
1

PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 10/2013
DATA: 4 D'OCTUBRE DE 2013

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors:

Sra. María José Pla Casanova
Sra. Yolanda Esperanza Sipan Sarrión
Sr. Vicente Parra Sisternes
Sra. Rosa María Esteban Miedes
Sr. Ramón Vila Gisbert
Sra. María Emilia Soro Perona
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. María José Masip Sanchis
Sr. Enrique Perigüell Ortega

GRUP SOCIALISTA

Sr. Roger Cerdà Boluda
Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis
Sra. María Consuelo Angulo Luna
Sr. Pedro Aldabero López
Sra. Ana Francisca Sanhipólito Diego
Sr. Rafael Llorens Gozalbes

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep Garcia Terol

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero



2

En  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores quinze minuts del dia quatre d'octubre de
dos mil tretze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

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

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.

L’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 13 DE
SETEMBRE DE 2013

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, l’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.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que en la
pàgina 22 de l'esborrany estés, en relació amb la pregunta formulada a l’alcalde
sobre la configuració de la zona VIP en els concerts de Fira no consta la resposta
del Sr. Alcalde en  el sentit que en el segon d’aquests  concerts qui va gestionar la
zona VIP va ser el president de l'Olímpic.

No havent-se formulat més objeccions, per unanimitat dels vint-i-un membres
s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 13
de setembre de 2013.

2n. EXP. NÚM. 1782/2013 MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2014. APROVACIÓ INICIAL

El secretari procedeix a la lectura del dictamen de la comissió d'Hisenda
sobre la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2013.

La modificació de les ordenances fiscals ve regulada en l'article 17 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. Les modificacions no entraran
en vigor fins que no es publique el nou text en el Butlletí Oficial, prèvia exposició
pública durant el termini de 30 dies.

Vist que l'increment de preus per al període agost/2012 a agost/2013 ha estat
de l'1,5%, i atés que l'arredoniment a 5 i 10 cèntims comportaria, en molts casos,
increments majors que 1,5% de l’IPC.

S'informa que la legislació que regula la disminució dels valors cadastrals en
un 15%, no està aprovada i que per tant no se sap l'efecte que tindrà sobre els
rebuts, vist  que, per a l'exercici 2014, la modificació del tipus de l'IBI es podrà fer
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fins al mes de març, s'ha acordat no prendre cap decisió fins a conéixer amb detall
el desenvolupament legislatiu.

A la vista del criteri del Tribunal de Justícia Europeu, ratificat per dues
sentències del Tribunal Suprem, en relació a la tributació sobre la telefonia mòbil, es
dictamine favorablement la derogació de l'ordenança fiscal.

La proposta de l'equip de govern per a la modificació de les ordenances
fiscals per a l'exercici 2014, té una vessant més administrativa que econòmica, i és
la següent:
• Impost sobre construccions instal·lacions i obres: s'inclou un article per a

regular l'obligació dels titulars d'acreditar la declaració cadastral de la nova
construcció o canvis d'ús.

• Impost de PLUSVÀLUA: Es regula de l'exempció de l'impost en els béns que
es troben en el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic. La rebaixa
d'un 15% dels valors cadastrals disminuirà en el mateix percentatge les
liquidacions per aquest concepte, sense poder avaluar econòmicament l'import.

• Impost sobre vehicles: Nova redacció per a aclarir que els vehicles de més de
25 anys tenen una bonificació del 75%.

• Taxa de la via pública: el responsable de Fira i Festes proposa una nova
redacció i un canvi en les tarifes que s'apliquen. S'inclou bonificar en el 90% les
organitzacions sense ànim de lucre.

• Taxa per l'ús de les instal·lacions esportives: S'introdueixen canvis en la
redacció, i per a activitats, s'apliquen tarifes trimestrals i per a curs complet.

• Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments: S'elimina l'apartat f) de
l'article 7é, que aplicava una bonificació total.

• Taxa recollida de fem: S'inclouen penalitzacions per la utilització de
contenidors de 360l i s'estableixen preus unitaris de reposició de contenidors.

• Taxa per llicències urbanístiques: Es limita a 500€ la taxa quan es renuncia a
l'execució de l'obra.

• Taxa de telefonia mòbil es deroga.
(…)

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 24 de setembre,
dictamine favorablement la proposta formulada per l'equip de govern per a la
modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2014 i que l'expedient ha estat
fiscalitzat de conformitat per la Intervenció General.

Els Grups municipals en l'oposició, Grup Municipal Socialista, Grup Municipal
Bloc-Compromís i Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, presenten
esmenes a l'acord d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals per a  l'exercici 2014.

El Sr. Alcalde-President manifesta que és legal poder presentar esmenes
però que és preceptiu l'informe econòmic d'Intervenció  que les  avale. Anuncia que
no aprovarà les propostes però sí les analitzarà i decidirà en el futur.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que les seues
propostes estan presentades fa una setmana i per tant, El Govern ha tingut  ocasió
d'analitzar-les i demanar informes. No es pot furtar el debat al ple.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta, en primer lloc, que s'alegra del premi atorgat per la Generalitat
a Pep Botifarra. Respecte del punt d'ordre del dia considera que el debat sobre les
ordenances és molt important i haguera d'haver-se sotmés a una profunda discussió
i canvi d'idees. Les circumstàncies econòmiques cojunturals manen. A això s'uneix
la crisi de la democràcia. La línia dels problemes està sent pagar primer als bancs i
després ajudar les persones. Tot no està en l'equilibri pressupostari. La reforma de
la Llei Local incideix en la rebaixa de serveis. La ruptura social és cada vegada
major. Tota decisió en matèria econòmica haguera de vindre consensuada. Insisteix
en el fet que es revisen les ordenances en aquestes línies:

Principi de progressivitat aplicable a  l'IBI. Cada tipus en funció del valor
cadastral. Recàrrecs a vivendes adquirides per desnonaments.

Tarifació social: determinats serveis no poden ser gravats sense tindre en
compte situacions econòmiques excepcionals de les persones que pitjor ho estan
passant.

Fiscalitat verda: les ordenances han d'abundar en la recerca de la
sostenibilitat mediambiental, especialment en aigua potable, on ha de potenciar-se
un consum responsable.

Justícia social: els aturats sense cap subsidi no haurien de pagar cap taxa,
mentre  que hauria d'augmentar-se al màxim  el IAE a empreses de treball temporal,
bancs i caixes d'estalvi i oferir exempció total a aquells organismes que oferisquen
protecció i tutela a les persones discapacitades.

Reitera que la situació és excepcional. Desitja que es valore.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que la falta de regulació en determinades figures comporta disminució d'ingressos.
Per a l'any 2014 no s'incrementa el IPC el que suposa incompliment del Pla d'Ajust, i
això sense cap informe econòmic. Amb aquesta postura El Govern  és tan
irresponsable com pretén  acusar a l'oposició. La proposta d'esmena de Compromís
no precisa d'informe perquè ja es va fer el passat any. Consta de les propostes
següents:

Rebaixa de  l'IBI al 0'55% que es compensaria amb l'aplicació de gravàmens
diferenciats a grans propietaris immobiliaris i a empreses de gestió patrimonial. Amb
això es recaptaria més.

Modificació de l'ICIO les obres segueixen sense comprovar-se ja que
l'Ordenança diu “podran” quan per Llei els ajuntaments estan obligats. Proposa que
es modifique en eixe sentit l'Ordenança.

Proposa una nova taxa per ocupació de domini públic gravant empreses que
ocupen subsòl o sòl lucrativament per subministraments ja que són els grans
beneficiaris de processos de privatització.

Reitera una justificació  econòmica per la no pujada del IPC i la consegüent
reducció d'ingressos, la qual cosa suposa l'incompliment del Pla d'Ajust.

Roger Cerdà Boluda, diu que la proposta del Govern és tramposa ja que no
es redueix la pressió fiscal. Hi ha una ànsia recaptatòria. S'han incrementat els
impostos en uns 750.000 € perquè l'IBI puja un 7%, encara que es congelen les
taxes. Per tant, és fals que hi haja una congelació real, al contrari, es puja la pressió
fiscal. El tipus impositiu de l'IBI ha de reduir-se o no hi ha cap congelació. No es
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compleix el Pla d'Ajust el que defineix que el govern no és de fiar. Fa les propostes
següents:

Modificació del tipus de gravamen per a l'IBI al 0'59%
Nova bonificació en el 100% en l'ús del Gran Teatre a les comissions falleres i

a les bandes de música. La bonificació només serà aplicable una vegada l'any.
Bonificació  de les taxa per l'ús de les instal·lacions esportives als clubs locals

fins al 100%.
Bonificació d'un 100% en la taxa per l'obertura de nous establiments.
Bonificació d'un 100% en el conjunt de taxes i impostos municipals a entitats

sense ànim de lucre que destinen la seua activitat a la prestació de serveis a
persones amb discapacitat.

Considera que El Govern ha tingut temps més que suficient per a estudiar les
seues propostes. Cal trencar la dinàmica negativa de la Ciutat.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que l'oposició
distorsiona la realitat i empra la demagògia. La política la marca El Govern, no
l'oposició. Les propostes fetes abans de la Comissió s'estudiaren. La realitat és que
per al 2014 es congelen totes les taxes  i impostos i es rebaixarà la plusvàlua. La
rebaixa de valors cadastrals va ser impulsada pel Govern. No es descarten futures
rebaixes. L'oposició s'anticipa a situacions que encara no es  coneixen. Es menteix
en les declaracions fetes a la premsa, especialment en afirmar que l'IBI pujarà un
7% una cosa que no ocorrerà. Es menteix als ciutadans. L'alcalde sempre compleix
les seues promeses així que els ciutadans viuran la baixada real dels tributs
promesa.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que l'objectiu de les ordenances no pot ser complir el Pla d'Ajust
que està destinat a pagar el deute  i els interessos als bancs. Els serveis igualitaris i
de qualitat queden en un segon plànol. El Pla existeix perquè algunes coses no
s'han fet bé. Haurien de presentar-se ordenances progressives, igualitàries i més
socials. Hi ha dos camins, afavorir els grans propietaris o implantar progressivitat
perquè els qui menys poden paguen menys. El Partit Popular  governa per a una
minoria. La progressivitat l'ordena la Constitució. El mateix ocorre amb el consum
responsable de l'aigua i amb l'ajuda als qui estan en situació d'emergència social.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que no
és el mateix no pujar impostos que baixar-los. El que proposa El Govern en el seu
acord és congelar-los. Dir el contrari no és cert. No es va a abaixar la pressió fiscal a
ningú. Senzillament no s'aplica el IPC el que, a més, es fa sense informe. L'IBI puja
per imperatiu del  Cadastre però l'Ajuntament podria compensar la pujada rebaixant
el tipus i no ho vol fer. La nova valoració cadastral que ara s'atribueix El Govern la
va demanar Compromís al novembre de 2011. Tractar les mateixes situacions
diferents és vulnerar el principi d'igualtat. D'ací la seua proposta d'IBI d'abaixar el
rebut al 90% del propietaris i pujar-lo al 10% amb major valoració. Intueix que no
s'aplica la mesura perquè coneix els qui es veurien afectats per la pujada. Insisteix
en la proposta  ja acordada pel Ple relativa a l'ICIO i a les revisions d'obres,
menyspreada pel Govern, com també la part relativa a bonificar energies netes.
Demana que quede clar que no baixaran impostos que van suposadament a
congelar-los el que significa pujar l'IBI.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el propi
regidor ha  firmat que la rebaixa del 15% quedarà neutra per les modificacions en la
base liquidable. Si no es modifica el tipus no hi haurà baixada de l'IBI. Repta el Sr.
Alcalde a què diga clarament que no hi haurà cap increment en cap rebut. No ho pot
dir perquè és mentida. Si hi haguera voluntat d'abaixar l'única ferramenta és
rebaixar el tipus impositiu al 0'59%, amb això si que no hi hauria una pujada. Qui
tergiversa  la realitat és El Govern que amaga que des de 2005 s'ha triplicat la
recaptació per IBI de tres a nou milions d'euros. L'IBI ha pujat el 150% mentre el
nivell de vida, el IPC ha pujat  a penes un 20%. Huit vegades més. La pressió fiscal
a Xàtiva és de dos cents huitanta-tres euros per habitant, la mitjana de la Comunitat
Valenciana és de dos cents cinquanta-tres euros i molts altres grans pobles estan
per la mitat. Tot això ha vingut  motivat perquè amb l'IBI s'ha de compensar la
reducció d'ingressos per l'ICIO ja que les despeses no se saben o no es volen
reduir.

El Sr. Alcalde-President manifesta que pressupostos significa rigor. Es Deia
que l'Ajuntament estava intervingut i que no podrien congelar impostos. La realitat
ha demostrat el contrari. Moltes taxes estan per davall del cost. En 2013 van baixar
impostos, com el fem. En 2014 en baixaran més. S'han fet gestions amb Cadastre
perquè abaixen el valor cadastral i s'ha aconseguit el màxim, el 15%. Això suposarà
una rebaixa en plusvàlues, transmissions patrimonials i altres. El fem, sumant el
rebut del COR, ha suposat d'augment només nou euros. El rebut que es paga a
Xàtiva és notablement inferior a la resta de les comarques. Continuarà apostant pel
Pla d'Incentiu a  l'Economia i l'Ocupació contractant ara cent persones i en la tercera
fase altres cent. Mantindrà subvencions a les associacions. S'aventura una baixada
molt important d'impostos amb equilibri pressupostari. Ha complit la seua paraula i
ho seguirà fent. El rebut de l'IBI no sols pujarà sinó que es rebaixarà. Té de temps
fins a març. Reafirma que l'IBI baixarà i dóna la seua paraula. Tot cal fer-ho amb
coherència. Demostrarà que la pressió fiscal a Xàtiva és inferior a la mitjana. Espera
que l'oposició vote a favor de la futura rebaixa d'impostos.

Finalitzat el debat el Sr. Alcalde-President ordena que les esmenes es voten
per grups.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València proposa que l'assumpte quede sobre la taula i que s'estudie en Comissió.

En primer lloc es procedeix a la votació de les esmenes presentades pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià.

L'Ajuntament en 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 vots dels sis 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 proposta d'esmenes pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
per a  l'exercici 2014.
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A continuació es procedeix a la votació de les esmenes presentades pel Grup
Municipal Bloc-Compromís.

L'Ajuntament en 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 vots dels sis 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 proposta d'esmenes pel Grup Municipal Bloc-Compromís, a
l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a  l'exercici
2014.

Finalment es procedeix a la votació de les esmenes presentades pel Grup
Municipal Socialista.

L'Ajuntament en 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 vots dels sis 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 proposta d'esmenes pel Grup Municipal Socialista, a
l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a  l'exercici
2014.

Acabada la votació d'esmenes el Sr. Alcalde-President manifesta que ha de
passar-se a la votació de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a
l'exercici 2014 dictaminada per la Comissió d'Hisenda.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu vots en contra
(els vots dels sis 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:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, que
en la seua nova redacció, per a cadascun dels tributs, queda de la manera següent:

Impost sobre construccions instal·lacions i obres:
Art. 5é bis. Règim de declaracions.
Els titulars dels drets constitutius del fet imposable de l'impost, que es refereix
l'article 2n. D'aquesta Ordenança estan obligats a declarar davant de la Gerència
Territorial del Cadastre les circumstàncies determinants d'una alta, baixa o
modificació de la descripció cadastral dels immoble.

L'Ajuntament exigirà l'acreditació de la declaració cadastral de nova
construcció per a la tramitació de la llicència d'ocupació. També s'exigirà per al cas
de les autoritzacions de canvis d'ús.

Impost de PLUSVÀLUA
Art. 4: Exempcions
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En aquest impost, la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
locals, en l'article 106, estableix les exempcions següents:

1.  … (no es modifica)
2.  … (no es modifica)
3. Estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es

manifesten com a conseqüència de transmissions de Béns que es troben dins del
perímetre delimitat com a Conjunt Historicoartístic, o hagen estat declarats
individualment d'interés cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets
reals acrediten la realització a càrrec seu d'obres de conservació, millora o
rehabilitació en els immobles.

Per a l'aplicació de l'exempció recollida en l'apartat 3 s'especifica el següent:
a) Els béns inclosos dins del perímetre del Conjunt Historicoartístic hauran

d'estar registrats en el Catàleg de Béns i Espais protegits de l'Ajuntament de
Xàtiva. A més, hauran de comptar amb una protecció integral o general. Per
tant, quedaran fora d'aquesta exempció, tots els béns que encara que
estiguen dins de perímetre, tinguen un nivell de protecció inferior al requerit.

b) Els béns declarats individualment d'interés cultural, hauran d'acreditar-se
mitjançant la certificació corresponent.

c) Que les obres s'hagen fet en els anys durant els quals s'haja ficat de manifest
l'increment de valor, prèvia obtenció de la corresponent llicència municipal i
de conformitat amb les normes del règim de protecció d'aquesta classe de
béns.

d) D'acord amb el pressupost presentat a l'efecte d'atorgament de la llicència,
l'import total de les obres, haurà d'igualar o superar l'increment de valor.

e) Per acreditar la realització de les obres de millora, conservació o rehabilitació
que donen dret a l'exempció serà necessari aportar la pertinent llicència
d'obres, certificat final d'obres i justificació del pagament.

De no complir-se els requisits especificats, no es tindrà dret a aquesta exempció.

Impost de circulació de vehicles
Arti.1
… (la resta de l'article continua igual)
Bonificacions
En aplicació d'allò establert en l'article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes locals, l'Ajuntament estableix una bonificació del 100 per 100 de la
quota de l'impost, per a aquells vehicles que tinguen la declaració d'històrics. Així
mateix per a motocicletes i ciclomotors, que l'1 de gener de l'exercici en curs tinguen
una antiguitat mínima de 25 anys, s'estableix una bonificació del 100% de la quota
de l'impost. Per a la resta de vehicles, amb antiguitat mínima de 25 anys, la
bonificació és del 75%.
Aquesta antiguitat serà comptada a partir de la data de fabricació, si aquesta no es
coneguera, la de la seua primera matriculació o en defecte, de la data en què el
corresponent tipus o variant es deixa de fabricar.
La bonificació haurà de ser sol·licitada pel contribuent aportant tota la documentació
escaient.

Taxa per l'ocupació de la via pública
Art. 5é. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la següent:
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…(la resta de l'article continua igual)
2.1.2. Tarifes per fires i altres
Fira Del Bestiar
Per Box 20,00
Per pessebre o corral (amb capacitat per a 6 animals) 35,00

Fira d'Agost, Nadal i altres, per atraccions i llocs de venda
Atraccions xicotetes fins a 12 metres 1.100,00
Atraccions mitjanes fins a 16 metres 1.500,00
Atraccions grans fins de 20 metres 1.900,00
Atraccions extra per ml. 100,00
Si l'Ajuntament decidira que l'adjudicació dels llocs de Fira es fera mitjançant
subhasta, aquests preus s'entendran com a mínims.
… (la resta de l'article continua igual)

S'afegeix un nou article:
6é bis Exempcions i bonificacions:
Així mateix estaran exemptes de la taxa les entitats públiques.
Gaudiran d'una bonificació del 90% de la taxa les organitzacions i associacions
sense ànim de lucre.

Taxa per l'ús de les instal·lacions esportives
Article 5. Quota Tributària.
… (la resta de l'article contínua igual)

3) Els esportistes, àrbitres-col·laboradors, delegats i entrenadors inscrits en els
XXXII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNIDAT VALENCIANA, PROMOGUTS PER
LA GENERALITAT VALENCIANA, en les seues fases local, comarcal, provincial,
autonòmica i nacional en el període de l'1 de setembre de 2013 fins al 31 de maig
de 2014.
… (la resta de l'article contínua igual)

C).CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES LEGALMENT CONSTITUÏDES I
INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE XÀTIVA
Els membres d'un Club o Associació Esportiva (esportistes, tècnics, àrbitres, jutges,
delegats i cos mèdic, amb llicència federativa en vigor obtindran un 50% de
bonificació en la taxa corresponent a l'ABONAMENT de les instal·lacions esportives,
amb accés gratuït a totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal i serà el
subjecte passiu el Club o associació esportiva a què pertanga el membre federat.

Els subjectes passius facilitaran una relació nominal dels membres del Club o
Associació esportiva en els 15 primers dies del mes de gener  2014, per al càlcul de
la taxa trimestral a liquidar al Consell Esportiu Municipal, i es procedirà a entregar
les targetes d'accés corresponents.

Qualsevol baixa o alta al llarg de l'any serà regularitzada l'últim trimestre de
l'any.

Quedant de la manera següent:
I. CARNET FEDERAT: Bonificació d'un 50% sobre les taxes en la
modalitat d'abonat de les instal·lacions esportives
De 0 a 8 anys: Exempt
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De 9 a 16 anys:
2,5
5 €

De 17 a 64 anys: 5,15 €
Jubilats, Pensionistes i Discapacitat ( major o igual al 33%). 4,10 €

Requisits:
Llicència federativa en vigor.
Que el beneficiari pertanga en un club o associació esportiva de la ciutat i

inscrita en el registre d’associacions veïnals de l’Ajuntament de Xàtiva.
La taxa inclou l'accés de totes les instal·lacions, (Gimnàs amb la sol·licitud

prèvia). Excepte piscines municipals. Excepte aquella modalitat en què el reglament
federatiu indique eixe espai.

Així mateix  gaudiran d'una bonificació del 100 % de les despeses de la llum
artificial.

En casos excepcionals i amb la sol·licitud prèvia individual, acreditant la
condició de federat i membre d'un club no usuari de les instal·lacions esportives
municipals, podrà tindre una bonificació de fins a un 40 %, amb un informe previ del
coordinador i l'acord del Consell de Gerència, el qual regularà les condicions en
cada supòsit.
… (la resta de l'article continua igual)

TARIFES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
I. ABONATS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:
            S'estableix la condició especial d'abonat a favor de les persones que
sol·liciten la utilització de les instal·lacions de: La Ciutat de l'Esport; pavelló Esportiu
Municipal Francisco Ballester, pavelló Municipal Voleibol i Camp de Futbol Francisco
Coloma “Paquito”, mitjançant el pagament d'una quota periòdica.

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per
la taxa que segueixen:

I. TAXES SOCIS: ( tarifa per mes/ període mínim anual*)
“INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”
De 0 a 8 anys: Exempts
De 9 a 16 anys: 5,15 €
De 17 a 64 anys: 10,25 €
Jubilats i Pensionistes: Inclòs cònjuge major de 60 anys. 8,20 €
Discapacitat (major o igual al 33%).Segons taula annexa.

*Aquells socis que abonen un mínim de sis mesos es beneficiaran d'un descompte
del 10 % sobre el total de mesos contractats.
II. TAXA ENTRADA: (per dia i ús d'instal·lació)
 “INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”
De 0 a 8 anys: Exempts
De 9 a 16 anys: 2,00 €
De 17 a 64 anys: 4,00 €
Jubilats i Pensionistes: Inclòs cònjuge major de 60 anys. 2,00 €
Discapacitat (major o igual al 33%). 2,00 €

1. CIUTAT DE L´ESPORT.
ENTRADA INDIVIDUAL:
De 0 a 8 anys: Exempt
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De 9 a 16 anys 2,00 €
DE 9 A 16 Anys + GIMNÀS  ( +14 Anys) 4,00 €
De +17 a 64 anys 4,00 €
DE +17 A 64 Anys + GIMNÀS 6,00 €
DE Jubilats, Pensionistes i Discapacitat (major o igual al 33 %) 2,00 €
DE Jubilats i Pensionistes + GIMNÀS 4,00 €
Discapacitat (major o igual al 33%) + GIMNÀS 4,00 €

BONS MENSUALS
SOCI  DE 0 A 8 ANYS Exempt
SOCI  DE 9 A 16 ANYS 5,15 €
SOCI  DE 9 A 16 ANYS + GIMNÀS ( +14 Anys) 8,20 €
SOCI  DE 17 A 64 ANYS 10,25 €
SOCI  DE 17 A 64 ANYS + GIMNÀS 13,40 €
SOCI  DE JUBILATS I PENSIONISTES 8,20 €
SOCI  DE JUBILATS I PENSIONISTES + GIMNÀS 11,30 €
SOCI DISCAPACITAT( major o igual al 33%) Segons taula annexa.
Família nombrosa 20%
Família pel 2n membre 40%
Família pel 3r membre 50%
Família pel 4t membre Exempt

*Sobre una taxa amb dret a bonificació per la concurrència d'algun dels
supòsits indicats en els apartats anteriors, no es podrà acumular una altra
bonificació, encara que en l'usuari concórreguen els requisits objectius o subjectius
previstos per a la seua aplicació.

En cas de concurrència, l'usuari haurà d'optar per l'aplicació d'una d'entre les
distintes bonificacions que poguera beneficiar-se.

II. INSTAL·LACIONS:
… (no es modifiquen els preus)

2. LLOGUER D'ESPAIS ESPORTIUS.
… (no es modifiquen els preus)

III. ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:
III.1.PISCINA “MURTA” I PISCINA “CIUTAT DE l'ESPORT”.
ABONAMENT TEMPORADES PISCINES
ABONAMENT TEMPORADA FAMILIAR (inclou fills menors de 16
anys)

60,00 €

ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 9 A 16 ANYS 15,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 17 A 64 ANYS 25,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL JUBILAT I
PENSIONISTA

15,00 €

ABONAMENT DE TEMPORADA DISCAPACITAT (major o igual al
33%) Segons graella annexa.
*Bonificació del 20% als abonaments de Piscina per als socis de la Ciutat de
l´Esport amb uns 365 dies d'antiguitat.
ENTRADA:
De 0 a 8 anys: Exempt
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De 9 a 16 anys 2,00 €
De +17 a 64 anys 3,00 €
Jubilats i Pensionistes 2,00 €
Discapacitats (majors o iguals al 33%) 2,00 €
LLOGUER HAMACA 0,50 €

2. PISCINES PEDANIES.Torre Lloris i Annahuir.
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions de la “Piscina
Pedanies”, així com les activitats que es realitzen, i es regirà per les taxes que
segueixen:
ABONAMENT DE TEMPORADA FAMILIAR  45,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 9 A 16 ANYS 15,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 17 A 64 ANYS 20,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL JUBILAT I
PENSIONISTA

15,00 €

ABONAMENT DE TEMPORADA DISCAPACITAT (major o igual al
33%) Segons graella annexa.

ENTRADA:
De 0 a 8 anys: Exempt
ENTRADA PISCINA 2,00 €

III. ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les activitats esportives municipals,  i
es regirà per les Taxes que segueixen:
ACTIVITATS JÓVENS, ADULTS I TERCERA EDAT.
Pilates, Aeròbic, Manteniment físic adults, Gimnàstica
Correctiva, Tai-txi, Ball Saló o activitat semblant: Trimestral

Curs
Complet.

(7 mesos)
2 dies setmana 25,50 € 59,50 €
3 dies setmana 37,50 € 87,50 €
Jubilats i pensionistes en les activitats: 2 dies setmana 12,75 € 29,75 €
Jubilats i pensionistes en les activitats: 3 dies setmana 18,75 € 43,75 €

ACTIVITATS ESPORTIVES REALITZADES EN EDAT ESCOLAR (3 A 16 ANYS)
Escoles Esportives municipals 61,00 € curs
Escola Esportiva d'Estiu. Incloses excursions. 92,50 € mes

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS APLICABLES A ACTIVITATS ESPORTIVES
MUNICIPALS
Discapacitat (major o igual al 33%).Segons graella annexa.
Família nombrosa 20%
Família pel 2n membre 40%
Família pel 3r membre 50%
Família pel 4t membre Exempt
Jubilats i pensionistes en les activitats:
Correctiva, Tai-txi, Manteniment Físic d'Adults, Pilates i Balls de
saló. 50%
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Sobre una taxa amb dret a bonificació per la concurrència d'algun dels
supòsits indicats en els apartats anteriors, no es podrà acumular una altra
bonificació, encara que en l'usuari concórreguen els requisits objectius o subjectius
previstos per a la seua aplicació.

En cas de concurrència, l'usuari haurà d'optar per l'aplicació d'una d'entre les
distintes bonificacions que poguera beneficiar-se.

L'explotació de qualsevol espai esportiu adscrit al Consell Esportiu Municipal
comportarà les taxes següents:

1. PUBLICITAT ESTÀTICA ENTITATS SENSE FINALITAT DE    LUCRE, a l'any i
m2  ……………………………………...……………………………………...100,00 €

2. PUBLICITAT ESTÀTICA ENTITATS AMB FINALITAT DE LUCRE,  a l'any i
m2…………………………………………………………………………..……200,00 €

3. ACTIVITATS ESPORTIVES, AMB TAQUILLA PROMOGUDES PER ENTITATS
SENSE FINALITAT DE LUCRE. Percentatge de la recaptació a ingressar en el
Consell Esportiu Municipal………………………………………………………..20%

4. ÚS ATÍPIC (No esportiu) PER ENTITAT AMB FINALITAT DE LUCRE.
Percentatge de recàrrec sobre les taxes indicades en cada espai. 100%

5. ÚS ATÍPIC (No esportiu) PER ENTITAT AMB FINALITAT DE LUCRE I
TAQUILLA:
Percentage de recàrrec sobre les taxes indicades en cada  espai…………..100%
I percentatge  sobre la recaptació de la taquilla………………...……………….20%

6. FIANÇA per cessió de material d'infraestructura cadires, taules, megafonia,
(amb un informe previ de l'Oficial de manteniment d'instal·lacions)………..….50€

ALTRES SERVEIS.
1. AUTOBUS ESCOLA D'ESTIU. (Mínim 25 alumnes)……….…..54,00 €
2. SERVEI ACOLLIDA ESCOLA ESPORTIVA D'ESTIU………….20,00€
3.PÈRDUA DE LA TARGETA O CARNET: Duplicat targeta………………..5,00 €

DISCAPACITATS (majors o iguals al 33% ): han de tindre el seu nivell d'ingressos
per davall de la graella adjunta:

Família 1
membre

Família 2
membres

Família 3
membres

Família
nombrosa

Família
nombrosa
especial

50% descompte 12.018,72 15.624,34 18.629,02 24.638,38 30.647,74
25% descompte 14.522,62 18.879,40 22.510,06 29.771,37 37.032,68
… (la resta d'articles no es modifiquen)

Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments
S'elimina l'apartat f de l'article, la resta de l'informe continua igual.
Art. 7é Reducció, exempcions i bonificacions.
S'estableixen les següents:
…
S'elimina l'apartat f) S'aplicarà, d'ofici, una bonificació del 100 per cent per a totes
les tarifes.
… (la resta de l'article que igual)
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Taxa recollida de fem
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament podrà aplicar aquesta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les tarifes
anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 50 kg/dia o els
300 litres/dia en volum.
Per a l'obtenció del cost real es fixen els paràmetres següents:
Preu total per quilogram (Pu): 0,1153€
Penalització per volum (Pv): s'estableix en 306,83€ l'any per unitat addicional de
contenidor de 1.000 litres i en 110.46€ l'any per unitat addicional de contenidor de
360 litres.
En el cas de reposició de contenidors per causes imputables al productor s'aplicarà,
en la liquidació de la taxa, un import por contenidor reposat igual al vigent per
penalització per volum.
…. La resta de l'article queda igual

Taxa per llicències urbanístiques
Art. 6é. Quota tributària.
1. La quota tributària a exigir es determinarà en funció d'aplicar al cost real i efectiu
de l'obra el percentatge del 0,5%
• Amb un mínim de 34€ per a les obres menors i nucli antic i de 175€ per a l'obra

major.
• L'import màxim de la taxa serà de 500€, si es renuncia a l'execució de l'obra
… (la resta de l'article continua igual)

Segon. Derogar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses que presten
serveis de telefonia mòbil

Tercer.  El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò que
s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el tauler
d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest
termini de temps podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que
s'estimen oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren
presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional.

3r. RESOLUCIONS D’ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, 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 301 al 329 (corresponents al mes de setembre de 2013)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.



15

En particular el secretari dóna compte de la resolució d'Alcaldia número 337,
de 2 d'octubre de 2013 en la qual es resol la modificació d'error en l'acta de la sessió
del Ple, de 9 d'agost de 2013, en la qual es corregeix el punt referit a la dació de
compte de resolucions d'alcaldia on es feien constar les resolucions corresponents
als números 185 a 228 del mes de juny de 2013, en compte de les resolucions
d'alcaldia corresponents als números 229 al 280, del mes de juliol.

D’aquesta rectificació l'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

4t.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS
SOBRE CARÈNCIES EDUCATIVES

A les 13 hores i 30 minuts s'absenta el senyor alcalde i passa a presidir la
sessió el primer tinent d'alcalde.

El Grup 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 27 de setembre de 2013, registre d'entrada 8136, sobre
carències educatives, amb el següent tenor literal:

“L'inici del curs escolar 2013-2014 ve marcat per un escenari de fortes
retallades i disminució de la qualitat de l'Ensenyament Pública.

Les retallades en educació per part de la Generalitat, afecten ja directament
al funcionament dels centres, el dèficit de professorat o a l'atenció de les famílies
més necessitades que fan que el sistema educatiu públic funcione en condicions
precàries per causa de la insolvència i l'abandó de la Generalitat Valenciana, en pro
d'altres models educatius com el concertat i el privat.

El deute que Conselleria té amb els Centres docents és ingent. En tot el País
Valencià es deuen  des del mes de gener les partides pressupostàries dels
funcionaments als centres, la qual cosa suposa, impagaments de dos
quadrimestres. Es deuen, a més les ajudes de menjador escolar pràcticament de tot
el curs passat. Les beques de menjador escolar per a les famílies més necessitades
i l'alumnat més desplaçat s'acumulen des del curs 2012-2013. No s'han pagat les
beques de llibres concedides per a primària del curs 2012-2013 i tampoc beques de
llibres de secundària del curs 2012-2013 i 2011-2012. El Pla de Formació del
professorat és una altra partida impagada, així com altres programes aprovats per
Conselleria en els centres o ajudes a la promoció del valencià o a la conciliació
familiar des de l'any 2011.

A banda de les retallades i dels deutes en les despeses de funcionament dels
Centres i en les ajudes a les famílies, s'ha de denunciar també el dèficit de
professorat i l'augment del ràtio que dificultarà en gran manera l'exercici de l'activitat
docent i la qualitat educativa.

Quant a les infraestructures educatives el curs s'inicia amb una sèrie de
carències en les infraestructures educatives que succeeixen ja cròniques.
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A Xàtiva tenim encara pendent la remodelació integral del CPEE “Pla de la
Mesquita” així com la promesa de la reforma del CPIFP “la Costera”, que sembla ara
oblidada, quan part de l'edifici té més de 40 anys, o les necessitats en l'Attilio
Bruschetti. Els impagaments als centres i les beques de menjador no s'han
solucionat, les substitucions del professorat de baixa es retarden cada vegada més,
la massificació arriba fins grups de més de 30 alumnes en secundària (34 en un
nivell amb tanta necessitat d’atenció com en 2n d'ESO), per no parlar de la carència
de desdoblaments en Formació Professional que ja es produeixen des de fa uns
anys, les retallades en professorat de Pedagogia Terapèutica i Logopèdia
provoquen problemes en primària, es vol instaurar l'ensenyament de l'anglés en
Infantil però no hi ha professorat, la demanda per a l'EOI i la Formació Professional
desborda l'oferta… Carències que s'acumulen any rere any mentre les xifres
d'abandó abans de finalitzar l'ensenyament obligatòria i els problemes generats per
la crisi fan que les necessitats en educació requerisquen més inversió i més atenció
i no menys.

Ens trobem davant d'una operació programada de desmantellament de
l'Escola Pública per preparar l'aplicació de la LOMCE amb un potencial privatitzador
com mai s'ha vist en aquest País, ni a l'Estat Espanyol.

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

ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Xàtiva insta la Conselleria d'Educació a executar les
infraestructures educatives pendents en el municipi de Xàtiva.

Segon. L'Ajuntament de Xàtiva insta, igualment la Conselleria d'Educació a
respondre dels deutes que té amb els Centres Educatius del Municipi.

Tercer. L'Ajuntament de Xàtiva reclama a la Conselleria, en representació,
dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva que es veuen afectats i afectades, el
compliment dels seus deutes en matèria de beques de menjador, transport escolar i
adquisició de llibres.

Quart. Traslladar el present acord al Consell de la Generalitat.”

A les 13 hores 35 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

Acabada la lectura, Joan Josep Garcia Terol, explica la moció.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta estar a favor de la moció. La insolvència i l'abandó de la
Generalitat als centres públics és evident. És obligació de l'Ajuntament reclamar-ho.
Hi ha dèficit  en professorat, substitucions que tarden, impagaments, afavoriment a
la privada i concertada, augment de la ràtio. Les adaptacions i remodelacions de
centres de Xàtiva no arriben. Cal reclamar una escola pública de qualitat i en
valencià.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, protesta pel fet que
les mocions que presenta el seu grup sobre aquest assumpte  es rebutja la
urgència. La competència és de la Generalitat però l'Ajuntament té l'obligació de
lluitar per les reivindicacions dels centres. Retallar en educació  afecta generacions
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futures. L'Ajuntament ha de traure pit davant de la Generalitat. Espera que es done
suport a la moció.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, diu que recolzarà la
moció. Està conforme amb el que s'exigeix i ho reclamarà a la Generalitat. Moltes de
les reivindicacions ja s'han aconseguit. No comparteix l'exposició de motius que no
reflecteix la realitat de Xàtiva. El curs s'ha iniciat sense incidències segons declaren
tots els centres. No hi ha hagut cap augment de ràtio a Xàtiva. S'han aprovat
cinquanta-tres mil euros per a CEE Pla de la Mesquita. Es manté la despesa en
manteniment. S'han desplegat tots els cicles en Formació Professional. Recolzarà la
moció si retiren l'exposició de motius.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís es congratula
de la postura unànime de la corporació de reclamar allò que correspon al municipi.
És cert que s'ha demanat professorat. No qüestiona la labor de l'Ajuntament sinó de
la Conselleria. Es compleix la normativa però eixa normativa és cada vegada més
exigent. En FP i EOI hi ha molta més demanda que oferta. Les coses ixen per la
professionalitat dels professors. Cal demanar hui les inversions que es faran demà.
Són molts anys de retallades. Manté la moció.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, qüestiona l'incompliment de moltes promeses i el fet que en secundària la
ràtio estiga per damunt de vint-i-cinc alumnes. S'han hagut d'assumir places
suprimides per la resta de professors. Les beques no s'estan pagant.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, diu que en l'IES
Simarro falta professorat, s'han hagut de refer tots els horaris. En algunes  classes
d'ESO se sobrepassa la ràtio. Espera que la reivindicació enfront de la Conselleria
es mantinga.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que l'oposició no evidencia voluntat de consens quan el seu grup està disposat a
reivindicar davant de la Generalitat i es nega a eliminar l'exposició de motius que
entén esbiaixada. Cadascú queda retratat. L'interés per l'educació pública no és
patrimoni de cap partit. Reprodueix les inversions en educació fetes a Xàtiva. No
entén que hi haja qui no accepte als qui pensen diferent.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu vots a favor
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista, 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 carències educatives.

4t.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
SOBRE SUPORT AL JOVE CONDEMNAT PER PARLAR EN VALENCIÀ
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 27 de setembre de 2013, registre d'entrada 8137, sobre
suport al jove condemnat per parlar en valencià, amb el següent tenor literal:

“El passat 21 de desembre el jove Carles Mateu Blay, veí d'Almenara, va ser
detingut durant tres hores en un control rutinari de la Guàrdia Civil en una rotonda
de la CV-18 quan recolliria el seu fill a l'escola. El fet que el cotxe que conduïa era el
de la seua cunyada i no el seu va propiciar unes paraules amb els agents, referida a
la documentació. Carles va parlar en valencià durant tota la conversa, la qual cosa
va provocar reaccions per part dels agents dient-li“A mi, hábleme en español, que
estamos en España”, i pocs minuts després li van dir que “Hoy llegarás a casa sin
carnet”. Els agents el van retindre fins que arribà l'agent d'atestats, al qual li van
transmetre les denúncies, que segons Carles eren totes falses: No portar el jupetí
reflector, que sí el tènia quan va arribar l'agent, negar-se a fer-se la prova
d'alcoholèmia,  que es va tornar a fer amb resultat negatiu, i no portar el cinturó de
seguretat. Per tot això, Carles va denunciar els Guàrdies Civils que ho van
denunciar per falsa denúncia.

Carles Mateu va guanyar el juí en primera instància, però el fiscal ho va
recórrer i l'Audiència Provincial de Castelló l’ha acabat condemnant a sis mesos de
presó per desobediència, estimant que el fet de parlar en valencià era una estratègia
per a retardar la prova d'alcoholèmia. Aquesta interpretació jurídica dels fets, que
Mateu considera senzillament increïble, contrasta amb la que havia fet el primer
jutge, pel qual va ser determinant la declaració d'un dels agents de la guàrdia civil,
que va negar i va desmuntar les acusacions i denúncies dels seus companys. A
més, durant el juí, un dels agents va reconéixer obertament al jutge que
efectivament havia demanat a Mateu que parlara en espanyol.

La indefensió d'un ciutadà valencià per expressar-se en la seua llengua
davant els representants de l'autoritat és un fet habitual al Nostre País, on s'estan
convertint en habituals les discriminacions a diverses persones per expressar-se en
la llengua pròpia de la nostra comunitat autònoma, com passà aquest estiu en
l'Arenal Sound amb uns guàrdies de seguretat, o passa habitualment en altres
ciutats davant la Policia Nacional, o funcionaris de diverses institucions de la
Generalitat o de l'Estat, com va ser recentment un metge de Crevillent.

El que li ha passat a Carles Mateu és un fet inaudit, una cosa que no passa
en cap país europeu, ni cap altre estat democràtic del món i, per això, ens preocupa
molt la salut de la nostra democràcia i de les institucions que ho haurien de
defensar. Les institucions públiques, la Generalitat i l'Estat, en compte de vetlar per
la supervivència i la promoció de la nostra llengua pròpia i oficial es dediquen moltes
vegades a penalitzar el seu ús.

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

ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu suport a Carles Mateu Blay
davant la seua condemna de presó per parlar en valencià.

Segon.  L'Ajuntament de Xàtiva declara la necessitat que totes les institucions
de la Generalitat i de l'Estat no discriminen els ciutadans per la llengua amb què es
comuniquen amb els seus representants.
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Tercer.  Traslladar del present acord al Consell de la Generalitat, al Ministeri
de Justícia i al Ministeri de l'interior.”

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

Únic. No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís sobre el suport al jove condemnat per parlar en valencià.

4t.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES PER
A LA MATRÍCULA DEL CURS 2013/2014 ALS ALUMNES UNIVERSITARIS

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 30 de setembre de 2013, registre
d'entrada 8159, per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la matrícula del curs
2013/2014 als alumnes universitaris, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist que la LO 3/2006 del 3 de maig d'Educació contempla en l'article 83
l'establiment de beques i ajudes a l'estudi per a garantir la igualtat en l'exercici del
dret a l'educació dels estudiants.

Atés que l'article 28 de la Llei 7/1985 del 2 d'abril Reguladora de les Bases
del Règim Local, estableix: “Els Municipis poden realitzar activitats complementàries
de les pròpies d'altres Administracions Públiques i, en particular, les relatives a
l'educació, la cultura, la promoció de la dona, la vivenda, la sanitat i la protecció del
medi ambient”.

Atenent que amb l'aplicació de la nova normativa Estatal que regeix la
concessió de beques, hi ha alumnes d'aquesta localitat que rebien ajuda econòmica
per a la matrícula universitària del curs anterior i enguany ja no la reben, a causa de
les retallades econòmiques aplicades pel Govern Central i al canvi de barems de la
renda econòmica familiar per a obtindre beca i l'exigència d'una nota mínima d'un
6'5.

Considerem, i donada l'actual situació econòmica, la creació d'una Línia
d'Ajuda Municipal per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la matrícula del
curs 2013/2014 per a facilitar-los continuar cursant els seus estudis universitaris.

Per això des del Grup municipal d'Esquerra Unida proposem al Ple Municipal
l'adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar una modificació del Pressupost Municipal de 2014 que
encamine 25.000€ des de la partida pressupostària de Presidència a la creació
d'una Línia d'Ajuda Municipal per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la
matrícula del curs 2013/2014 als alumnes universitaris empadronats a Xàtiva.

Segon.  Instar la Comissió d'Hisenda a què elabore, mitjançant un consens de
tots els grups polítics representats, unes bases reguladores de caràcter progressiu
amb l'objecte d'actuar sobre els i les estudiants que realment ho necessiten.

Tercer. Donar publicitat de l'aprovació i accés a aquesta Línia d'Ajuda
inserint-la en el tauler d'anuncis municipal i en la pàgina web. www.xativa.es.”



20

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

Únic. No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la
matrícula del curs 2013/2014  als alumnes universitaris.

4t.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A L'APROVACIÓ D'UNA LÍNIA D'AJUDA MUNICIPAL
PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT

El Grup 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 Esquerra Unida del País Valencià, dóna
lectura a la moció presentada el 30 de setembre de 2013, registre d'entrada 8160,
per a l'aprovació d'una línia d'ajuda municipal per a l'adquisició de material i llibres
de text, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En aquests moments la situació social i econòmica de moltes famílies de la
ciutat està provocant que l'inici del curs supose un gran càstig per a les economies
familiars més vulnerables. De fet, les conseqüències de les elevades taxes de
desocupació i retallades en prestacions socials que està patint la societat civil, està
fent encara molt més complicat l'accés igualitari de totes i tots a un ensenyament
públic i de qualitat.

En aquests moments en la ciutat tenim famílies que cobren 426€ al mes i no
poden comprar ni els llibres, ni el material escolar, sobretot si tenim en compte que
la despesa en llibres per a infantil i primària és de 100 a 300€. Per aquesta raó,
considerem que l'Ajuntament de Xàtiva com a institució més prop de la ciutadania i
als seus problemes ha de donar una resposta que assegure que totes les famílies
puguen portar els seus fills/es amb igualtat de condicions als centres d'ensenyament
públic.

Primer. Aprovar una modificació del Pressupost Municipal de 2013 que
encamine 23.500€ des de la partida pressupostària de Presidència a la creació
d'una Línia d'Ajuda Municipal per a l'Adquisició de Materials i Llibres de text per a 75
escolars de primària.

Segon. Instar la Comissió d'Hisenda a què elabore, mitjançant un consens de
tots els grups polítics representats, unes bases reguladores de caràcter progressiu
amb l'objecte d'actuar sobre les famílies que realment ho necessiten.

Tercer. Donar difusió pública entre la comunitat educativa de l'aprovació i
accés a aquesta Línia d'Ajuda.”
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Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, explica la moció. Recorda que el Sr. Alcalde es va comprometre a traure
els diners d'on fóra per a ajudar en l'adquisició de llibres de text.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta estar
a favor. La situació és molt difícil encara que alguns vegen la llum al final del túnel.
L'Ajuntament no pot limitar-se a ser l'últim recurs, de forma caritativa. Ha d'anticipar-
se, posar diners i publicitar ajudes.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que coneix que
l'Ajuntament treballa en col·laboració amb els centres. No comparteix el sistema que
s'utilitza. Les beques són un dret i no caritat. Han d'haver-hi unes bases públiques,
amb concurrència i transparència i atorgar-se en funció de barems. Màximament
quan la Comunitat Valenciana és l'única sense bo llibre.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, comparteix que
l'Ajuntament ha de donar respostes al ciutadà i això és el que s'ha fet. Es treballa de
forma proactiva amb els directors dels centres i en funció d'un protocol. Són ells els
qui transmeten  les necessitats i gestionen els bancs de llibres. En eixe objectiu no
té límit econòmic ni nombre d'alumnes.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València es congratula si allò que s'ha sol·licitat ja està en marxa. Caldria
replantejar-se el sistema de bancs de llibres, plantejar als grans magatzems que
reconsideraren els preus.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera convenient fixar
una quantia inicial encara que després s'incremente. Està d'acord amb el protocol,
però al final el sistema ha de ser el propi de les beques, l'establert per al bo-llibre.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació diu que estudiaran
propostes. Les campanyes de recollida de firma només s'han  fet en centres públics,
no en concertats. S'han presentat huitanta-nou instàncies que valorarà, com
qualsevol altra que es presente.

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, per a l'aprovació d'una línia d'ajuda municipal per a l'adquisició de
material i llibres de text.

4t.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN
CONTRA DEL NOU COPAGAMENT DE FÀRMACS  QUE ES DISPENSEN EN
ELS HOSPITALS  DE MANERA AMBULATÒRIA

Roger Cerdà Boluda, del Grup Socialista, dóna lectura a la moció presentada
el 30 de setembre de 2013, registre d'entrada 8172, en contra del nou copagament
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de fàrmacs que es dispensen en els hospitals de manera ambulatòria, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del començament, l'any 2012, del Reial Decret Llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions, han sigut molts els
passos donats per l'Administració en contra dels drets dels pacients, alguns
singularment greus.

En aquest mateix sentit de retallades de drets, el passat 19 de setembre es
publicava en el Boletín Oficial del Estado la Resolució de 10 de setembre de 2013,
de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i
Farmàcia, per la qual es procedeix a modificar les condicions de finançament de
medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut
mitjançant l'assignació d'aportació de l'usuari, en desplegament del Reial Decret Llei
28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de
la Seguretat Social. Amb aquesta publicació, sense notificació o informació prèvia
del Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat, El Govern evitava la seua
publicitat tractant d'evitar la reacció adversa dels professionals de la sanitat i dels
pacients afectats i les seues famílies, presentant-ho així com un fet consumat.

No obstant això, la injustícia i la crueltat d'aquestes mesures s'agreuja com a
conseqüència de ser pacients crònics els qui han de pagar aquest tipus de
medicació, la qual cosa sens dubte, s'uneix a la ja difícil situació personal derivada
de la gravetat de les seues malalties: càncer, hepatitis…

Davant d'aquesta circumstància, han sigut moltes associacions i col·lectius de
pacients, professionals sanitaris i consumidors que han elevat la seua protesta a
l'Administració. De la mateixa manera ho han fet algunes comunitats autònomes,
com Andalusia, Astúries, Castella i Lleó, o País Basc, que han mostrat la seua
incomprensió davant una mesura tan ineficaç com injusta.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i
aprovació del Ple la següent.

PROPOSTA D'ACORD

1. Rebutjar el nou copagament per als fàrmacs que es dispensen en els
hospitals de manera ambulatòria.

2. Plantejar al Govern de la Comunitat de la Generalitat Valenciana que inste
el Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat a derogar de forma immediata la
Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de
Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a
modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut mitjançant l'assignació d'aportacions de
l'usuari.

3. Que en tot cas, El Govern de la Generalitat, igual que han anunciat altres
Governs autonòmics, anuncie públicament que l'esmentada Resolució no es farà
efectiva en el territori de la nostra Comunitat Autònoma, i que per tant els ciutadans
afectats no hauran de realitzar cap tipus de pagament pel subministrament de
fàrmacs en els hospitals de la Comunitat Autònoma.”
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L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu vots a favor
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista, dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista, en contra del nou copagament de fàrmacs que es dispensen en els
hospitals de manera ambulatòria

4t.6. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES
ECONÒMIQUES PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2013/2014 ALS ALUMNES
UNIVERSITARIS

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià dóna lectura a la moció in voce presentada per a la concessió d'ajudes
econòmiques per a la matrícula del curs 2013/2014 als alumnes universitaris, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist que la LO 3/2006, de 3 de maig d'Educació contempla en l'article 83
l'establiment de beques i ajudes a l'estudi per a garantir la igualtat en l'exercici del
dret a l'educació dels estudiants.

Atés que l'article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases
del Règim Local, estableix: “Els municipis poden realitzar activitats complementàries
de les pròpies d'altres Administracions Públiques i, en particular, les relatives a
l'educació, la cultura, la promoció de la dona, la vivenda, la sanitat i la protecció del
medi ambient”.

Considerant que amb l'aplicació de la nova  normativa Estatal que regeix la
concessió de beques, hi ha alumnes d'aquesta localitat que reben ajuda econòmica
per a la matrícula universitària el curs anterior i enguany ja no han resultat
preceptors de cap compensació econòmica a causa de les retallades econòmiques
aplicades pel Govern Central, el canvi de barem a la renda econòmica familiar per a
obtindre la beca i l'exigència d'una nota mínima d'un 6'5.

El Grup Municipal d'Esquerra Unida considera convenient per als interessos
municipals i donada l'actual situació econòmica, col·laborar amb aquests alumnes
per a facilitar-los continuar cursant els seus estudis universitaris.

Per tot això, des del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
proposem al Ple Municipal l'adopció dels ACORDS següents:

Primer. Proposar i aprovar les BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2013/2014 ALS
ALUMNES UNIVERSITARIS EMPADRONATS EN XÀTIVA.

Segon. Donar publicitat de la convocatòria inserint-la en el tauler d'anuncis
municipal i en la pàgina web www.xativa.es”.

Acabada la lectura, Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, explica la moció, demana que l'Ajuntament s'implique que
cap alumne de Xàtiva quede sense beca per a anar a la universitat. És una cosa
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que es vincula als problemes reals de la gent. Sol·licita que s'estudie per al pròxim
pressupost.

El Sr. Alcalde-President diu que s'estudiarà.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu vots a favor
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista, 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 in voce presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià dóna lectura a la moció in voce
presentada per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la matrícula del curs
2013/2014 als alumnes universitaris.

5é. PRECS I PREGUNTES

No havent-hi preguntes per respondre de la sessió anterior, es procedeix a
respondre les formulades per escrit amb antelació suficient a la celebració de la
present sessió, que són les següents:

- Joan Josep Garcia Terol, del grup municipal Bloc-Compromís formula la
següent pregunta al regidor Ramón Vila Gisbert:

•  Podria explicar-me quin és l'interés que suposa per a la Ciutat la realització
d'una classe pràctica de tauromàquia? Sap en què consistia aquesta classe? Si
una altra entitat planteja la celebració d'alguna activitat sense ànim de lucre
exposant quin interés té per a la Ciutat, obtindria el mateix tracte?

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes respon que l'interés per a la
Ciutat per la realització de la classe pràctica de tauromàquia és el suport a la
festa dels bous, com a patrimoni immaterial nacional de caràcter cultural. Afig
que la classe consistia en una classe pràctica, una correguda de jònecs normal
sense picadors. Respecte a la tercera pregunta respon que sempre que siga una
Administració com la Diputació  sens dubte obtindria el  mateix tracte, si és una
altra administració o entitat, s'estudiarà.

No havent-hi més preguntes escrites es procedeix amb les quals, de forma
oral, es formulen durant la sessió:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta pel finançament  de les obres del CEEM i CRIS.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social, diu que
l'assumpte es porta en obres, però que sap que estan treballant en això.
Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que les
obres estan avançades, que creu que serà per a fi d'any.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta pel Centre de Moixent.
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El Sr. Alcalde-President respon que s'han fet gestions amb Conselleria. La resta
d'informació pot donar-la Aspromovise.
Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
recorda que es va acordar la realització d'una Comissió.
El Sr. Alcalde-President diu que tot va en marxa.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per l'ecoparc.
Vicente Parra Sisternes, respon que està acabat el nou i prompte es posarà en
marxa.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per les llicències de taxi. Es va dir que l'informe d'ADIF era
millorable i el Sr. Alcalde va agafar el compromís de refer-lo.
El Sr. Alcalde-President manifesta que ha deixat les llicències vacants en dos.
José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat Ciutadana, diu
que en Comissió informativa s'han entregat informes. No té coneixement de refer
cap informe.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta pels pressupostos de 2014 i  que es va fer amb el compliment
dels terminis.
El Sr. Alcalde-President respon que complir la Llei, si estan les dades.
Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si hi ha intenció que l'oposició participe o si seran impostos.
El Sr. Alcalde-President diu  que s'escoltarà l'oposició però El Govern decidirà.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que en el
Conveni Agrícola 2013 s'han tornat un poc més de dos mil euros. Pregunta si
s'han fet gestions per a permetre que accedisca més gent.
El Sr. Alcalde-President respon que el Conveni és per a tots els municipis i la
norma la marca el SERVEF.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta al Sr.
Alcalde-President si està d'acord amb què es discrimine un ciutadà per parlar
valencià.
El Sr. Alcalde-President li diu que parla més en  valencià que ella mateixa.
Cristina María Suñer Tormo, del Grup Muniicpal Bloc-Compromís li diu al Sr.
Alcalde-President si no considera que hauria de plantar-se davant de situacions
com la de Carles Mateu.

El Sr. Alcalde-President demana que es passe a la següent pregunta.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que des del
seu grup vol donar suport a tots els professors i docents de les Illes Balears que
porten tres setmanes manifestant-se. També vol donar suport a la vaga
convocada  per al pròxim 24 d'octubre.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta pels moviments
de terra en el PAI Ferrocarril.
Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que si no han
sol·licitat llicència  suposa que serà agrícola.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que s'han presentat
recursos extraordinaris per cobraments indeguts de Nits al Castell.
El Sr. Alcalde-President explica que arribarà en breu la resolució i adverteix que
si es diuen coses faltant a la veritat acabarà en els tribunals.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores quaranta minuts
alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el 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,
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