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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Albero

En  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia huit d'agost
de dos mil catorze, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial
i sota la Presidència del Sr. 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 pel senyor Joaquín Grau Pellicer, en qualitat
d'Interventor  accidental i pel Sr. Vicesecretari, en funcions de secretari, que
actua a més com fedetària.

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 9, DEL 4  DE
JULIOL DE 2014.

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

Sr. Miquel Ángel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta diverses matisacions en relació amb l'esborrany de
l'acta estesa. En la pàgina 4 de l'esborrany en la modalitat en valencià, quan
s'arreplega l'al·lusió al seu propòsit de valorar la figura del secretari i de
l'interventor s'omet que la seua finalitat és posar límits als cacics; en la pàgina 5
de l'esborrany s'arreplega la seua intervenció crítica amb l'horari de celebració
dels plens i del torn de precs i preguntes, sense bé, ometent la referència a la
inexistència de torn de precs i preguntes per a la ciutadania a la finalització del
Ple; finalment, en la pàgina 21, en el torn de precs i preguntes, en tractar-se
l'assumpte referent a l'escola d'estiu, considera que la Regidora d'Educació
María José Pla va manifestar, més precisament,  que en les bases per a
l'adjudicació del servei s'aclareix la ràtio i que el personal seria el becari de la
Diputació  així com el cànon i el preu; a més, s'omet la seua resposta en què,
després de lectura de clàusula corresponent de les pròpies bases va quedar
demostrat que en cap moment es feia referència a la disposició dels becaris per
a l'empresa que ofereix el servei i, explícitament, des del seu Grup es va dir
que constara en acta, la qual cosa no ha ocorregut.
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El secretari manifesta que procedeix a la seua incorporació.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 4 de juliol de 2014

2n.- EXP. NÚM. 1640/2014, MODIFICACIÓ DEL CALENDARI  DE
SESSIONS DEL PLE PER AL MES DE SETEMBRE.

Vist l'acord de l'Ajuntament Ple de 15 de juliol de 2011 pel que es va
aprovar que les sessions plenàries de la Corporació se celebraran el primer
divendres de cada mes, a les 12 hores o, en tot cas, durant els deu primers
dies hàbils del mes, a l'hora que determine el senyor Alcalde en el Decret de
convocatòria.

Vista la regulació sobre la matèria continguda en els articles 113 de la
Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, article
46 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de
novembre de 1986.

Vista l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Portaveus el dia 30 de
juny de 2014, en la que consta acord del dit òrgan sobre el calendari de
sessions dels òrgans col·legiats del mes de setembre i es determina el dia 12
de setembre per a la sessió del Ple de la corporació del dit mes.

Vista la Proposta d'Alcaldia, de 25 de juliol de 2014, que fa seua la
proposta de la Junta de Portaveus per a modificar el calendari de sessions en
la sessió ordinària del ple del mes de setembre de 2014.

Considerant que aquest acord necessita ratificació plenària en haver-se
determinat una data per a la sessió plenària que excedeix dels deu dies hàbils
primers del mes.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior
i Seguretat Ciutadana de 30 de juliol de 2014.

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

Únic.- Ratificar l'acord pres per la Junta de Portaveus en sessió
celebrada el dia 30 de juny de 2014, sobre determinació del dia 12 de setembre
com a data per a la celebració de la sessió plenària de la corporació
corresponent al mes de setembre
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3r.- EXP. NÚM. 1458/2014 DETERMINACIÓ DE LES FESTES  LOCALS
NO RECUPERABLES PER A L'ANY 2015

Donat compte de l'escrit del  Servei Territorial de Treball de València, en
el que se sol·licita  l'acord del Ple d'aquesta Corporació proposant les dues
festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter
tradicional, hauran de celebrar-se en la ciutat de Xàtiva durant el pròxim any
2015, a fi de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província.

Considerant que les dues festes locals que se celebren en aquest
municipi,  dies 1 i 5 d'agost, amb caràcter de festes locals no coincideixen en
dies festius.

Vista la proposta del Regidor Delegat de Recursos Humans, sol·licitant
la declaració dels dies 1 i 5 d'agost de 2015, dissabte i dimecres,
respectivament, com a festes locals per a l'any 2015.

Vist l'informe-proposta del Departament de Gestió de Personal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior
i Seguretat Ciutadana de 30 de juliol de 2014.

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

Primer .- Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en
aquesta Ciutat, per al pròxim exercici 2015, les corresponents als dies 1
d'agost, dissabte, festivitat de Sant Feliu i 5 d'agost, dimecres, festivitat de la
Mare de Déu de la Seu.

Segon.-  Remetre una còpia certificada del present acord al Servei
Territorial de Treball de València i donar-ne compte a l'Associació d'Empresaris
de Xàtiva.

4t.- EXP. NÚM. 1696/2014 DECLARACIÓ DE DESPESA
PLURIANUAL. SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL I ADEQUACI Ó
VESTUARIS EN PAVELLÓ MUNICIPAL.

Vistos els antecedents de l'expedient on consta acord de data 14 de
juliol de la Junta de Govern aprovant el conveni singular entre l'Ajuntament de
Xàtiva i la Diputació per a la “Substitució de la gespa artificial camp Murta i
l'adequació dels vestuaris en el pavelló municipal de voleibol.”

D'acord amb les estipulacions segona i tercera l'import de la subvenció
concedida és de 270.000 euros amb caràcter plurianual, amb els imports que
per a cada exercici s'assenyala a continuació:
 Any 2014: 162.000 euros
 Any 2015: 108.000 euros

Vist que, d'acord amb el que estableix l'article 174, del text refós de la llei
reguladora de les Hisendes locals, els plens de les corporacions podran
aprovar la realització de despeses de caràcter plurianual, però la realització de
la despesa ha de subordinar-se al crèdit que per a cada exercici s'autoritze.
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Vist que l'expedient ha sigut informat favorablement pel director de l'Àrea
Econòmica, en funcions d'interventor-Acctal i que la comissió d'Hisenda, ho ha
dictaminat favorablement, en sessió celebrada el passat 29 de juliol.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que la quantia és important i l'ajuda positiva. No
hauria d'arribar els diners a Xàtiva sinó mitjançant convocatòria pública i no
mitjançant convenis singulars que hagueren de reservar-se a qüestions
urgents. Reforça la idea d'una Diputació caciquil  i poc democràtica i
transparent.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
considera la despesa desproporcionada i sense prioritat. Prioritaris són els
vestuaris del pavelló de voleibol que des de fa temps que estan en  molt mal
estat. No obstant això només reben trenta-huit mil euros, la resta és per al
camp de futbol. D'altra banda evidència la forma de funcionar  de la Diputació,
sense criteri ni planificació. A més hipotecant recursos de 2015. L'Ajuntament
ha d'establir prioritats i complir-les.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que hi ha una
enorme confluència d'interessos i càrrecs. No consta petició  de l'Olímpic a
l'Ajuntament ni de l'Ajuntament a la Diputació. Això és perquè conflueixen
càrrecs en una sola persona. Mala forma de funcionar. Compromet la inversió
per al 2015 el que obliga a pronunciar-se al Ple sobre la plurianualitat de la
despesa. Però el seu Grup ho farà només sobre aqueix menester, no sobre
prioritats d'inversió.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que la proposta deixa en evidència el compromís del Govern per
les infrastructures, especialment les esportives. Relaciona totes les
infrastructures esportives acomeses i executades. La inversió en vestuaris és la
configurada i valorada pels tècnics municipals. Estan orgullosos d'haver
formalitzat un conveni amb la Diputació.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que les coses podrien ser d'una altra manera. La
gestió dels diners públics ha de ser especialment escrupolosa. Els convenis
singulars són per a qüestions extremes i aquesta no ho és. Pel que el president
de la Diputació siga de Xàtiva el seu municipi no ha de ser més beneficiat. És
injust i poc democràtic. És electoralista.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que no cal que la Portaveu del Partit Popular explique el sentit del vot dels
regidors de Compromís. No hi ha el document de petició de l'Ajuntament a la
Diputació. No consta en l'expedient que existisquen projectes tècnics que
valoren les obres. En tot cas no és un projecte prioritari, comparat, per
exemple, amb la renda garantida de la ciutadania. No es dóna l'opció de poder
conèixer el motiu de la necessitat d’actuar sobre el Camp Murta i no tant sobre
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els vestuaris del pavelló de voleibol. En tot cas se supedita la despesa a la
disponibilitat pressupostària de la Diputació.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista insisteix en la
confluència d’interès en la persona de l'Alcalde. És positiu que arribe els diners
però adverteix que altres convenis estan encara per cobrar com és el cas de la
Generalitat.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular manifesta que li sorprèn que es qüestione l'arribada d'una transferència
de capital. Reforça que Compromís vota en contra a una inversió a Xàtiva amb
arguments que titlla de pelegrins. Espera que tots els presidents de la Diputació
actuen amb l'equanimitat  de l'actual.

El Sr. Alcalde-President diu que la Diputació de València paga, la qual
cosa la fa solvent. Tots els programes es fan  per a tots els municipis. Municipis
governats per Compromís han optat a inversions esportives finançades per la
Diputació. L'Olímpic no ha demanat res perquè el propietari del camp és
l'Ajuntament. El President de la Diputació atén tots els alcaldes sense excepció.
En època del Partit Socialista el programa més important, el POL, només era
per a municipis governats pel Partit Socialista. No comprèn com es qüestiona
que Xàtiva tinga subvencions en assumptes que es necessiten.

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

Primer .- Aprovar la despesa de caràcter plurianual “ substitució de
gespa artificial del camp Murta i adequació dels vestuaris en el pavelló
municipal de Voleibol”, amb les anualitats, imports i percentatges que
s'assenyalen a continuació:

Anualitat Diputació %
2014 162.000,00 60%
2015 108.000,00 40%
TOTAL 270.000,00 100%

Segon .- Donar compte del present acord al director de l'Àrea de Foment
i a l'Oficina Pressupostària, perquè en prenguen coneixement i efectes.

5é.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
INCREMENTAR EL FINANÇAMENT VIA MODIFICACIÓ DE LA FI SCALITAT
DE LES OPERACIONS DE TELEFONIA MÒBIL .

Sr. Ignacio Reig  Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a
la proposició presentada el 18 de juliol de 2014, registre d'entrada número
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5661,  per a incrementar el finançament via modificació de la fiscalitat de les
operacions de telefonia mòbil, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ha estat una constant durant els últims 10 anys la justa reivindicació per
part dels Ajuntaments que les companyies operadores de telefonia mòbil
tributaren per la utilització del domini públic amb l'1'5% d'ingressos generats
per l'explotació de les seues xarxes en cada municipi. En sentència de juliol de
2012, assumida pel Tribunal Suprem, es declara nul aquest tipus de taxa. Com
a conseqüència, la pèrdua d'ingressos pels Ajuntaments ha estat considerable,
qüestió que ha agreujat la infrafinanciació que pateixen les administracions
locals.

És el moment de buscar una forma alternativa per a gravar esta
utilització de l'espai públic, aprofitant la modificació del govern central amb la
imminent reforma tributària. La taxa ha estat declarada il·legal però hi ha altres
formes fiscals que poden abordar esta activitat.

Una alternativa seria mitjançant una modificació la Llei d'Hisendes
Locals, elevant l'import de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). Aquest
impost ja va ser modificat en l'última reforma de la Llei d'Hisendes locals en
2002. En l'actualitat cada operador paga 632 euros/any per cada 1.000
habitants i 650 euros/antena de telefonia mòbil. Segons la patronal del sector,
la recaptació per aquest concepte va ser en 2010 de 88'5 milions d'euros.

Una reforma de la Llei d'Hisendes Locals que fixara un increment en
l'Impost d'Activitats Econòmiques del 10% en els mòduls que s'apliquen a les
companyies operadores de telefonia mòbil permetria finalment gravar
adequadament l'ús de l'espai públic que fan estes empreses, sense entrar en
noves consideracions al voltant de les noves tecnologies 4G. En el cas
particular de la ciutat de Xàtiva, un càlcul conservador genera un increment
anual de la recaptació d'aproximadament 28.200 euros, quantitat considerable
donat la magra salut dels ingressos municipals i que permetria, per exemple,
dotar definitivament al Consell Local d'Acció Social d'un pressupost propi.

Els ciutadans de Xàtiva han patit enguany increments fiscals que van
desde el coeficient mínim aplicable en ITPAJD (+15%), passant pel cànon
aplicat per la GV al consum d'aigua potable (+10% a famílies o +12% a
empreses), o l'IVA de béns de 1º necessitat com ara la vivenda nova que ha
passat del 4% al 10%. Bé està que les operadores de telefonia mòbil
incrementen la seua aportació al manteniment de serveis bàsics que presten
als ajuntaments.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
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PROPOSTA D'ACORD

a) Demanar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que
contemple en la nova reforma fiscal l'increment de mòduls per
l'explotació de l'espai públic i per l’instal·lació de les antenes
aplicables en l'Impost d'Activitats Econòmiques a les companyies de
telefonia mòbil.

b) Instar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a què
elabore una proposta de millora de la financiació municipal per la via
d'increment dels mòduls per explotació d'espai públic i antenes
aplicables en el IAE a les companyies de telefonia mòbil.”

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, diu  que el Govern del Partit Popular legisla a favor de les
companyies de telecomunicació sense tenir en compte els interessos dels
ciutadans. En aqueix sentit ja va ser rebutjada una moció d'Esquerra Unida.
Pensa que la proposició ha d'anar avant. Són empreses amb grans beneficis
que han de compartir-los amb la societat.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que fins que es modifique el sistema de finançament  municipal
aquest tipus de mesures ajudarien a la Hisenda Local. Elèctriques, bancs i
telecomunicacions són els grans beneficiaris de la política del Partit Popular.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular, manifesta estar a favor que qualsevol gran empresa amb beneficis
faça aportacions al municipi. Cal recordar el que  ha vingut fent l'Ajuntament en
aqueixa matèria, com la recaptació del IAE per beneficis en companyies de
telecomunicació. Diversos pleits intentant que l'Ajuntament  poguera cobrar per
ocupació  de l'espai radioelèctric. La FEMP està en aqueixa línia amb la
unanimitat de tots els partits.

Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, agraeix el
suport. Espera que la proposta  obtinga eco. És un pas cap a la fiscalitat més
justa i equitativa.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià reitera l'argument anterior. Empreses amb grans beneficis han de
tributar més.

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que la proposta és positiva. Deuria el Govern acceptar més propostes de
finançament just.

El Sr. Alcalde-President  manifesta que la moció que va presentar
Esquerra Unida va ser rebutjada perquè la modificació en la Llei de
telecomunicacions era obligatòria per Directiva de la Unió Europea. Afig que
l'Ajuntament de Xàtiva està baixant impostos.
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Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que a Europa governa el Partit Popular. Encara que s'haja
baixat l'IBI enguany  la pujada acumulada és superior al 180%.

El Sr. Alcalde-President diu que l'IBI de Xàtiva és el més baix de la
província, que el valor cadastral ho va determinar el Ministeri d'Hisenda baix el
govern del Partit Socialista. L'Ajuntament de Xàtiva ha baixat un 15% quan la
resta d'ajuntaments han pujat el 10%.

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

Únic .- Aprovar en tots els seus termes la proposició anteriorment
transcrita presentada pel Grup Municipal del Partit Socialista per a incrementar
el finançament via modificació de la fiscalitat de les operacions de telefonia
mòbil

6é.- 1624/2014, SOL·LICITUD, A LA CONSELLERIA DE CU LTURA,
PER A LA  INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT “DECLARACIÓ COM B É
D'INTERÉS CULTURAL DELS BANYS ÀRABS DEL CARRER
ARGENTERIA O DEL RAVAL DE XÀTIVA”.

Vista la memòria redactada per l'Arquitecte Municipal sobre la descripció
de l'immoble denominat “Banys Àrabs del carrer Argenteria o del Raval de
Xàtiva”, tant perquè en prenga coneixement científic com per a la seua
protecció, recorrent a una de les figures més importants de les que preveu la
llei de Patrimoni Cultural Valencià: El Bé d'Interés Cultural. El tècnic municipal
recomana la màxima figura de protecció per a aquest bé i, si així es considera
oportú, la petició d'incoació del corresponent expedient.

Vist l'informe emès per la Direcció de l'Àrea de Foment, en el que consta
que la regulació del procediment i òrgan competent per a la declaració d'un bé
com a “Bé d'Interés Cultural”, ve establerta en la Llei 4/1998, d'11 de juny, del
Patrimoni Cultural Valencià. D'acord amb l'article 26.2, la declaració es farà
mitjançant un decret del Consell, a proposta de la Conselleria competent en
matèria de cultura. Respecte al procediment, l'article 27 disposa:

1. La declaració d'un Bé d’Interès Cultural es farà en la forma establerta
en l'article anterior, prèvia la incoació i tramitació del corresponent procediment
per la Conselleria competent en matèria de cultura. La iniciació del
procediment podrà realitzar-se d'ofici o a instància de qualsevol persona.

2. La sol·licitud d'incoació haurà de ser resolta en el termini de tres
mesos. La denegació, si és el cas, haurà de ser motivada.

3. La incoació es notificarà als interessats, si foren coneguts, i a
l'ajuntament del municipi on es trobe el bé.

Sense perjuí de la seua eficàcia des de la notificació, la resolució
acordant la incoació es publicarà en el Diari Oficial de La Generalitat o Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de l’Estat i es
comunicarà al Registre General de Béns d’Interès Cultural dependent de
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l'administració de l'Estat per a la seua anotació preventiva. Tractant-se de
Monuments, Jardins històrics i Espais Etnològics es comunicarà a més al
Registre de la Propietat al mateix fi.

4. La incoació del procediment per a la declaració d'un Bé d’Interès
Cultural determinarà l'aplicació immediata al bé afectat del règim de protecció
previst per als béns ja declarats.

5. El procediment que s'instruïsca haurà de comptar amb els informes
favorables a la declaració de al menys dos de les institucions consultives a què
es refereix l'article 7 d'aquesta llei. Els informes podran ser sol·licitats tant per
l'administració que tramita el procediment com per qui, si és el cas, va instar la
incoació.

Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de l'informe sense que
aquest s'haguera emès s'entendrà que és favorable. No obstant això, si
constara en l'expedient algun informe contrari a la declaració serà necessària
l'existència de dos informes favorables expressos.

Quan es tracte de Béns Immaterials de Naturalesa Tecnològica a què es
refereix l'article 26.1.D. d'aquesta llei, s'haurà de demanar informe de l'òrgan
de l'administració de La Generalitat competent en matèria de noves
tecnologies.

6. Tractant-se de béns immobles es donarà audiència a l'Ajuntament
interessat i s'obrirà un període d'informació pública per terme d'un mes. En el
cas de béns immaterials, es donarà audiència a les entitats públiques i
privades més estretament vinculades a l'activitat proposada per a la declaració.

7. El procediment haurà de resoldre's en el termini d'un any si es
refereix a un bé moble, de dos anys en el cas de béns immaterials i de quinze
mesos si es tracta d'immobles, a comptar de la data de la seua incoació. (…)

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 25 de juliol 2014,  proposant al Ple de la corporació que sol·licite
l'inici de l'expedient.

Obert debat Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, considera que la sol·licitud està més que
justificada. Els Banys àrabs són una oportunitat més per al patrimoni de Xàtiva.
Però no s'està fent una conservació preventiva. Hi ha matolls, brutícia i restes
el que exigeix que s'intensifiquen les labors de conservació. Cal posar en valor
aquest tipus d'actius, que la gent els conega i que siga un atractiu turístic
afegit.

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
manifesta estar a  favor. És important que béns importants estiguen  protegits
per la màxima categoria, la de BIC. Sol·licita que es busque una altra solució
arquitectònica per a fer compatible la protecció  amb la visita. L'actual solució
és poc atractiva. Els materials empleats haurien de ser més coincidents amb el
valor del bé que es tracta. Insisteix en la declaració de BIC de l'ermita del Puig.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que sumar
patrimoni protegit és important. Els Banys Àrabs són una peça important per
això demana que la temporalitat del tancament actual se substituïsca com més
prompte millor per una altra d'acord amb l'entorn, cosa que reitera.
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L'Ajuntament ha d'implicar-se i assumir la seua responsabilitat en la valoració i
conservació del bé.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular manifesta que el compromís de l'Ajuntament és evident i es manifesta
en la sol·licitud de BIC. L'actual coberta respon a una solució provisional
consensuada entre l'oficina tècnica municipal i la del Patrimoni.

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

Primer.-  Sol·licitar de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la
incoació i tramitació del corresponent procediment per a la Declaració de Bé
d’Interès Cultural dels “Banys Àrabs del carrer Argenteria o del Raval de
Xàtiva”, a la vista de la Memòria redactada per l'Arquitecte Municipal i d'acord
amb les previsions contingudes en la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valencià.

Segon.-  Traslladar el present acord al Servei de Patrimoni Cultural de
l'esmentada Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, donant compte a les
regidories d'Urbanisme i Cultura així com a l'arquitecte i arqueòleg municipals.

Sent les 13 hores 5 minuts  abandona la sessió el Sr. Alcalde-President
passant a exercir les seues funcions el Primer tinent d’Alcalde.

7é.- PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA A FAVOR DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI I
MANTENIMENT DE L'ALA SUD DEL CONVENT DE SANT DOMÉNE C.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
proposició presentada el 24 de juliol de 2014, registre d'entrada número 5814,
a favor de la restauració del patrimoni i manteniment de l'Ala Sud del convent
de Sant Domènec , amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment hem conegut que els freqüents actes vandàlics que es
produeixen en l'ala sud del convent de Sant Domènec han provocat el
trencament d'una de les peces més importants del conjunt arquitectònic: un
carreu policromat del segle XIV. Aquest carreu d'estil gòtic lineal, que dataria de
l'any 1300, és la peça més valuosa de les que existeixen allí i lamentablement,
la més danyada en els recents actes vandàlics que ha patit el convent.  Una
peça de la importància d'aquesta mereix la màxima atenció per part de
l'administració, com a responsable últim del manteniment i recuperació del
nostre patrimoni històric i artístic. Per tant, és necessària una intervenció
immediata per a traslladar i restaurar la peça, a fi d'intentar reduir al màxim la
irreparable pèrdua.

A més a més, aquest fet posa de manifest la falta de seguretat i de
manteniment de la zona sud del convent. Com a conseqüència d'açò, són
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constants els actes vandàlics que posen en perill una part fonamental del
patrimoni històric de la nostra ciutat. Davant d'una situació com aquesta, cal
prendre mesures decidides que impedisquen l'entrada al recinte i que milloren
el manteniment del mateix. La millora del tancament, el manteniment constant
del mateix i l'adopció de mesures de seguretat que salvaguarden l’espai són
aspectes urgents que han de merèixer la màxima atenció per part del nostre
Ajuntament.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Xàtiva
presenta per a la seua consideració i aprovació del Ple els següents

ACORDS

1. Portar a terme una intervenció immediata per recuperar, traslladar i
restaurar el carreu policromat del segle XIV del convent de Sant Domènec
que com a conseqüència dels actes vandàlics ha segut destrossat, a fi
d'intentar reduir al màxim aquesta irreparable pèrdua.

2. Portar a terme les mesures necessàries per tal d'impedir l'entrada a l'ala sud
del Convent de Sant Domènec, millorar les mesures de seguretat del mateix
així com el manteniment de l'espai arquitectònic, a fi d'evitar la sensació
d'abandonament actual. “

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista,  explica la moció,
el motiu de la seua presentació i l'objectiu que persegueix, que no és un altre
que evitar la perpetració d'actes vandàlics i les seues conseqüències.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que s'ha invertit molts diners en Sant Domènec gràcies a què
va ser Regidor de l'Ajuntament per Esquerra Unida, el senyor Josep Martínez,
no obstant això el monument no està en valor. Precisament  aqueixa falta  d'ús
intensiu  és la que provoca, entre altres, l'acte vandàlic. S'imposen solucions
ràpides. La primera que s'òbriga al públic. A favor de la proposició però insisteix
a activar un pla de posada en valor de l'edifici ja que considera una llàstima que
el monument no estiga en el circuit turístic. No s'han posat mesures de
seguretat com sí s'ha fet en altres parts.

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

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que el tractament mediàtic promogut li fa pensar que la seua
intenció era deixar patent que al Govern no li interessa el patrimoni. Declara
que s'ha perpetrat un acte de vandalisme tremend en l'ala sud de  Sant
Domènec. Recorda les inversions realitzades en l'exconvent  de Sant Domènec
des de 2005. En aqueix edifici es treballa per fases pel que la seua intervenció
integral no està acabada. S'obri per a actes concrets i per a estudiosos però no
al públic en general. Tan prompte l'arquitecte director de l'obra informa
l'Ajuntament  dels actes vandàlics l'Ajuntament repara la tanca, observa
l'existència de carreus trencats, demana la intervenció de l'arqueòleg, avisa a la
Policia Nacional i Policia Autonòmica. S'està valorant l'actuació de reposició.
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Votarà en contra perquè considera que el fi de la proposició és afectar la
conducta del Partit Popular.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal del Partit Popular manifesta
que la voluntat final és que les actuacions de la proposició es porten a terme i
que es protegisca l'exconvent. Tota la resta és veure fantasmes. Els ciutadans
valoraren  el que s'ha fet però també  el que s'ha deixat de fer en altres espais
com a Santa Clara o Plaça de Bous. Agraeix que l'Ajuntament haja reaccionat
després de la denúncia però considera que ha d'incrementar  mesures de
seguretat. Hi ha que facilitar d'accés al monument.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que cabria plantejar-se per què s'ha produït el vandalisme i
insisteix en el fet que és fonamental la falta de posada en valor del dit edifici en
tant de patrimoni de Xàtiva. Cal ser capaços de col·locar el convent com un
atractiu més de la ciutat i en això el Govern és incapaç de fer res. El turisme no
pot quedar en el Castell. Quasi dos milions d'euros han de donar el seu fruit.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que el Partit Popular en la seua intervenció ha donat   excuses que ningú li
demanava i que no fan sinó despullar la seua política en el que refereix la
moció. No obstant això no ha respost a qüestions fonamentals com la millora
de la seguretat i la valoració de l'edifici. El Partit Popular mai ha tingut criteri ni
projecte en matèria de patrimoni. S'ha invertit poc i mal. Un exemple del
respecte pel patrimoni del Partit Popular és Santa Clara.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular manifesta que per desgràcia el vandalisme es pateix cada dia  en la
ciutat, també amb adhesius i grafitis. Les solucions adoptades són les
recomanades pels tècnics municipals. En relació  amb la seguretat s'han fet
gestions amb la policia . Sobre les actuacions portades a terme en l'exconvent
de Sant Domènec relaciona els actes realitzats en el dit edifici. Agraeix la
proposta però no necessita lliçons.

El Sr. Alcalde-President diu que durant els setze anys de govern del
Partit Socialista no es va invertir ni un euro. Les mesures de seguretat eren les
propostes per l'Arquitecte director. Els vàndals han entrat fins en el Castell.
S'obrirà al públic quan estiga en condicions i ho autoritzen els tècnics. Sobre la
Plaça de Bous afirma que es va optar per la rehabilitació al no poder demolir-la
per la seua singularitat. Afirma que la quantitat invertida a Xàtiva en patrimoni
en els últims vint anys és superior a quaranta milions d'euros. Les actuacions
sempre han sigut a proposta dels tècnics i supervisades per Patrimoni de la
Generalitat.

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

Únic .- No aprovar la proposició presentada pel Grup Municipal Socialista
a favor de la restauració del patrimoni i manteniment de l'Ala Sud del convent
de Sant Domènec

8é.- RESOLUCIONS 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 va donar compte en
la sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números del 222 al 262 (corresponents al mes de juliol de 2014)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

9é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

9.1é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ SOBRE LA PRIVATITZACIÓ DELS
REGISTROS CIVILS.

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

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 18 de juliol de 2014,
registre d'entrada número 5694, sobre la privatització dels registres civils, amb
el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 12 de febrer, el degà del Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantils d'Espanya va fer públic que el Ministeri de Justícia ha
adoptat ja la decisió d'assignar els Registres Civils als Registradors de la
Propietat i Mercantils.

Aquesta decisió governamental suposa una privatització encoberta d'un
servei públic essencial com és el Registre Civil, doncs aquests Registradors
funcionen en règim de negoci privat, fent propis els beneficis derivats de la
seua funció pública en comptes de repercutir aquests beneficis en tota la
ciutadania. A més, podria derivar en una possible mercantilització de les dades
personals de la ciutadania, per la qual cosa, ha de garantir-se que el registre i
la publicitat de les mateixes siguen gestionades exclusivament per empleats
públics, per merèixer la més especial protecció.

El Registre Civil és un servei públic i gratuït profundament arrelat en tots
els municipis del nostre territori i del conjunt de l'Estat que ha de ser protegit i
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millorat. És per això que cal exigir el manteniment de totes les oficines de
Registre Civil.

Per tot això, presentem els següents ACORDS:

1. L'Ajuntament  de Xàtiva manifesta la necessitat que el Registre Civil es
mantinga com un servei gratuït i públic per a la ciutadania valenciana i, en
conseqüència, rebutgen la decisió del Govern d'Espanya d'assignar els
Registres Civils als Registradors de la Propietat i Mercantils, per ser una
privatització encoberta d'un servei públic essencial.

2. Instar el Govern d'Espanya a:
• Retirar l'avantprojecte de llei del Ministeri de Justícia que preveu la

privatització del Registre Civil i impulsarà la desaparició dels jutjats de
pau.

• Mantenir les oficines del Registre Civil en tots els municipis i ciutats
valencianes.

• Garantir que tots els responsables i els empleats i empleades dels
registres civils, com a registre públic de titularitat estatal, siguen
funcionaris públics, que accedisquen als seus llocs de treball conforme
als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat establerts en la
Constitució Espanyola.

• A mantenir la gratuïtat de tots els tràmits i certificacions, tal com
existeix en l'actualitat.

c) Donar trasllat dels acords al President del Govern d'Espanya; al Ministre de
Justícia i als Grups parlamentaris del Congrés i el Senat. “

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta estar a favor de la moció. En matèria de Justícia el Partit Popular
actua en el seu propi benefici electoral. No hi ha cap raó per a la modificació
proposada. No hi ha raons professionals acceptables. Es tracta de fugir cap
avant per a perpetuar estatus concrets. Està a favor del registre civil i els jutges
de pau. En pro de la proximitat del servei al ciutadà.

Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal del Partit Socialista
diu també estar a favor de la moció  i en contra de la dinàmica de privatització
en Justícia.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que la Llei de Registre Civil és de 2011 i la va promulgar el Partit
Socialista qui plantejava la separació dels registres civils de Justícia. La Llei
socialista proposava un sol registre per a tota Espanya informatitzat. El Govern
actual el que fa és desenvolupar la Llei i passar-ho al Registre de la Propietat i
al Registre Mercantil els que, com a gremi, estan en contra. Els funcionaris del
Registre Civil actual passaran  a Justícia. Els registradors de la propietat són
funcionaris i aquests serveis públics continuaran sent gratuïts.

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià demana que es defenga el registre públic i gratuït. El Registre de
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la Propietat i Mercantil no poden ara veure's beneficiats a costa dels tributs dels
ciutadans per a compensar la baixada d'ingressos per la bombolla immobiliària.
En suma és una privatització encoberta d'un servei essencial.

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que cap tràmit davant del Registre Civil tarda cinc anys a despatxar-se. Les
actuacions del Registre Civil es poden obtenir immediatament a través de
plataforma electrònica. El problema de fons és d'escassa inversió dels governs
bipartidistes en l'Administració de Justícia. Persones als que els resulta
impossible accedir a la seu electrònica del Ministeri de Justícia veuran truncat
un servei pròxim existent  en els seus municipis havent d'acudir al Registre de
la Propietat. El Partit Popular té l'estratègia de degradar els serveis públics,
desprestigiar-los davant dels ciutadans i després desmantellar-los.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que, al final,
per al Partit Popular la culpa de tot és del Partit Socialista: La Llei socialista no
vincula en cap punt els registres civils i mercantils. El Partit Socialista pretenia
millorar la Llei i el Partit Popular privatitzar serveis. I això és el que denúncia i
contra el que es mostra. El Partit Popular ha de ser honest i dir el que en
realitat es persegueix.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular exposa exemples de llistes d'espera en el Registre Civil. Les reformes
del Partit Popular van en una línia  del que va iniciar el Govern Socialista. Es
pot estar d'acord o a favor  però estan justificats. El registre continuarà sent
públic i gratuït.

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

Únic .- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, sobre la privatització dels registres civils.

9.2é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA DE SUPORT ALS DRETS DEL POB LE
PALESTÍ I DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS DE L'ESTAT I SRAELIÀ.

El Sr. Alcalde-President demana un minut de silenci per les persones
mortes a Palestina. Minut que se celebra.

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

Sra. Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 18 de juliol de 2014,
registre d'entrada número 5693, de suport als drets del poble palestí i de
condemna a les agressions de l'Estat Israelià, amb el següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’exèrcit israelià ha emprés un altre atac cap a la població palestina en la
franja de Gaza en l’Operació Margen Protector iniciada el 8 de juliol.

De moment ja han assolit uns 1.320 objectius en Gaza, en atacs llençats
tant des de l'aire com des de vaixells de guerra que bloquegen els accessos
marítims a la Franja. Les bombes han caigut no sols en presumptes objectius
de milicians de Hamás, sinó també en habitatges, mesquites, clíniques
sanitàries i fins i tot en un centre d'atenció a discapacitats.

Israel té mobilitzats a 20.000 reservistes en la zona, i 40.000 en tot el
país. L’última onada de bombardejos israelians causà la nit del dissabte la mort
de 18 palestins, quan un avió atacà la mesquita i una casa adjacent, segons
informà el portaveu dels serveis d’emergència en la franja. Altres tres palestins
moriren en el sud de Gaza en atacs aeris contra posicions islamistes en la
ciutat de Rafah. Amab aquestes últimes víctimes, el recompte de morts en el
costat palestí ascendiria ja a quasi 200, la majoria civils entre ells xiquets, i els
ferits, a un millar.

Com en tots els conflictes del món, la solució al conflicte entre l'estat
d'Israel i del poble palestí vindrà per la via del diàleg i la negociació, com han
reivindicat des del poble palestí milers vegades.

Per una altra banda,, el Consell de Seguretat de l'ONU ha cridat a
israelians i palestins a restaurar l’alto el foc i a protegir a la població civil en
compliment de la legislació humanitària internacional, quan ja han mort quasi
200 palestins en els últims atacs.

No obstant això Israel es nega a acatar les resolucions internacionals i a
respectar els drets humans més elementals de la població palestina. La
construcció del mur en Cisjordania i el bloqueig de Gaza, que dura més anys,
suposem càstigs col·lectius per al conjunt de la població palestina.

Per tot això, l'Ajuntament acorda els següents ACORDS:

1. Aquest Ajuntament mostra la seua més rotunda condemna a l'agressió del
Govern d'Israel al poble palestí.

2. Instar el Govern espanyol que condemnen l’atac i que trenquen totes les
relacions amb Israel.

3. Instar a l'ONU a que posen a l'Estat de Palestina baix la protecció
internacional.

4. Instar a l’ONU comissió d'investigació sobre els bombardejos israelians en
Gaza.

5. Exigim l’enderrocament del mur i que es reparen els danys ocasionats pel
bloqueig.

6. Donar trasllat dels acords:
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- Al president del govern.
- Al Ministre d’Exteriors.
- A l’ambaixador israelià
- A tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. “

A continuació Sr. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-
Compromís procedeix a la lectura  de l'escrit següent:

“1843 palestins morts en l'atac a Gaza, dels quals el 73% eren civils i
415 xiquets. Alguns han morts en les seues cases, mentre jugaven al futbol en
la platja o davant de les sigles de les nacions Unides, en escoles-refugis, la
posició de què  havia sigut comunicada en nombroses vegades a l’exèrcit
israelià. Els israelians han perdut a 67 persones, de les quals, 3 són civils. La
desproporció és evident. Si l'excusa era destruir els túnels que utilitza Hamás,
han eixit a 57 morts per túnel.

No hi ha cap explicació per a aquesta barbàrie: no es pot justificar l'atac
a un grup que segons Israel és terrorista, assassinant innocents d'aquesta
manera. En aquest conflicte, cridat de forma sarcàstica “marge protector” el que
s'ha fet no és protegir, sinó assassinar xiquets, destrossar l'economia civil de
Gaza i deixar a milers de persones, sense casa.

Nosaltres condemnem rotundament l'actitud del govern Israelià  que no
pareix que tinga intenció ni d'estabilitzar la zona ni d'assegurar la seguretat dels
seus ciutadans, sinó de fomentar l'odi entre israelians i palestins, de mantenir
els palestins empobrits  i al mateix temps fàcils víctimes del radicalisme i
d'utilitzar la por al terrorisme per a mantenir-se en el poder, quan s'ha vist que
els que són terroristes són ells.

Nosaltres condemnem  la tebiesa de molts organismes estatals i
internacionals, que no condemnen de forma clara l'atac indiscriminat als civils,
que no eviten que un estat com l'israelià  utilitze armament  fabricat en països
europeus com Espanya.

Però al mateix temps, considerem que l'única solució, com sempre, és la
Pau. No és una solució fàcil, però és l'única. Però una pau justa, en la que es
respecten  els drets territorials del poble israelià reconeguts per les nacions
Unides, en la que s'ajude al poble palestí a eixir de la situació en què l'han
deixat els atacs d'Israel durant anys de bloqueig econòmic. Per tant, mostrem el
nostre suport a la solució dels dos estats seguint  l'esperit  del Pla de l'ONU per
a la participació de Palestina (1947) i els Acords d'Oslo: retirada d'Israel dels
territoris ocupats a Cisjordània després de la Guerra dels Sis Dies (1967) i
establiment d'un estat àrab que coexistisca pacíficament amb l'estat jueu, tot
respectant els Drets Humans i la legalitat internacional.

Pensem que ara més que mai és necessària la tolerància i el diàleg i
amb això volem contribuir des de Xàtiva  a la solució d'aquest conflicte.”

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
cap  responsable públic pot ni ha de quedar de braços creuats davant de
l'atrocitat israeliana  contra Palestina.
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Sent les 14 hores 10 minuts s'absenta de la sessió la  Regidora Sra. Mª
Emilia Soro Perona.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular diu que els governs espanyols han venut armes a Israel el que és una
mostra d'hipocresia.

L'Ajuntament Ple, per vint vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular, els sis
vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista, els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i  els dos vots dels Regidors del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) cap vot en contra i una
abstenció (l'abstenció de la regidora Sra. Mª Emilia Soro Perona, per absència)
adopta l'ACORD següent:

Únic .-  Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià de suport als drets del poble
palestí i de condemna a les agressions de l'Estat Israelià

9.3é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA, PER A UNA ELECCIÓ DEMOCRÀT ICA DELS
ALCALDES/ES.

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

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 18 de juliol de 2014,
registre d'entrada número 5695, per a una elecció democràtica dels
alcaldes/es, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El president del Govern, recolzat pels seus dirigents, està demanant una
reforma de la llei electoral que permeta l'elecció directa de l'alcalde. Amb
aquesta proposta el Partit Popular pretén que isca elegit alcalde el candidat de
la llista més votada i així evitar les coalicions.

Els municipis espanyols han estat des de 1979 l'expressió més evident
de l'arribada de la democràcia al nostre país: milers de regidors i regidores,
d'alcaldesses i alcaldes, elegits pels seus veïns, accediren al govern dels seus
Ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més urgents dels
seus veïns i veïnes, i també, davant la falta de definició constitucional de les
competències locals, a afrontar aquells reptes i actuacions que foren
impulsades per la ciutadania. Des d'eixe principi d'administració més propera
es configuraren els Ajuntaments com les entitats que visualitzaren la
democràcia en el nostre país i que representaren la primera experiència, fins
ara irreversible de descentralització política.
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Considerem  imprescindible conservar aqueix paper, que ha estat
garantit durant tot aquest període per un sistema electoral que ha permès que
les opcions polítiques significatives en les que s'organitza la ciutadania en cada
municipi hagen configurat majories de govern local amb un recolzament
majoritari del vot popular a través d'un sistema de representació respectant la
proporcionalitat contemplada en la CE.

La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflexe
la majoria dels vots expressada en les eleccions. Açò significa que una llista
municipal no pot tindre la majoria de govern i, conseqüentment, l'alcaldia, si no
té el recolzament de la majoria dels votants, expressada per un sistema de
representació política constitucionalment establert.

És més, l'article 140 de la Constitució Espanyola estableix que el vot de
veïns i veïnes serà igual, per tant, ha de tindre el mateix valor i produir els
mateixos efectes en l'elecció dels regidors i regidores. A més a més, els/les
regidors/es seran elegits de forma directa.

L'atribució de l'alcalde o alcaldessa a la llista més votada portaria a la
paradoxa que podrien ser alcaldes/ses, regidors/es que hagueren obtingut
menys del 20% dels vots i, per tant, no comptarien amb el recolzament de més
del 80% dels veïns i veïnes. L'examen dels resultats de les últimes eleccions
municipals, o de les últimes eleccions europees proporciona nombrosos
exemples. En tot cas, amb aquestos suposats, el número d'ajuntaments on
l'alcalde no estaria recolzat per la majoria dels electors seria molt majoritari.

La democràcia quedaria seriosament afectada i els criteris de proximitat i
participació vulnerats. La majoria del veïnat veuria alcaldes i alcaldesses
llunyans/es i no volguts o volgudes.

Per tot  l’exposat, el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva adopta els següents
ACORDS:

1.- Manifesta la seua oposició a qualsevol reforma relativa al mètode d'elecció
de regidors/es i alcaldes/es de les Corporacions Locals i, molt especialment
a:

a) L'atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista
o llistes més votades, per vulnerar els principis de proporcionalitat i
vot igual establerts constitucionalment.

b) L'atribució de l'alcaldia a la llista més votada, quan no tinga el
recolzament de la majoria dels regidors elegits en vot igual mitjançant
un sistema proporcional i constituït en el Ple de l'Ajuntament.

c) La constitució del Ple Municipal per regidors/es que no hagen estat
elegits i elegides en el mateix acte electoral mitjançant sufragi
universal, igual, lliure, directe i secret, tal com estableix l'art. 140 de la
Constitució Espanyola.
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2.- Donar trasllat dels acords al Govern de la Nació i a tots els Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats.”

A continuació Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal
del Partit Popular presenta esmena a la totalitat  de la moció presentada pel
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, esmena que en el seu
format escrit ha entregat a l'inici de la sessió a tots els Grups i a la secretaria,
amb el tenor literal següent:

“L'article 140 de la Constitució estableix: “La Constitució garanteix
l'autonomia dels municipis. Aquests gaudiran de personalitat jurídica plena. El
seu govern i administració els correspon als seus respectius ajuntaments,
integrats pels alcaldes i regidors. Els regidors seran triats pels veïns del
municipi per mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma
establerta per la llei. Els alcaldes seran triats pels regidors o pels veïns. La llei
regularà les condicions en què procedisca el règim de consell obert.”

És a dir, la Constitució contempla la possibilitat que els alcaldes siguen
triats directament pels veïns. És més, en 1978 el govern d'Adolfo Suárez va
presentar un projecte de llei d'Eleccions locals que preveia la designació
automàtica com a alcalde de cap de llista de la candidatura més votada. Per
tant, no sols establia un sistema d'elecció directa, sinó que la llista que
comptara amb un major suport ciutadà havia d'assumir la responsabilitat del
govern municipal.

Encara que aquesta previsió normativa no va resultar aprovada, la
veritat és que en uns quants països del nostre entorn, com França i Portugal es
contempla la designació com a alcalde de la persona que encapçale la llista
més votada.

Així mateix, durant l'actual període constitucional va haver-hi diverses
propostes o plantejaments programàtics de reforma del marc electoral
municipal. Així, en 1998 el grup parlamentari socialista va plantejar una
proposició de llei orgànica que tenia com a objectiu modificar l'elecció dels
alcaldes.

En l'exposició de Motius de l'anomenada norma es Deia: “En definitiva,
les raons que justifiquen l'elecció directa de l'alcalde per tots els electors són de
naturalesa política, és a dir, són raons fundades en la recerca d'una millor
governabilitat, d'una major identificació de l'alcalde amb els electors i, al final,
d'un reforç de l'Ajuntament com a institució destinada a proporcionar serveis als
ciutadans.”

Aquesta iniciativa del Grup parlamentari socialista proposava canvis
substancials que afectaven l'elecció directa de l'alcalde com l'establiment d'un
premi electoral per al grup polític de l'alcalde guanyador o una segona volta. No
obstant això, quan el Congrés dels Diputats va ser dissolt, aquesta iniciativa
legislativa va caducar.
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Més avant, en el programa electoral amb què el PSOE va participar en
les eleccions Generals de 2004, aquest partit va tornar a plantejar l'elecció
directa, de fet, aquesta va ser la proposta estrella a l'inici de la redacció del
Libro Blanco per a la reforma de règim local que, com tantes altres del govern
de Zapatero, va ser incomplida.

D'altra banda, en el programa electoral amb què el PP va participar en
les eleccions Generals de 2011, i en les que va comptar amb un notable suport
ciutadà, ja es diu que: “Promourem la reforma del sistema electoral municipal
per a respectar la voluntat majoritària dels veïns garantint, al mateix temps,
l'estabilitat dels ajuntaments.”

Una reforma electoral que permeta als ciutadans triar directament
l'alcalde, personificant més la seua elecció, en permetre que la màxima
responsabilitat municipal recaiga sobre el cap de llista de la candidatura més
votada.

Per tant, des d'aquest grup municipal considerem que ha de reforçar-se
la legitimitat popular i representativa dels alcaldes, facilitant la governabilitat,
garantint l'estabilitat durant el Mandat electoral i possibilitant el compliment del
programa electoral proposat als ciutadans.

Per tot açò, presentem al Ple l'adopció dels acords següents:

1. Manifestar la voluntat d'aquesta corporació Municipal de què s'adopten les
modificacions legals oportunes que garantisquen el respecte a la voluntat
majoritària dels ciutadans i l'establiment de l'Ajuntament, de tal manera que
el cap de la llista més votada en les Eleccions locals siga triat alcalde

2. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i a les Corts
Valencianes “.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, reprova que el Partit Popular presente ara l'esmena a la moció
que ells van presentar el 18 de juliol de 2014 i que no se'ls va permetre tractar.
Després de la llegenda de regeneració democràtica de la modificació electoral
del Partit Popular hi ha una intenció de reaccionar  davant dels roïns resultats
electorals i el fet que la ciutadania els estiga donant l'esquena. És un camí cap
al feixisme a què Esquerra Unida es va a oposar en pro del consens i del bé
comú. El Partit Popular està nadant contra corrent.

Sent les 14 hores 15 minuts s'incorpora a la sessió la Regidora Sra.
Maria Emilia Soro Perona.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que la tant la moció com la posterior esmena del Partit Popular eren
conegudes des de fa temps pel que sol·licita que amb anterioritat es remeta a
l'oposició. La reforma, encara que de moment desconeguda, no la considera
viable. És fruit  d'una conjuntura  electoral desfavorable. Por de perdre
alcaldies. Res té a veure amb regeneració democràtica. El Partit Popular té
moltíssims imputats a tots els nivells i els consent. Tampoc millora la
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transparència i la rendició de comptes. Tot això seria regeneració democràtica.
El que hauria de fer-se és modificar la Llei d'Hont. Pareix que es vullga que el
Ple perda tota competència,  la qual cosa seria un atac a la democràcia i d'una
estratègia de desmantellament de l'Administració Pública. En el rerefons està
mantenir les alcaldies creient ser llista més votada, la qual cosa no succeirà. El
Partit Popular ha governat tan malament que la gent no va a renovar la
confiança. Estem a favor de millorar el sistema però amb partits que es creguen
la regeneració democràtica.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que hi ha
molts sistemes d'elecció  en països democràtics. La qüestió comuna és que els
canvis en el sistema electoral són fruit del consens entre les forces polítiques,
cosa que a Espanya no ocorre. A més el context social ha d'afavorir la reforma
electoral. Ambdós premisses no es donen a Espanya. No hi ha consens polític
ni consciència social. El Partit Popular pretén canviar les regles  del joc a la
llum dels resultats electorals europeus i evitar perdre alcaldies. La regeneració
exigeix lluitar contra la corrupció cosa que no ocorre en el Partit Popular de la
Comunitat Valenciana, els que es troben deslegitimats per a reformar res. El
Partit Socialista, que ho portava en els seus programes des de fa temps, no ho
ha executat perquè no tenia consens polític i social. Cosa que ara tampoc
ocorre.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular explica l'esmena. El Partit Socialista és qui va tenir la idea i la va portar
en els seus programes. Es desconeix l'abast de la reforma pel que caldrà
esperar el seu tenor.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal del Partit Popular
posa exemples de països amb un sistema electoral proporcional. La majoria de
la Unió Europea. El Partit Popular pareix voler ser la palanca dels que volen
acabar amb la democràcia. No es pot tenir  por de la gent i al seu vot. La
reforma respon a expectatives de gran pèrdua de poder. De la crisi s'ix amb
democràcia, la qual cosa exigeix transparència, que la gent marque les
prioritats. Robar-li la veu al poble, no és regeneració democràtica. Amb un 20%
de vots no pot governar-se una ciutat. Els partits en l'oposició  tenen més
responsabilitat que el Partit Popular que governa en solitari.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
diu que el Partit Popular és especialista en eufemismes i això és el que es fa de
cridar a la reforma electoral “de regeneració democràtica”. La idea de reforma
no és producte d'una creença en la regeneració democràtica sinó d'una
conjuntura desfavorable. Es pregunta com algú que ha guanyat cinc vegades
per majoria absoluta pretén perpetuar-se davall un règim electoral franquista.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera una
barbaritat plantejar aquesta iniciativa a nou mesos de les eleccions, amb grans
casos de corrupció i sense cap consens. No pot buscar-se al Partit Socialista
davall aquestes circumstàncies. El que el seu Partit plantejava anava molt més
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enllà del que planteja el Partit Popular que, a més no està concretat. És una
forma d'intentar donar moral a alcaldes que, a pesar d'això, no governaran. Açò
allunya a la ciutadania dels polítics.

Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular invita als grups de l'oposició a presentar-se conjuntament a fi d'obtenir
la majoria absoluta i governar.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la postura del Partit Socialista és
inaudita.

En primer lloc es procedeix a votar l'esmena presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular.

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

Únic .- Aprovar en tots els seus termes l'esmena presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular a la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, per a una elecció democràtica dels alcaldes/es.

A continuació es procedeix a la votació de la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià.

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

Únic .- Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià per a una elecció democràtica dels alcaldes/es.

9.4é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMIS  PER A SERVEIS GRATUÏTS A LES PERSONES
DESOCUPADES.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
dóna lectura a la moció presentada electrònicament, per a serveis gratuïts a les
persones desocupades,  amb el següent tenor literal:

“La llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat
Valenciana, estableix com a principi general que “les Administracions Públiques
facilitaran la mobilitat de les persones com a element essencial de la seua
qualitat de vida i de les seues possibilitats de progrés en relació amb el
desenvolupament de les seues oportunitats de l'accés al treball, a la formació,
als serveis i a l'oci”. A més a més, específicament, es fa referència a “la
promoció del transport públic per a totes les persones i de la intermodalitat”.
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En un context de greu crisi econòmica i altes xifres de desocupació, són
moltes les persones que veuen limitades les seues possibilitats de progrés i
d'accés al treball a través del transport públic per no poder fer front a la
despesa que suposa la compra dels diferents títols de transport públic.

Les persones desocupades veuen com la recerca de treball, assistència
a entrevistes personals etc, suposa moltes voltes una despesa dintre
d'economies familiars deprimides, que no poden assumir. Aquesta situació és
especialment greu en la nostra ciutat, donat que les elevades xifres de
desocupació obliguen moltes persones a buscar fora de Xàtiva un lloc de
treball, així com la formació necessària per a millorar les seues opcions de
trobar faena.

I és per això que el grup Municipal  de Compromís presentem l'adopció
dels següents:

ACORDS

PRIMER.- L'Ajuntament de Xàtiva insta al Consell de la Generalitat a
impulsar les mesures necessàries amb tal d'oferir títols de transport gratuïts per
a persones desocupades que no cobren prestació o cobren una prestació
inferior al Salari Mínim Interprofessional.

SEGON.- En el seu defecte, l'Ajuntament de Xàtiva establirà convenis o
acords amb els serveis de transport urbà i interurbà, tals com serveis d'autobús
urbà, comarcal o tren de rodalies per impulsar aquesta política de gratuïtat de
transport per a les persones aturades a Xàtiva.”

El Sr. Alcalde-President sol·licita  que passe la moció a Comissió i
s'estudie per les derivacions econòmiques que comporta.

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

Únic .- No declarar d'urgència la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís per a serveis gratuïts a les persones desocupades i remetre-la
a la Comissió Informativa d'Hisenda.

10é.- PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a contestar les preguntes formulades en
el ple anterior:
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El Sr. alcalde- president respon a la pregunta que li va formular el regidor
del Grup Municipal Socialista Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis sobre l'IBI urbana.
El Sr. Alcalde dóna lectura a la contestació rebuda pel Cadastre.

B) En  segon  lloc es procedeix a contestar les preguntes que han sigut
presentades per escrit.

- Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, presenta el 21 de juliol de 2014, registre d'entrada número 5713,
les següents preguntes dirigides a la  regidora Sra. Mª Emilia Soro Perona,
Regidora Delegada de Turisme:

“Quina és la numeració total de les entrades emitides per a cadascuna
de les quatre actuacions programades? Aquesta numeració ha estat controlada
per la intervenció municipal?

Quin ha estat l'ingrés obtingut per part de l'Ajuntament de Xàtiva per
cadascuna de les actuacions de les “Nits al Castell 2014”?

Es correspon l'emissió d'entrades amb la recaptació obtinguda per part
de l'Ajuntament de Xàtiva?

En cas de no produir-se una correspondència entre emissió i ingrés. A
quin motiu es deu aquesta circumstància en cada entrada que no ha quedat
vinculada a cap ingrés?”

Sra. Mª Emilia Soro Perona, respon que les preguntes han de veure
bàsicament amb dades de taquilla. Com està recopilant informació diu que
contestarà de seguida que la tinga procurant que siga en el pròxim ple.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, protesta pel fet que no es dispose de la informació  atès que la
pregunta està feta amb temps i podrien haver-se fet gestions per a obtindre.

Sra. Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme, explica les
raons que impedeixen tenir una informació rigorosa, contrastada i definitiva.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, diu que l'any 2013 només es van recaptar tretze mil euros quan
el cost ronda els cent mil, pregunta a què es deu el desfasament.

Sra. Mª Emilia Soro Perona, Regidora Delegada de Turisme respon que
l'objectiu és cultural i de difusió de la Ciutat, no per a obtenir beneficis.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià,  critica el que considera una cultura elitista i una difusió amb un
pressupost desorbitat.

El Sr. Alcalde-President diu que l'expedient es donarà quan estiga tota la
informació. Fa sis dies que ha acabat el festival i a més els funcionaris estan de
vacances.
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C) A continuació es procedeix a formular preguntes orals:

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, pregunta al regidor Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat
de Fira i Festes perquè “El  Gallo”, cantaor d'albaes, no ha sigut contractat
enguany.

Sr. Ramón Vila Gisbert, respon que hi ha cantaors que  no han volgut cantar
enguany i que ells mateixos han declinat la invitació.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta perquè no es pot modificar la contractació.

Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat de Fira i Festes, manifesta que ja
ha contestat a la seua pregunta, que l'al·ludit cantaor “El Gallo” pot cantar
quan vullga.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià pregunta per què l'Ajuntament va pagar les despeses de Juan
Magán en l'Hotel Montsant.

Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat de Fira i Festes, diu que forma part
del “raider” del contracte.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, pregunta per què la contractació de la seguretat de la fira
s'ha fet per a dos anys.

Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat de Fira i Festes, respon que es
remet als informes dels serveis jurídics que són els que ho proposen.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, pregunta quin és l'objecte social de l'empresa que fa la
seguretat.

El Sr. Alcalde-President respon que és cosa de tècnics.

Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià diu que l'objectiu social és llanterneria, obra i la resta de
serveis.

Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat de Fira i Festes diu que creu que
està equivocat.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, sobre l'Olímpic, pregunta si hi ha relació entre el
manteniment de l'equip en 2a B i la presidència d'Alfonso Rus.
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El Sr. Alcalde-President diu que el que vullga preguntar de l'Olímpic ha de
fer-ho en l'Assemblea General del Club.

� Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, prega que es pengen les actes del ple en la web.

� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta a la Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada de
Sanitat, si sap que s'ha produït un increment en analítiques en el Centre
d'Atenció Primària i per què no s'ha substituït tot el personal del C.A.P.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada de Sanitat, diu
que ho traslladarà a l'Administració competent i informarà. El Coordinador
diu que els recursos són els mateixos.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
sol·licita concisió en l'expressió  “mateixos recursos”.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada de Sanitat
respon que la mateixa situació  que tots els estius.

� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta per l'augment del període de cites en huit dies en atenció primària.

Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, Regidora Delegada de Sanitat
demana que trasllade per escrit la pregunta i ho esbrinarà. Li consta que
com tots els anys.

� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta per la denegació d'ajudes de la Conselleria de Cultura al Castell
per falta de documentació.

Sr. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme diu que
ho esbrinarà però que tal vegada no siga de la seua àrea.

� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
pregunta al Sr. José Antonio Vidal Piquer per l'ordenança de terrasses de
bars, inspeccions i actes alçades a establiments.

Sr. José Antonio Vidal Piquer, respon que la competència és del Regidor Sr.
Enrique Perigüell Ortega, aquest respon que hauria de veure l'expedient.
S'han obert diversos i s'ha ordenat correcció en taules i cadires.

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que desitja veure  els expedients per infracció  de l'ordenança i si el
departament de la policia ha dictat orde d'execució.

� Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
pregunta al Regidor Sr. José Antonio Vidal Piquer si ha tingut alguna cosa
a veure amb la contractació dels cantaors de la Fira.
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Sr. José Antonio Vidal Piquer, respon que no porta Fira.

� Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta si està
rebut el projecte del Canal de Bellús.

Sr. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme respon
que sí.

� Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que hi ha un
tram entre els Jutjats a l'estació de bombeig que està en pèssimes
condicions.

Sr. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme diu que
pren nota.

� Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista  prega a
Vicente Parra que la instància  presentada sobre la reparació dels parcs es
tinga en consideració.

Sr. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme diu que ja
va contestar en Comissió  de Foment

Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, demana una
data.

Sr. Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme respon
que segueix les prioritats del departament.

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

Sr. Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat de Fira i Festes respon que encara
desconeix en data de hui l'abast i si estaran fetes abans de Fira però en el
dit recinte es farà tot en horari de dia.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta per la
modificació en la composició del Consell de Joventut i si s'ha tingut
contacte amb la directiva nova.

Sr. Enrique Perigüell Ortega, Regidor Delegat de Joventut diu que sí.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta si s'han
facilitat nous aparcaments per a la Fira.

Sr. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana diu
que estan els aparcaments particulars i la gent sol aparcar en els polígons.
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Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu si s'ha previst
que el bus urbà puga arreplegar a gent en el polígon.

Sr. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana, diu
que no utilitza ningú aquest servei.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si  ja estan
solucionant problemes d'identificació d'entrada al nucli antic.

Sr. José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana, diu
que està funcionant, llevat d’algunes particularitats.

� Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta pels
motius de retirar l'expedient de Nits al Castell.

El Sr. Alcalde-President respon que el seu desig és que l'expedient
s'entregue complet per a no desvirtuar informació.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no es té
perquè esperar que l'expedient estiga complet.

El Sr. Alcalde-President diu que sí perquè en cas contrari es trasllada a
l'opinió pública el que no és.

� El Sr. Alcalde-President informa que l'Ajuntament està pagant a quinze
dies.

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


