments amb la
coordinació del Consell Escolar Municipal s'adopten mesures pal·liatives de la
delicada conjuntura econòmica. Fa menció de tot allò que s'ha portat a terme des de
la delegació d'Educació. La moció és una còpia de l'anterior, diu. A més l'IVA no
afecta els llibres de text. Continuarà treballant perquè cap alumne es quede sense
llibres de text.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que no és  qüestió de demagògiques sinó de realitats molt
dures. Hi ha gent recollint llibres particularment sense coordinació ni cap intervenció
municipal. A les ONG estan arribant llibres però descoordinadament. El problema és
latent. Sempre serà incisiva en els temes més socials, com aquest.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís es pregunta si
el sistemàtic rebuig del Govern a les mocions és pel treball que comportaria aprovar-
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les. Allò que s'ha proposat és candent que ho ha de liderar l'Ajuntament i fer-ho
immediatament.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el Govern té
l'obligació de liderar tot açò i no declinar la seua responsabilitat. Governar implica
posar-se al cap, no delegar. Reitera que els esforços del Govern estan, en el
moment present, centrats en les seues batalles internes. Algunes propostes de
l'oposició estan bé i haurien de ser aprovades unànimement.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, reitera que s'evidencia
la falta de coneixement de la realitat. Sol·licita que respecten les decisions dels
òrgans educatius. La seua màxima és que cap xiquet es quede sense llibres.

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

Únic. Rebutjar la moció  presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País València per a la creació d'un banc de llibres municipal.

5é.6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALITA PER A
FER ACCESSIBLE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS ALS CIUTADANS

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
proposició presentada el 7 de setembre de 2012, registre d'entrada 12549, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de l'any 2008 que es va iniciar la crisi, el perfil de les persones en risc
d'exclusió social A la nostra ciutat  ha variat significativament. Si en un primer
moment  van ser majoritàriament persones immigrants, estrangeres, nous vinguts,
etc., les persones que necessiten les ajudes per a establir-se hui en dia són gent de
Xàtiva, gent que coneixem i que porta vivint a la nostra ciutat tota la vida, les
persones que necessiten la solidaritat de tots.

Totes les mesures que s'han pres en els últims nou mesos tant per part del
govern central com autonòmic, són agreujar la situació de la gent de Xàtiva,
empobrint d'una manera desmesurada els propis xativins, amb la desmesurada
pujada d'impostos, baixades de salaris, la gran pujada de la llum, dels carburants,
dels aliments, l'augment de la desocupació sense fre, l'enduriment de les condicions
per a accedir a la desocupació, totes aquestes mesures portades a terme pel partit
popular que fan que les necessitats de les persones siguen d'emergència extrema,
fins al punt que les famílies veïnes de la nostra ciutat han d'haver de demanar per a
menjar.

A nivell local, el partit popular  del govern de la ciutat és responsable també
per la part que li toca de no millorar la situació i ha d'actuar i proposar  altres
polítiques i mesures locals  socials perquè són els propis veïns els qui estan al límit.
A més hi ha una quantitat de serveis, programes i ajudes, tant de recursos propis de
l'Ajuntament  com a dependents d'altres administracions que ben gestionades i
facilitant als usuaris el seu accés  i informació podrien  pal·liar moltes de les
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carències  que dia a dia es detecten per les diferents associacions i col·lectius que
de manera desinteressada porten un temps a la nostra ciutat cobrint aquest buit que
l'administració local no atén.

Per tot açò, presentem davant del Ple  per al seu debat i aprovació, si és
procedent, la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. Que l'Ajuntament de Xàtiva lidere i vertebre  totes les accions encaminades
a eradicar la pobresa i la misèria de la nostra Ciutat ja que en ple S. XXI és
inadmissible que cap conciutadà passe fam o tinga les mínimes condicions per a
viure amb dignitat.

2. Que l'Ajuntament de Xàtiva facilite mitjançant el Consell d'Emergencia
Social de la ciutat i els membres implicats un díptic amb totes les carteres de
serveis, tramitacions, informació, etc. on els ciutadans que necessiten  les ajudes
públiques puguen conéixer i accedir de manera ràpida i coordinada als recursos
disponibles per a una major eficiència dels recursos disponibles i sobretot per a
solucionar de manera integral un problema que desgraciadament va en augment per
culpa d'unes polítiques equivocades i huitcentistes”.

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

Únic. No declarar la urgència de la moció  presentada pel Grup Municipal
Socialista per a fer accessible la cartera de serveis socials als ciutadans.

6é. PRECS I PREGUNTES

En primer lloc es procedeix a respondre a les preguntes formulades en la
sessió plenària anterior, que són les següents:

A) Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, sol·licita
resposta a les preguntes que va formular al regidor Ramón Vila Gisbert.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda respon en relació a
la pregunta sobre les factures per adquisició de segells de l'oficina de recaptació,
que són segells disposats en expedients de multes de trànsit.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
perquè es paguen factures quan  està cedida la concessió.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que respondrà
en el pròxim Ple.

En relació a la pregunta sobre si hi ha conveni per al pagament preferencial a
l'empresa de manteniment del Gran Teatre i si hi ha afectació d'ingressos en relació
amb les taxes d’aquest servei, Ramón Vila Gisbert, respon que no hi ha conveni per
a tal pagament en el teatre ni per a cap empresa i que, efectivament,  hi ha afectació
d'ingressos.
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Sobre si hi ha afectació d'ingressos en la taxa del fem i per què  no es paga al
contractista preferentment, Ramón Vila Gisbert, diu que no hi ha afectació i que tal
contractista cobra com els altres, segons el criteri del tresorer.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
Ramón Vila Gisbert, pel procés de selecció de l'adjudicatari del  Gran Teatre.

Ramón Vila Gibert, diu que respondrà en el pròxim Ple.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta si
cal ser familiar del regidor per a treballar al Gran Teatre.

Ramón Vila Gisbert, respon que no.

En relació a la pregunta del Ple anterior de per què no es promociona la
música en valencià en la Fira d'Agost prega que conste que  el Sr. Alcalde va dir que
es tindria en compte.

B) Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita
resposta a les preguntes que va formular a la regidora M. Emilia Soro Perona.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç respon en relació a la
pregunta sobre si l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Xàtiva disposa
d'indicadors sobre l'evolució de l'activitat econòmica  a Xàtiva i si en el cas de
disposar-ne, es podrien posar a disposició del Grup Municipal Compromís, que si,
pel que fa a les llicències d'obertura d'activitats. Explica les dades de què disposa
que sintetitza que s'està incrementant l'obertura d'empreses i comerços.

M. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
a M. Emilia Soro Perona, si coneix totes les empreses han que tancat a Xàtiva.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç respon que desconeix
la dada però la donarà en el pròxim Ple.

En relació a la pregunta del Ple anterior sobre si la disminució de l'activitat,
principalment  comercial, és en el nucli urbà de la ciutat i la substitució d'aquesta
activitat per a la incorporació de grans superfícies en els polígons circumdants a la
ciutat formen part de la seua política econòmica en matèria comercial, M. Emilia
Soro Perona, regidora de Comerç, respon que no.

El Sr. Alcalde-President diu que és una qüestió de legalitat el dret que
assisteix qualsevol iniciativa comercial a poder establir-se.

En relació a la pregunta sobre la promoció econòmica de la ciutat, sobre
quines són les polítiques actives d'ocupació i de promoció de l'activitat econòmica
que pensa adoptar en un curt període per a fer front a la crisi en l'àmbit de la nostra
ciutat, M. Emilia Soro Perona, respon que hi ha un Pla d'Acció Comercial  en què
apareixen totes les propostes. Posa a la seua disposició aquest estudi.
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C) Ana Francesca Sanhipólito Diego, del Grup Municipal Socialista sol·licita
resposta a la pregunta que va formular a la regidora M. Emilia Soro Perona, sobre la
liquidació de les “Nits al Castell”.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que encara
està pendent la liquidació.

D) A continuació el secretari informa que Roger Cerdà Boluda, portaveu del
Grup Municipal Socialista, va presentar el dia 5 de setembre de 2012, registre
d'entrada número 12527,  escrit sol·licitant la inclusió en el Ple de preguntes al
regidor Ramón Vila Gisbert, que són les següents:

− Import definitiu dels rebuts a pagar pels veïns de Xàtiva en concepte de
tractament de fem.

− Data definitiva de cobrament d’aquest rebut.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda respon en relació a
la primera pregunta que no, respecte a la segona pregunta diu que ja ho comunicarà
el Consorci que és l'Administració competent.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  pregunta si
el Consorci passarà  al cobrament la taxa sense coneixement de l'Ajuntament.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que, amb
seguretat, no sap com actuarà.

E) Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a M. Emilia Soro Perona, com ha repercutit la Fira en el turisme.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que amb un
10% d'increment aproximadament a falta de dades concretes.

F) Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, prega  en relació a la cloenda de la Fira que, al marge dels 60.000 euros
gastats en la contractació d'Albano, l'alcalde-president no tinga més protagonisme
que el que marca el protocol i delimite la seua activitat pública com represente a la
ciutat de la privada.

El Sr. Alcalde-President diu que li preocupa  el seu malestar i recomana que li
done el suggeriment per escrit.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià,  pregunta en què va consistir  i qui va pagar la festa VIP a la terrassa  del
Camp Murta el dia del concert de Fangoria,  el que considera de molt mal gust
donades les circumstàncies econòmiques del moment. Els recursos de la Diputació
són de tots els ciutadans, diu.

El Sr. Alcalde-President respon que va ser un acte de la Diputació de
València com a conseqüència del concert final de Sona la Dipu. Diu que l'any  que
ve invitarà el senyor Lorente López perquè puga comprovar en què va consistir
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l'acte. El protocol és quelcom comú i Esquerra Unida ho demana en l'Ajuntament
constantment.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  pregunta si tots els assistents eren  càrrecs públics.

El Sr. Alcalde-President diu que hi havia de tota condició.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a M. José Masip Sanchis sobre el desenvolupament de la iniciativa de
l'alcalde a un click.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Comunicació respon que és
una cosa pagada amb diners públics al servei de tots els ciutadans. Ja ha presentat
una primera valoració trimestral i pròximament en presentarà una altra.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a José Antonio Vidal Piquer per l'expedient obert a un policia
Local per no saludar. Considera excessiva la incoació  i una norma obsoleta.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Policia Local, explica que es
tracta d'un expedient informatiu producte de l'obligació de l'Administració de
mantindre el compliment de la norma.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que la decisió del regidor  d'obrir l'expedient és excessiva i
equivocada i mereix una rectificació. Prega que es desactive com més prompte
millor.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Policia Local, respon que en el
marc de l'expedient es resoldrà el que procedisca.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a José Antonio Vidal Piquer si hi ha algun cotxe oficial de
l'Ajuntament.

José Antonio Vidal Piquer, respon que hi ha dos cotxes que utilitzen els
serveis municipals.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta al servei de quin regidor estan.

El Sr. Alcalde-President diu que de qualsevol regidor que ho sol·licite per a
qüestions de treball.

Miquel Àngel Lorente  López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià prega que s'informe de la utilitat i del cost del seu manteniment.

G) Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a M. Emilia Soro Perona sobre la gestió de les hores gratuïtes
del pàrquing de La Bassa.
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M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç, explica els detalls de la
gestió.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, prega que s'amplie a més d'una hora gratuïta l'estada a pàrquings.

H)Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta si
les felicitacions a xiquets de bolquers s'han fet en valencià.

El Sr. Alcalde-President respon que no ho sap però s'ocuparà d'això.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita que
en l'Oficina de Turisme el pannell d'informació s'indique també en valencià.

M. Emilia Soro Perona, regidora de Turisme diu que ho revisarà.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta per
les iniciatives perquè el nom de Xàtiva aparega en valencià en totes les xarxes
socials.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de  Modernització respon que ha
fet gestions però s'intensificaran.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
José Antonio Vidal Piquer sobre l'expedient al Policia Local, i  si és el criteri que s'ha
de seguir.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Policia Local, respon que és un
expedient informatiu.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
es conformaria que els policies donaren el bon dia, no li agrada la salutació militar.

I) Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta
per l'estat de tramitació de la revisió cadastral acordada per l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde-President respon que és una qüestió d'Hisenda, l'Ajuntament
va remetre l'acord.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
Vicente Parra Sisternes, per l'estat dels PAI pendents de tramitar caducitat.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme  diu que s'ha
paralitzat durant l'estiu i ara es reprendrà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
Jorge Herrero Montagud, sobre la gestió d'exhumacions  conseqüència de les obres
al cementeri.
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Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Cementeri diu que se segueix el
procediment establit. No consta cap queixa.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta en
relació a  l'acord d'inici d'expedient sobre regulació del trànsit i itinerari de vianants,
tots els informes que s'han emés.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit diu que s'han
desenvolupat diverses accions de senyalització. El traçat de vianants no es pot
canviar.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita
que s'òbriga un expedient en compliment de l'acord plenari.

J) Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu respecte a les
paraules del Sr. Alcalde que el tipus impositiu de l'IBI és el més baix de la província,
que convé recordar que això és així perquè s'ha  fet una revisió cadastral l’any 2006.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Enrique
Perigüell Ortaga, per les filtracions d'aigua al carrer Collar de la Paloma.

Enrique Perigüell Ortega, respon que és una avaria molt complexa que ha
portat molt de temps detectar. S'han executat iniciatives i s'està sobre l'assumpte.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista  prega a Vicente
Parra Sisternes es reprenga la caducitat dels PAI pendents.

K) María Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista prega al
regidor delegat d'Obres i Urbanisme que informe quan podran finalitzar les obres del
CEEM i CRIS i posar-los en funcionament.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista  pregunta a Rosa
María Esteban Miedes  sobre si hi ha alguna mesura perquè els alumnes del Centre
Ocupacional de Pla de la Mesquita puguen continuar després de finalitzar l'etapa
d'escolarització.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu que
s'està estudiant.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que una de les
línies d'un col·legi s'ha suprimit per modificació de la ràtio. Considera que és
obligació de l'Ajuntament fer gestions per a tractar de mantindre-la pel bé del barri i
de les famílies. Prega que es puguen derivar alumnes d'altres centres.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, aposta per qualsevol
mesura tendent a una escola pública i de qualitat.

L) Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, pregunta a M.
Emilia Soro Perona, sobre les xifres de visitants al Castell ja que hi ha més visitants i
menys ingressos.
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M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que això és així
pels visitants que no paguen.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista,  pregunta a M.
Emilia Soro Perona, per què no funcionen els pals informatius.

M. Emilia Soro Perona, respon que temporalment hi ha hagut problemes però
estan operatius i juguen un bon paper.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les quinze hores trenta-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 secretari en funcions,
que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


