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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 11/2013
DATA:  8 DE NOVEMBRE DE 2013

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde en funcions:

Sr. Vicente Parra Sisternes

Regidors:

Sra. María José Pla Casanova
Sra. Yolanda Esperanza Sipan Sarrión
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 Gozálbes

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

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia huit de novembre de dos
mil tretze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’Alcalde en funcions, Sr. Vicente Parra Sisternes,  els regidors
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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.

No assisteix a la sessió l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol, per absència de
la Ciutat, qui mitjançant una resolució d'alcaldia, número 378, de 7 de novembre de
2013, delega les seues funcions en el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DEL 4  D'OCTUBRE
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, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, sol·licita que es
corregisca la seua intervenció innata en la pàgina 6 de l'esborrany de l'acta en allò
referent a l'expressió  “pressió fiscal” atés que el que realment va dir va ser
”contribució per habitant”.

El secretari procedeix a la seua rectificació.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint  membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 4 d'octubre de 2013.

2n. EXP. NÚM. 1555/2013, DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ
D'ALCALDIA, NÚMERO 347, D'11 D'OCTUBRE DE 2013, SOB RE MODIFICACIÓ
D'ERROR ACORD ADOPTAT EN LA SESSIÓ PLENÀRIA, DE 13 DE SETEMBRE
DE 2013, SOBRE DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO
RECUPERABLES PER A  L'EXERCICI 2014

Vist l'Acord adoptat en la sessió ordinària del Ple de la corporació celebrada
el 13 de setembre de 2013 sobre la determinació de les festes locals no
recuperables per a l'any 2014, en el qual s'evidencia un error en declarar les festes
locals per a l'any 2013 en compte de 2014.

Atés que l’esmentat error només s'evidencia en l'Acta del Ple i no en  el
dictamen emés en la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana en sessió ordinària de 4 de setembre de 2013 que li precedeix.
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Donada la urgència en l'enviament d'un Acord de la corporació, requerit per la
Direcció Territorial d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, determinant les dues
festes locals que amb caràcter no recuperable hauran de celebrar-se a Xàtiva durant
l'any que ve a fi d'elaborar el calendari laboral de la província, es procedeix a la
rectificació de l'error mitjançant la Resolució d'Alcaldia d'11 d'octubre de 2013, del
tenor literal següent:

“Vista l'acta de la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament de 13 de
setembre de 2013, en el qual es va donar compte de la determinació de les festes
locals no recuperables per a l'any 2014 de la ciutat de Xàtiva.

Considerant que en la mateixa es declara les dues festes locals no
recuperables de la ciutat de Xàtiva, per al divendres 1 d'agost i dimarts 5 agost, per
al pròxim exercici 2013, en realitat ha de dir per al pròxim exercici 2014.

Per la present fent ús de les atribucions que em confereix l'article 105.2 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del Procediment Administratiu Comú, RESOLC:

Primer. Modificar l'error de l'acta de la sessió plenària de 13 de setembre de
2013 i on declara les dues festes locals no recuperables d'aquesta ciutat, per al
pròxim exercici 2013, ha de declarar les dues festes locals no recuperables, per al
pròxim exercici 2014.

Segon. Donar compte de la present resolució en la pròxima sessió plenària
que se celebre.”

Vist l'informe proposta del Departament de Gestió de Personal, amb el
conforme, fiscalitzat i firmat per la Intervenció Municipal.

 L'Ajuntament en Ple es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia
esmentada i dóna per esmenat l'error.

3r. EXP. NÚM. 198-701/2013, INFORMES DE TRESORERIA I
INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLE I 15/2010 DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. TERCER TRIME STRE 2013.
AJUNTAMENT I CONSELL ESPORTIU

El secretari informa que, en compliment de la Llei 15/2010 de mesures de
lluita contra la morositat, pel tresorer i interventora, de l'Ajuntament, i pel tresorer i
interventora delegada del Consell Esportiu, s'han emés els respectius informes data
30 de setembre de 2013.

Vist que l'expedient, ha estat examinat per la Comissió d'Hisenda en la sessió
celebrada el 29 d'octubre de 2013.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià manifesta que en el mes d'abril El Govern va adquirir el
compromís de pagar a vint-i-cinc dies. Ara es demostra que, de nou, s'incompleix la
Llei. El més cridaner és que les factures que depenen de xicotets proveïdors es
retarden i als grans empresaris i artistes es paga abans. Això ha de canviar. Les
factures pendents de reconeixement s'han incrementat notablement, i això després
del préstec Montoro que va suposar onze milions d'euros a raó tres-cents mil euros
d'interessos anuals. A pesar de tot segueix incomplint-se la Llei.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que a
pesar dels esforços de la delegació d'Hisenda s'excedeixen terminis i no es



4

comptabilitzen factures. La dinàmica es repeteix cada trimestre el que evidencia que
no hi ha voluntat de complir la legalitat. Es conculca l'ordre de prelació de
pagaments amb favoritismes arbitraris. No hi ha un criteri de pagament en
tresoreria.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, diu que el trimestre
és molt negatiu quant al compliment de la Llei. Les factures pendents quasi es
tripliquen. És el trimestre que menys s'ha pagat. El passat trimestre es va deixar la
caixa buida per a pagar a FCC factures de 2012. Ara   encara segueix pendent la
revisió de preus del CCX. Hi ha factures amb imports semblants que evidencien
fraccionament de contractes. Les factures de Nits al Castell s'han pagat puntualment
a les mercantils Obvio y Ingenio, ambdues del mateix grup. Tornen a aparéixer
factures de més de tres mesos pendents de reconeixement. Després de dos anys
de legislatura segueix  incomplint-se la Llei de Morositat.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda manifesta que els
arguments de l'oposició  es repeteixen. Pràcticament el 100% de les factures es
paguen seguint l'ordre de prelació legal. Les coses es fan ben fetes i d'acord amb la
Llei. S'ha millorat moltíssim el termini de pagament, en concret, el Consell paga a
deu dies, les dades parlen per si mateix. La crítica de l'oposició és perquè les coses
estan bé. L'Ajuntament en l'actual conjuntura paga a trenta-huit dies.

En segon torn de paraula Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, diu que la veritat és que l'Ajuntament ha hagut
de demanar un préstec d'onze milions d'euros a un interés molt alt  que paguen els
ciutadans. La finalitat del préstec era pagar les factures pendents i no s'ha
aconseguit, la qual cosa evidència mala gestió. Açò ha suposat un ajuntament
intervingut i la reducció de la qualitat dels serveis. El Govern no reconeix la situació
i els seus errors. De la mala gestió  anterior ve la situació actual que encara
empitjorarà en el futur amb els venciments dels crèdits.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís reconeix
que s'ha millorat però perquè es partia d'una situació de les pitjors de l'entorn. El
regidor mai contesta perquè  no reconstrueix els expedients de despesa sense
procediment  i es depuren responsabilitats. L'empresa d'un familiar del regidor cobra
amb major celeritat que la mitjana. Posar el Consell com a exemple de funcionament
és burlar-se dels ciutadans ja que contracta vulnerant la Llei i sense participació ni
transparència. La gestió del Consell és molt pitjor que la de l'Ajuntament.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que les dades
objectives reforcen  les seues afirmacions anteriors. Aquest trimestre s'ha pagat molt
menys i a més fora de termini. El Sr. Alcalde va afirmar que es compliria la Llei de
Morositat i això és fals, com també va dir  que estarien pagats els crèdits del Pla
Montoro abans del fi del mandat, la qual cosa és impossible. S'ha incrementat molt
l'endeutament. Les seues manifestacions són recomanacions per a la millora de la
gestió.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda  manifesta que
alguns proveïdors cobren per confirming i els qui no volen per transferència. Els
criteris són que es pague per antiguitat. Les factures no reconegudes ho són per
discrepàncies posades de manifest pels tècnics. La corba marca que s'arribarà a
pagar en trenta dies.

I l'Ajuntament en Ple:
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Queda assabentat de l'informe conjunt del tresorer i de la interventora de
l'Ajuntament, corresponent al tercer trimestre de 2013, que, en relació al càlcul del
període mitjà, de pagament, pendent de pagament i operacions pendents de
reconeixement, mostra les dades següents:
Càlcul període mitjà de pagament (PMP)
Total pagaments realitzats durant el trimestre 2.129.255,47
Càlcul període mitjà de pagament 58
Càlcul període mitjà de pagament excedit 41
Càlcul del període mitjà pendent de pagament (PMPP)
Total operacions pendents de pagament. Capítols 2 i 6 1.182.318,32
Càlcul de l'antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes
pendent de pagament

42

Nombre d'obligacions reconegudes pendents de pagament 503
Càlcul de període mitjà d'operacions pendents de
reconeixement (PMOPR)
Total factures registrades pendents d'aprovació 362.199,74
Nombre de factures pendents d'aprovació 166
Antiguitat mitjana de les factures pendents d'aprovació 104
Factures amb antiguitat superior a 3 mesos pendents
d'informe

3

227.827,58

Queda assabentat de l'informe conjunt del tresorer i la interventora delegada
del Consell Esportiu, corresponent al tercer trimestre de 2013, que, en relació al
càlcul del període mitjà, de pagament, pendent de pagament i operacions pendents
de reconeixement, mostra les dades següents:
Càlcul període mitjà de pagament (PMP)
Total pagaments realitzats durant el trimestre 197.233,83
Pagaments realitzats durant el trimestre fora del termini legal
de pagaments

17.487,65

Càlcul període mitjà de pagament 10,86
Càlcul període mitjà de pagament excedit 29.63
Càlcul del període mitjà pendent de pagament (PMPP)
Total operacions pendents de pagament. Capítols 2 i 6
Total operacions pendents de pagament fora del termini legal
de pagament. Capítols 2 i 6

6.701,04

Càlcul de l'antiguitat mitjana de l'ORO pendent de pagament 54,32
Número d'ORO pendent de pagament 24,32
Càlcul de període mitjà d'operacions pendents de
reconeixement (PMOPR)
Total factures registrades pendents d'aprovació
Nombre de factures pendents d'aprovació
Antiguitat mitjana de les factures pendents d'aprovació
Factures amb antiguitat superior a 3 mesos pendents
d'informe
Import total factures amb antiguitat superior a 3 mesos
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Queda assabentat de l'obligació de l'Oficina Pressupostària de remetre
telemàticament aquesta informació a l'Oficina Virtual de les corporacions locals, en
la web del Ministeri d'Hisenda, i donar compte del mateix a la Tresoreria.

4t. PROPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL EN RELACIÓ AMB  EL
TRENTA ANIVERSARI DE LA PROMULGACIÓ DE LA LLEI D'ÚS  I
ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ

D'acord amb allò que s'ha previngut en l'article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en tractar-se d'un assumpte que no ha estat
dictaminat en el moment de la convocatòria de la sessió, el president en funcions
sol·licita que es passe a votació  la ratificació de la meritada inclusió en l'ordre del
dia.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents ACORDA:
Únic. Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del Dia.

M. José Pla Casanova, Regidora Delegada d'Educació, dóna lectura a la
proposició presentada pel Consell Escolar Municipal, el 4 de novembre de 2013,
registre d'entrada número 9169, en relació amb el trenta aniversari de la
promulgació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, amb el següent tenor literal:

“ Enguany es complix el trenta aniversari de la promulgació de la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià. Després de trenta anys d’oficialitat del valencià, la
situació de la llengua en la societat valenciana té uns paràmetres de referència que
no havia tingut mai en la història del nostre poble. Des del 1983 els ciutadans de la
Comunitat Valenciana que s’han incorporat al sistema educatiu han estudiat el
valencià en els seus plans d’estudi, durant l’escolarització obligatòria i
postobligatòria. A més, durant estos trenta anys, la demanda de les famílies i
l’alumnat de seguir els ensenyaments en valencià s’ha incrementat cada any.
També en la nostra ciutat l’ensenyament en valencià ha sigut una opció majoritària.

El coneixement de valencià ha augmentat en la població adulta durant estos
trenta anys. Hui en dia la possibilitat que tenen els ciutadans d’accedir als
coneixements de valencià és una realitat estesa al llarg de tot el territori i en la ciutat
de Xàtiva. Els cursos de promoció de coneixements de valencià per a persones
adultes que s’impartixen en el centre de formació de persones adultes de Xàtiva
tenen una demanda consolidada.

El preàmbul de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià remarca el
compromís de la Generalitat Valenciana en la defensa del patrimoni cultural de la
Comunitat Autònoma i d’una manera especial en la recuperació del valencià, llengua
històrica i pròpia del nostre poble, del qual constituïx la més peculiar senya
d’identitat.

L’apartat 1 de l’article 7é de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià
promulga que “El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és
també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l’Administració local i
de les altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles”.

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

1. Que l’equip de Govern continue, intensifique i inicie aquelles accions que
consideren per a promocionar l’ensenyament en valencià en els centres
educatius de la nostra ciutat.

2. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport perquè continue amb els
programes d’ensenyament en valencià, i els incremente, tant en els centres
públics com en els concertats, en l’oferta educativa per al pròxim i següents
cursos. Així com també que continue facilitant i promovent els cursos
d’alfabetització i perfeccionament de valencià en el centre de persones adultes
de Xàtiva.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera molt important reforçar l'ús del valencià. Diu que el Partit Popular
no està sent responsable amb la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, es viuen
moments tristos. Fa anys la Llei tenia molta major entitat. El tancament de RTVV i
Ràdio Nou és un exemple de retrocés. Estem davant d'una lamentable
commemoració. Tancant la televisió i la ràdio  es tanca un àmbit molt important per
als valencians, quedant només la difusió del valencià en l'escola.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís es congratula
de la unanimitat i de les propostes d'acord en el format del valencià. S'ha de fer
més, i com a exemple d'això fomentar l'ús del valencià en altres àmbits. Espera que
això s'assumisca pel Govern tant en l'ús intern com en la difusió de la Ciutat.
S'alegra que es plantege  l'increment de les línies d'ensenyança en valencià. La Llei
d'Ensenyança  Estatal  posterga l'ensenyança en valencià. Aplaudeix la iniciativa i
demana que s'incremente.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, recorda que el seu Grup
no forma part del Consell Escolar. Votarà a favor, no obstant. La Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià ha sigut fonamental per a  transformar el territori, la
cultura i la recuperació de la llengua. Aplaudeix aquella iniciativa del PSOE
secundada per tot l'arc polític. Durant els díhuit anys del govern del Partit Popular  la
Llei no s'ha desenvolupat ni complit en la seua totalitat, prova d'això són les
denúncies de l'Escola Valenciana. Recentment la decisió de tancar la televisió i la
ràdio valencianes com a element fonamental de difusió és un colp determinant.
Demana menys hipocresia i més coherència.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, considera que en
educació s'ha fet un bon treball en matèria d'ensenyança del valencià. Cal  continuar
amb la promoció. Tot aquell que vol estudiar en valencià a Xàtiva pot fer-ho. L'àrea
de promoció del Valencià de l'Ajuntament ha participat en diverses campanyes. Cal
fer més i es compromet a continuar treballant.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la proposició presentada pel Consell

Escolar Municipal, en relació amb el trenta aniversari de la promulgació de la Llei
d'Ús i Ensenyament del Valencià.

5é. PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUER RA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA DEVOLUCIÓ I L'ESTU DI DE LES
GARANTIES DELS PAI CANYOLES I ALBAIDA
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada, el 18 d'octubre de 2013, registre
d'entrada número 8805, per a la devolució i l'estudi de les garanties dels PAI
Canyoles i Albaida, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el ple del dia 3 de febrer de 2012 es va acordar incoar expedient per a la
resolució de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada, per a la urbanització i
posterior edificació del Sector Industrial I-1 Canyoles, concedint a la mercantil
Immobiliària Juesas Aroca SL donar tràmit d'audiència. Una vegada transcorregut el
termini,  es va sol·licitar dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme de la
Comunitat Valenciana, amb caràcter previ a  l'acord municipal de resolució de
l'adjudicació del programa, en compliment de l'article 143.4 de la LUV, mitjançant
trasllat d'expedient, del present acord municipal, així com de les al·legacions de
l'urbanitzador i dels informes corresponent. En aquest sentit, cal recordar que el
Grup Municipal d'Esquerra Unida en l'Ajuntament de Xàtiva en l’esmentat ple, del
dia 3 de febrer de 2012, demana literalment i reiteradament “l'emissió d'un informe
en què es pose de manifest el cost que ha de suposar per a l'Ajuntament la
tramitació del PAI i que això es recupere executant la fiança. Condicionant el vot a
aquesta gestió. Sol·licitant també que els terrenys foren desclassificats i recuperats
per la seua vocació agrícola.”

Finalment per acord plenari de 2 de novembre de 2012 es va aprovar definitivament
la resolució de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada del Polígon Industrial
I-1 Canyoles. I es va aprovar la liquidació que ha de fer efectiva l'agent urbanitzador,
per import de 6.339,40 €, corresponent a les despeses generades en aquest
Ajuntament en concepte de defensa jurídica de les demandes ocasionades contra
l'aprovació del present Programa d'Actuació Integrada. A més també s'aprova la
devolució de l'aval de data 12 de setembre de 2008, per import de 835.642,97 €,
presentat per l'agent urbanitzador per a garantir l'execució del programa, previ
ingrés de la quantitat a què es refereix l'anterior apartat.

No obstant això, des del Grup Municipal d'Esquerra Unida volem subratllar que tal
com es diu en eixos acords es va assignar un conveni urbanístic entre l'agent
urbanitzador i l'Ajuntament de Xàtiva amb data 9 d'agost de 2009, amb l'objecte de
desenvolupar l’esmentat PAI, on es va pactar d'entre altres les condicions següents:

Segon. Terminis.

1. Respecte de l'execució d'aquest Programa, i amb relació al que estableix l'art.
29.5 de la LRAU, la seua execució conclourà dins dels DOS (2) ANYS següents,
computats a partir de la data de l'aprovació del Projecte de Reparcel·lació, així
com de l'obtenció de les llicències i permisos necessaris, tot això excepte
pròrroga sol·licitada per l'agent urbanitzador i concedida per l'Administració
Municipal.

4.  Aquest Termini d'execució de l'obra d'urbanització resulta inferior al màxim de
quatre anys atorgat per la LRAU. Donada la quantitat de propietaris en l'àrea i
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l'existència d'activitats en marxa el termini es considera ajustat per a no produir
un excessiu constrenyiment econòmic sobre els propietaris obligats al pagament
de les quotes d'urbanització. La mercantil proponent es mostra oberta, si
l'Administració ho considera oportú a la pròrroga dels referits terminis.

4.1. Des de la firma del conveni: 0-4 mesos Projectes de Reparcel·lació i
Urbanització.
4.2. Des de l'aprovació ferma del projecte Dos anys per a la finalització
d'obres d'urbanització.

Quart: Penalitzacions per incompliment.

A. La pèrdua de la garantia financera del deu per cent (10%) dipositada
segons aquest Conveni.

Aquesta penalització operarà per al supòsit de renúncia injustificada a
l'execució de les obres d'urbanització o l'incompliment, greu, manifest i culpable de
les obligacions assumides o derivades del Programa, produïdes després de la
subscripció dels compromisos, assumpció d'obligacions i dipòsit de fiança.

Per tant, queda ben evident l'incompliment des del primer moment en què
l'elaboració del Projecte de Reparcel·lació no va ser realitzada dins del terme dels
quatre primers mesos comptant des del dia 9/08/2008. Per això, el dia 9/12/2008, ja
s'estava incomplint el conveni. Vaja per davant, la total i absoluta irrellevància de la
voluntat dels propietaris afectats davant aquesta situació.

Pel que fa a l'excusa al·legada que es justifica que el 3 de juliol de 2009
Iberdrola va emetre un informe sobre la repercussió econòmica de l'electrificació del
Polígon, que ascendeix a 1.364.082,39 €. Atés que la línia ha de tindre la seua
entrada i eixida en la subestació de Llanera de Ranes, no té res a veure amb allò
acordat i firmat per les seues dues bandes. De fet, eixa qüestió hauria d'haver estat
prevista i solucionada en el moment de firmar el conveni urbanístic i no exculpa en
absolut l'agent urbanitzador, perquè en el conveni, no es condiciona el compliment
del mateix a les exigències del subministrador d'energia elèctrica, que ho limita a
aplicar la legalitat vigent sobre instal·lacions elèctriques, legalitat que coneixia
perfectament l'agent urbanitzador.

El Decret Llei 2/11 del Consell, on s'empara l'agent urbanitzador, regula
només la “suspensió” d'execucions d'actuacions, en cap cas regula la caducitat de
les actuacions, ni de bon tros preveu la devolució de les garanties. En tot cas,
argumenta tot el contrari. Exigeix pronunciament sobre les garanties, però amb la
perspectiva d'aconseguir i mantindre vigents les mateixes. Per tant, insistim que està
regulant la “suspensió”, no la “caducitat” d'una actuació urbanística.

Decret Llei 2/11 del Consell:
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera Suspensió temporal de l'execució dels programes.

 Als programes que es troben en execució a l'entrada en vigor del present
Decret Llei, quan causes justificades d'interés públic o la viabilitat econòmica de
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l'actuació així ho aconsellen, l'administració actuant, d'ofici o a instàncies del
propietari o de l'urbanitzador, podrà acordar la suspensió temporal, total o parcial, de
l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys
més com a màxim.

La sol·licitud de suspensió temporal serà informada pels serveis tècnics i
jurídics de l'administració actuant i, després d'això, exposada al públic per un termini
de quinze dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província corresponent, i
amb simultània audiència, pel mateix termini, a l'empresari constructor i als
propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació.

L'acord de suspensió temporal ponderarà els eventuals perjuís que pogueren
derivar-se per als propietaris o tercers afectats i contindrà obligatori pronunciament
sobre les mesures a adoptar per a salvaguardar els seus drets especialment:

• Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o
parcial, respecte de l'àmbit i desenvolupament de l'actuació.

• Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.
• Mesures a adoptar, si és necessari, en relació amb la conservació de les

obres ja executades.
• Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i

tercers afectats.
• Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d'urbanització.
• Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per a

l'urbanitzador i els propietaris; així com, si és necessari, la modificació o ajust
de la reparcel·lació.

• Efectes de la suspensió en relació amb l'empresari constructor.

En aquest sentit, entenem que l'acord plenari de 2-11-12, perjudica greument
els interessos de l'Ajuntament i del poble de Xàtiva, beneficiant de forma
injustificada l'agent urbanitzador, incomplint i no aplicant el conveni que s'havia
firmat entre les dues parts. La clàusula 4 del Conveni urbanístic, penalitza amb la
pèrdua de la garantia prestada (835.642,97.€) a l'agent urbanitzador, que
incomplisca les seues obligacions, com és el cas que ens ocupa, no s'apliquen en
cap forma el Decret Llei del Consell 2/11, que només regula la suspensió
d'actuacions, i en qualsevol cas allò que no regula de totes maneres és la
“caducitat”, dels convenis urbanístics. El dia 9/12/08, ja s'havia incomplit el conveni,
en no presentar-se el projecte de reparcel·lació, i van seguir incomplint-se aquelles
que incumbeixen l'agent urbanitzador, independentment de la voluntat dels
propietaris de les parcel·les afectades. A més, no és cap excusa com ja hem dit, el
dictamen d'Iberdrola de 3/07/09, i el conveni urbanístic, no es pot resoldre de forma
diferent d'allò previst en el mateix conveni o la Llei, és per això, que atés que el
poble de Xàtiva i els propietaris afectats han fet un esforç, en aprovar una iniciativa
urbanística que ha fracassat per causes alienes al poble, s'hauria d'haver aplicat la
clàusula 4 del Conveni urbanístic que penalitza amb la pèrdua de la garantia
prestada,

És per tot açò que l'Ajuntament de Xàtiva, i a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:
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Primer. INICIAR expedient per la declaració de lesivitat per il·legal de l'acord
de Ple de 2/11/2012, on es va acordar la devolució de garantia prestada a l'agent
urbanitzador IMMOBILIÀRIA JUESAS-AROCA SL, i d'acord amb els tràmits
pertinents, s'acabe anul·lant eixe acord i s'acabe reintegrant al patrimoni municipal
l'import de l'aval de   835.642,97.€).

Segon. ELABORAR informe tècnic sobre totes les possibles situacions
d'incompliment d'acord per part de l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació
Integrada del Polígon Industrial I-5 ALBAIDA.

Tercer. DESTINAR l'import de les garanties prestades per a aquells agents
urbanitzadors que han incomplit els seus acords als llauradors afectats que estan
pagant un IBI desproporcionat i altres càrrecs que els han portat a abandonar els
preus de les expropiacions, compensacions pendents de complir i altres perjuís
patits, com a conseqüència de la nefasta política urbanística realitzada per l'equip de
govern.

Quart. INICIAR les accions pertinents per a aconseguir la desclassificació del
Programa d'Actuació Integrada del Polígon Industrial I-5 ALBAIDA i del Programa
d'Actuació Integrada del Polígon Industrial I-1 CANYOLES.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que hi ha una desproporció del PGOU i del sòl urbanitzable classificat.
El temps evidencia que hi ha milers de m2 que paguen contribució urbana i són
explotacions agrícoles, moltes sense producció. A més estan les despeses que els
urbanitzadors han ocasionat a l'Ajuntament per la tramitació de les seues iniciatives
que, finalment, no s'han portat a terme. Ja al seu dia va demanar que es complira el
Conveni del PAI Canyoles i que es rescabalara a l'Ajuntament de les despeses, a
més de la desclassificació dels tercers. El Conveni no s'ha complit ni s'ha
desclassificat el sòl. Al revés l'empresari haguera reclamat el compliment del
Conveni a l'Ajuntament. Proposa que totes les forces polítiques pacten el model
territorial del segle XXI. Demana que els camps tornen a cultivar-se i els seus
propietaris contribuïsquen per rústica, no per urbana.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que sempre ha denunciat l'urbanisme salvatge i per damunt de la ciutadania, del
territori i de  l'Ajuntament . Es congratula de les decisions iniciades per a declarar la
caducitat de PAI. Cal anar més avant. El PGOU necessita una revisió i
fonamentalment una desclassificació. La història no pot repetir-se, per això, el
PGOU no pot quedar obert a desenvolupaments. L'acord de resolució del PAI és
legal i no pot declarar-se la lesivitat. Això sense perjuí  que poguera analitzar-se
reintegrament de costos.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera la proposta
interessant. El Conveni pot haver-se incomplit per tema de terminis. Podrien
sol·licitar-se informes. No obstant això per coherència no pot declarar il·legal l'acord
de resolució ja que el considera legal. El que ha de fer-se és desclassificar el sòl i
que tribute per IBI rústica. La pressió fiscal  que pateixen els veïns és inaguantable.
Ha de revisar-se el PGOU ja que no cal més sòl urbanitzable industrial.

Vicente Parra Sisternes, alcalde en funcions i regidor delegat d'Obres i
Urbanisme, diu que sobre la declaració de lesivitat considera que cal ser conseqüent
amb els acords adoptats i amb el sentit del vot. Amb la caducitat dels PAI estan tots
d'acord i s'està complint el compromís per l'adquirit en seu plenària. També manté el
compromís de demanar informe jurídic sobre si l'acord de resolució presenta alguna
irregularitat. Sobre la desclassificació del sòl, això passa per una revisió del PGOU.
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És una qüestió molt delicada que ha d'estudiar-se en comissió amb tots els pros i
contres i amb informes tècnics. Insisteix en el fet que és una mesura molt delicada a
la qual no renuncia  però que ha d'avaluar-se amb tranquil·litat.

En segon torn de paraula, Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià  diu que hauria d'haver-se emés un informe jurídic
de cara al ple. Si no s'ha complit el Conveni el procés està viciat i per això
procedeix la seua revisió. Màximament quan l'ingrés ajudaria a rescabalar a
l'Ajuntament  i a disposar de diners per a altres serveis. Els ciutadans tenen dret a
això. Esquerra Unida està per un nou PGOU. Xàtiva necessita una nova ordenació
del territori, però cal fer-ho participativament escoltant totes les veus. S'evidencia
una clara falta de projecte en tots els sentits per part del Partit Popular.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-
Compromís manifesta que la proposta del seu grup seria per començar amb

modificacions puntuals  del PGOU ja que exemples com el sector Canyoles posen
de manifest les falses expectatives que conté. Aportarà propostes en aquest sentit.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista insta a l'inici de la revisió
en qualsevol de les seues modalitats. No ha de deixar-se passar més temps, cal
donar respostes ràpides.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde en
funcions, els nou vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular i els dos
vots dels Regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís) dos vots a favor (els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i sis
abstencions (les sis abstencions dels regidors del Grup Municipal del Partit
Socialista), ACORDA:

Únic. Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, per a la devolució i l'estudi de les garanties dels PAI Canyoles i
Albaida.

6é. PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A LA TRANSPARÈNCIA I EL FOMENT DEL BÉ  COMÚ EN
LES CONTRACTACIONS I CONCESSIONS DE L'AJUNTAMENT DE  XÀTIVA

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la proposició presentada, el 25 d'octubre de 2013, registre d'entrada número 8959,
per a la transparència i el foment del bé comú en les contractacions i concessions
de l'Ajuntament de Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La societat actual demana cada vegada més transparència i democràcia en
totes les actuacions de les administracions públiques, transparència a què estem
obligats els gestors dels diners que, a través dels impostos, cedeix tota la
ciutadania. És una exigència cada vegada més patent que els diners siguen utilitzats
de forma transparent i democràtica.

Així mateix, és un deure reconegut en totes les lleis fonamentals l'obligació de
totes les administracions de fomentar el bé comú de la ciutadania, contribuir a la
justícia i al benestar de la societat, protegir la llengua i la cultura i assegurar una
vida digna.
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Com indica la Constitució Espanyola en el seu preàmbul: La nació espanyola,
amb el desig d'establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots
els que la integren, fent ús de la seua sobirania, proclama la voluntat de: Garantir la
convivència democràtica dins la Constitució i les lleis de conformitat amb una ordre
econòmica i social justa. Consolidar un Estat de Dret que assegure l'imperi de la llei
com a expressió de la voluntat popular. Protegir tots els espanyols i els pobles
d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seues cultures i tradicions, llengua i
institucions. Promoure el progrés de la cultura i de l'economia per tal d'assegurar a
tots una qualitat de vida digna. Establir una societat democràtica avançada, i
col·laborar en la fortalesa d'unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre
tots el pobles de la Terra. Així mateix,  en l'article 35, diu: Tots els espanyols té el
deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la
promoció a través d'un treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les
seues necessitats i les de la seua família, sense que en cap cas es puga fer
discriminació per raó de sexe; i en l'article 45: Tots tenen dret de gaudir d'un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo.
Els poders públics vetlaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi
de protegir i millorar la qualitat de vida i defendre i restaurar el medi ambient, amb el
suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana indica que: La Comunitat
Valenciana té com a objectiu la consecució de l'autogovern en els termes d'aquest
Estatut, reforçar la democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans en la
realització dels seus fins. La Comunitat Valenciana, com a regió d'Europa, assumeix
els valors de la Unió Europea i vetlara pel compliment dels seus objectius i per la
defensa dels drets de tots els ciutadans europeus.

Al respecte, la Carta Social Europea, enumera tota una sèrie de drets dels
treballadors i treballadores entre les quals es troba: Tota persona tindrà l'oportunitat
de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement escollit. Tots els treballadors
tenen dret a unes condicions de treball equitatives.

Des de COMPROMÍS considerem que aquesta declaració d'intencions no es
pot quedar en paraules boniques i indicacions per a totes les empreses del que han
de fer. En primer lloc, el dret a l'accés al treball per a tota la ciutadania en condicions
equitatives es veu conculcat moltes vegades fent que moltes persones no tinguen
les mateixes oportunitats, és a dir, amb la mateixa formació i mèrits, una empresa
pot contractar abans una persona o a una altra per raons que no són objectives.
Aquestes raons no deurien ni contemplar-se en l'àmbit públic, i no es contemplen de
forma teòrica, però la pràctica ens diu que sí es té en compte moltes vegades.
Estem parlant del que comunament es coneix com “enxufisme”. La societat demana,
i més fins i tot en situacions de crisi com aquestes,  amb xifres alarmants de
desocupació, molt lluny de la plena ocupació a què també fa referència a la
Constitució, transparència en les contractacions de les administracions públiques,
eradicació d'aquestes contractacions irregulars.

Donat per descomptat que cap administració hauria de contractar sense
contemplar de forma igualitària a tota la ciutadania (no tindria sentit prendre acord
per aquest objectiu obvi), l'objectiu d'aquesta proposta és entendre la igualtat
d'oportunitats per tota la ciutadania a totes les empreses que contracten
treballadores i treballadors amb diners públics, amb diners que paguen totes les
ciutadanes i ciutadans de les seues butxaques. L'externalització de molts serveis
educatius, esportius… fa que hi haja empreses que contracten persones que
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dediquen tota la seua jornada a serveis públics, el sou de les quals es paguen
íntegrament amb diners públics, i són vistos per la ciutadania per treballadors
públics, creades específicament per a aquest fi o amb activitat fonamental depenent
en alt grau de l'erari públic. No té cap sentit, per tant, que el gestor de l'empresa
concessionari d'un servei públic contracte abans un familiar que una altra persona
més qualificada quan ho fa amb diners de totes i tots.

Per un altre costat la consecució d'una societat millor, més justa, més
igualitària, i el foment de la nostra cultura, tradicions patrimoni i llengua, així com el
foment del respecte al medi ambient són objectius que reconeix totes les lleis
fonamentals del nostre Estat i Comunitat Autònoma. Aquest foment es pot realitzar
mitjançant, com ja es fa, ajudes o beneficis fiscals. La proposta que realitzem des de
COMPROMÍS és que aquest foment s'estenga a l'hora d’escollir les empreses que
han de prestar serveis públics i es veuen, per tant, finançades amb els diners de
totes i tots. No tindria sentit que l'Ajuntament destinara recursos de la ciutadania per
a aconseguir aquests objectius mentre les empreses que tingueren concessions
foren en sentit contrari. Així demanem que en els plecs de condicions s'establisca
que les empreses deuran presentar els seus objectius respecte d'això, a més de
comprometre's a realitzar un balanç sobre el compliment d'aquests objectius. Sense
pretendre dictar des d'aquest grup municipal  quals han de ser els ítems a valorar,
creiem que les empreses deurien comprometre's, a més de contractar de forma
transparent, com hem establert en els paràgrafs anteriors, a no discriminar quant a
sexe o precedència, és més, establint quotes de contractació, si és possible; a
discriminar de forma positiva les persones amb discapacitat; a establir salaris
mínims dignes i condicions dignes de treball, més enllà del que el pur mercat
estableix (si dels poders públics no fomenten la millora de les condicions laborals,
no es farà des de cap lloc), a utilitzar recursos i energies sostenibles, a fomentar l'ús
del valencià, a afavorir la recuperació del patrimoni de la ciutat, fent especial
referència al nucli històric…

Proposem per tant la creació d'una comissió mixta de què formen part els
grups polítics, les associacions empresarials i els sindicats, en la qual es definisca
quins són els criteris per a valorar el que proposem, seguint les directrius d'aquesta
proposta. Aquesta comissió també establirà quina serà la formació de realitzar una
“auditoria” del compliment efectiu del balanç que cada empresa enviarà a
l'Ajuntament a final d'any.

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

ACORDS

− Iniciar l'expedient d'una normativa perquè  les empreses que contracten
treballadores i treballadors a partir de concessions de serveis atorgats per
l'Ajuntament de Xàtiva o empreses que gaudisquen d'edificis o terrenys propietat
del consistori, ho faran de forma transparent, i a aquest efecte, inclouran en el
plec de condicions quin serà el criteri de contractació, valorant-se la seua
transparència. A més, informaren anualment dels processos de contractació i en
tot cas en qualsevol prórroga o renovació de la concessió, sempre respectant la
llei de protecció de dades.

− Es crearà una comissió mixta formada pels grups municipals de l'Ajuntament de
Xàtiva, les associacions d'empresaris i els sindicats del municipi amb l'objectiu
d'elaborar una sèrie de criteris destinats a fomentar la implicació de les empreses
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concessionàries de serveis públics sostinguts amb fons de l'Ajuntament o que
gaudisquen d'edificis o terrenys propietat del consistori en el benestar de la
societat. Aquests criteris seran avaluats per la pròpia empresa amb un balanç
que serà entregat a l'Ajuntament, el qual, a través de la mateixa comissió
establirà un sistema d'auditoria per comprovar la veracitat del balanç.

− L'Ajuntament de Xàtiva estudiarà, a través de cadascuna de les comissions
informatives, la creació d'uns llindars econòmics a partir dels quals s'aplicaran
aquests criteris a totes les empreses amb les quals contracte l'Ajuntament.”

A les 13 hores 15 minuts s'absenta de la sessió el regidor José Antonio Vidal
Piquer.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís explica la
proposició.

A les 13 hores 25 minuts s'incorpora a la sessió el regidor José Antonio Vidal
Piquer.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País,
manifesta la seua conformitat amb la proposició. Considera que cal anar més enllà.
S'estan plantejant mesures de privatització. No pot permetre's aquesta tendència.
És un deteriorament del públic. Cal apostar per la igualtat real mitjançant empreses
públiques. La millor forma d'eixir avant seria reforçar serveis municipals i serveis
públics.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera la proposta
positiva ja que planteja qüestions com la transparència en la contractació pública. El
contractista públic és una extensió  de l'Ajuntament. El seu grup ha vingut
denunciant  pràctiques irregulars de contractació en l'Ajuntament i poc transparents.
L'Ajuntament té un problema greu i de mala gestió amb concessionaris com és el
pàrquing de l'Albereda o el de la Plaça La Bassa, també amb l'Escorxador, Hotel
Murta o la Casa de la Llum. La transparència i la gestió han de millorar.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que la proposta comporta que els que reben diners públics tinguen els
mateixos criteris de selecció. Les directives europees són contràries a exigir
requisits no directament relacionats amb l'objecte del contracte, com també criteris
de selecció i comissions no integrades per membres de la corporació. A més cal ser
realistes i la proposta no ho és. L'important és que es preste el servei i es preste bé,
que hi haja pluralitat en la concurrència i s'adjudique al més barat. Les meses de
contractació estan integrades per funcionaris i es dóna compte a la Sindicatura de
Comptes. A pesar de ser invitada l'oposició no sempre acudeix a la mesa de
contractació.

En segon torn Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià diu que desitjaria que governs com  el valencià tingueren
present la legalitat i l'ètica. La missió del govern és, sobretot, donar serveis. Això es
podria fer per gestió directa amb empreses com Proexa. Per a això fa falta
compromís amb la ciutadania i amb el públic. Els diners públics han d'usar-se amb
la màxima eficàcia i eficiència.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
contractistes i concessionaris públics utilitzen criteris  com ser fallera major o reina
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de la fira per a seleccionar el personal. Això, i moltes altres pràctiques, fan pensar
que des de l'Ajuntament es donen instruccions als contractistes de a qui s'ha de
contractar.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que  quan
parlava de contractacions no es referia a aquelles que ha formalitzat l'Ajuntament
amb empreses sinó de les contractacions d'empleats públics que han duplicat la
plantilla i s'han realitzat de forma no transparent sense sistemes selectius legalment
constituïts.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que la postura del Govern és legalitat i realisme. Accepta suggeriments
però lliçons les justes. Alguns partits quan governeu  fan el contrari del que han
promulgat en l'oposició. L'Ajuntament en les seues contractacions laborals utilitza
els criteris  que contempla la proposta del Grup Bloc-Compromís. En tot cas cap
ajuntament té creada la comissió proposada.

A continuació es procedeix a la votació de la proposició, obtenint el resultat
següent:

 Deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde en funcions i els nou vots dels
regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis vots dels regidors del
Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap
abstenció.

En existir empat en la votació es procedeix novament a realitzar la mateixa i
com que persisteix el mateix resultat d'empat és dirimit amb el vot de qualitat del Sr.
President en funcions, en sentit negatiu, per la qual cosa s'ACORDA:

Únic. Rebutjar la proposició presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
per a la transparència i el foment del bé comú en les contractacions i concessions
de l'Ajuntament de Xàtiva.

7é. 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 dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 330 al 372 (corresponents al mes d'octubre de 2013)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

8é. DESPATX EXTRAORDINARI

8é1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  PER A
LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOS T SOBRE
L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA U RBANA
BASANT-SE EN LA NOVA NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTEC CIÓ DE
DEUTORS HIPOTECARIS
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El Grup Socialista 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.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 29 d'octubre de 2013, registre d'entrada 9071, per a la modificació de
l'ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana basant-se en la nova normativa de protecció de deutors
hipotecaris, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'aprovació per part del Govern Estatal del Reial Decret Llei 6/2012, de mesures
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, ha obert la porta a la
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de l'Impost sobre l'increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, concretament en allò que fa referència al
subjecte passiu en els casos de donació en pagament que contempla l’esmentada
norma.

L'article 9 del RD-Llei 6/2012 incorpora un nou apartat 3 en l'article 106 del Text
Refós de la Llei d'Hisendes locals que diu el següent: “3. En les transmissions
realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial
Decret –Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, en ocasió de la donació en recompensa de la seua
vivenda previst en l'apartat 3 de l'annex d'aquesta norma, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireix l'immoble, sense que
el substitut puga exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries
satisfetes”.

Així mateix, l'article 2 del RD-Llei 6/2012 estableix que les mesures previstes en
aquest RD-Llei s'aplicaren als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca
immobiliària el deutor del qual es trobe situat en el llindar d'exclusió i que estiguen
en vigor a la data de la seua entrada en vigor, amb l'exempció de les contingudes en
els articles 12 i 13, que seran d’aplicació general. Així mateix estableix que les
mesures previstes en aquest RD-Llei s'aplicaran igualment als fiadors i avalistes del
deutor principal, respecte de la seua vivenda habitual i amb les mateixes condicions
que les establertes per al deutor hipotecari. L’esmentat article 2 ha estat redactat per
l'apartat u de la disposició final catorzena de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació, regeneració i renovació urbana, actualment en vigor.

Finalment, l'article 3 del RD-Llei 6/2012 que defineix el llindar d'exclusió. Aquest
article ha estat redactat per l'apartat dos de l'article 8 de la Llei 1/2013, de 14 de
maig, de mesures per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris,
reestructuració del deute i lloguer social.

En aplicació d'aquesta normativa, hauria de modificar l'Ordenança Reguladora de
l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de
l'Ajuntament de Xàtiva de la manera següent:
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Primer.  Afegir com a punt 2 de l'article 6 de l'ordenança el següent text literal: “2. En
les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d'aplicació de
l'article 2 del Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb motiu de la donació en
recompensa de la seua vivenda prevista en l'apartat 3 de l'annex d’aquesta norma,
tindrà consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que
adquirisca l'immoble, sense que el substitut puga exigir al contribuent l'import de les
obligacions tributàries satisfetes.”

Segon.  Afegir com a punt 3 de l'article 16 de l'ordenança el següent text literal: “3.
En el supòsit que es donen les circumstàncies recollides en l'article 6.2 de la present
Ordenança Fiscal, i amb l'objecte de verificar la situació del llindar d'exclusió, en
aquests casos deurà emetre's informe per part dels serveis socials municipals en
què s’indique si es compleixen tots els extrems assenyalats en l'article 3 del Reial
Decret Llei 6/2012 de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos. De l’esmentat informe es donara compte al Departament de Gestió
Tributària de l'Ajuntament de Xàtiva.”

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per la seua consideració i
aprovació per al Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Iniciar els tràmits convenients per a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora
de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de
l'Ajuntament de Xàtiva basant-se en la nova normativa en matèria de protecció de
deutors hipotecaris. Concretament, incorporant a l'article 6 i a l'article 16 de la
mateixa els punts desenvolupats en l'exposició de motius de la present moció”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià reivindica el paper de la plataforma dels afectats per les hipoteques. La
proposta és òbvia ja que esdevé d'una obligació legal. Serveis socials de
l'Ajuntament hauria de  detectar als qui estan  en un procés semblant i informar-los
dels seus drets. En definitiva  que l'oficina de mediació hipotecària aprovada
funcione. Demanaria conéixer què deuen els bancs per immobles afectats per
desnonaments. Demana màxima col·laboració amb els afectats.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta la
seua conformitat amb la moció. Opina que no ha d'haver-hi problema a incorporar-la
a l'Ordenança. Serveis Socials hauria de fer un esforç per a estar a l'altura de les
circumstàncies.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que accepta la moció i es compromet a traslladar l'acord per a modificar
l'ordenança. Demana que conste en acta que l'Ajuntament ja està aplicant la Llei en
aquest sentit. Els compromisos assumits en matèria d'ajuda als afectats per
desnonaments s'estan complint tots ells. La informació que té és que els bancs no
són deutors per immobles afectats per desnonaments.

En segon torn, Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, diu que també desitja màxima implicació amb afectats per
execucions hipotecàries. És clau que ningú pague el que no li correspon.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, agraeix el suport, és
fonamental col·laborar conjuntament en la informació a l'afectat.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
suggereix que es demane informe al Departament de Tributs dels afectats que no
haurien de pagar per aplicació d'aquesta mesura.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD.
Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la

modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana basant-se en la nova normativa de protecció de
deutors hipotecaris.

8é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMP ROMÍS
SOBRE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 4 de novembre de 2013, registre d'entrada 9155,
sobre Pressupostos Participatius, amb el següent tenor literal:

“El govern obert es basa fonamentalment en tres principis bàsic:
transparència, col·laboració i participació. La participació ciutadana implica una nova
forma de relacionar-se entre la ciutadania i els poders públics, on els primers, junt
amb les associacions cíviques, s'impliquen tant en la formulació com en l'execució i
el control de les polítiques públiques que fins ara havien estat controlades pels
poders públics. En els últims anys hi ha hagut una demanda més alta per part de la
ciutadania d'intervenció directa en els governs. Exemple paradigmàtic d'això  és
l'eclosió  del moviment 15M, un experiment  de democràcia directa on centenars de
milers de ciutadans  de tot l'Estat reclamaven un aprofundiment democràtic, una
nova forma de democràcia més directa. Cada vegada tenim una ciutadania que vol,
que exigeix ser informada, ser consultada i que vol decidir  sobre les polítiques més
enllà del vot cada quatre anys. La ciutadania reclama avançar a un model  on la
democràcia directa –La democràcia quotidiana- siga compatible amb la democràcia
representativa que s'ha practicat fins ara. L'elecció democràtica  dels representants
no pot suposar un fre a la participació directa dels ciutadans en els assumptes
públics, tal com recull i garanteix l'article 23 de la Constitució Espanyola (Els
ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de
representants […]).

Però la participació ciutadana no és només beneficiosa  per a la ciutadania,
també ho és per als governants. S'estableixen relacions de complicitat amb la
ciutadania, que al seu torn afavoreixen la implementació  de les polítiques decidides
entre ella i els governants.

En definitiva, amb la participació  s'amplia  el concepte  de democràcia, ja que
persegueix que els habitants d'un lloc siguen subjectes socials, amb més capacitat
per a transformar el medi on viuen i on exerceixen un major control sobre els seus
òrgans polítics, econòmics i administratius.

Al desembre de 2001 el Comité de Ministres del Consell d'Europa va aprovar
la Recomanació als Estats per a la participació dels Ciutadans en la Vida Pública en
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l'Àmbit Local on es detectaven diversos problemes, entre ells una separació cada
vegada més gran entre la ciutadania i els representants públics. A més, en el nostre
Estat la Llei 57/2003 va suposar un avanç en l'aprofundiment de mesures que
tendeixen a incrementar la participació  ciutadana. Entre eixes mesures obligava els
majors ajuntaments, com el de València, a tindre un Reglament de Participació
Ciutadana i introduïa ferramentes com la iniciativa ciutadana i la consulta popular, la
creació del Consell Social de la Ciutat i també la creació d'una comissió especial de
suggeriments i reclamacions. Paral·lelament, la Generalitat  Valenciana va aprovar
la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació  Ciutadana de la
Comunitat Valenciana, on també s'introdueixen elements de participació  en la vida
política local.

Una de les ferramentes més importants que té la ciutadania en aquest àmbit
són els pressupostos participatius, mitjançant els quals tots els veïns poden
participar en l'elaboració del pressupost públic municipal. Normalment es reconeix a
Porto Alegre (Brasil) com la primera ciutat a aprovar aquesta metodologia l'any 1989
i a partir d'eixe any s'ha anat estenent  per moltes ciutats brasileres i de la resta del
món. En l'actualitat hi ha més de 50 països que apliquen aquesta metodologia, entre
ells l'Estat Espanyol i dins de l'Estat, en moltes ciutats valencianes (Elx, Alacant,
Castelló…). De fet, a Xàtiva no s’ha fet cap iniciativa per implementar els
pressupostos participatius.

Normalment els processos participatius en els pressupostos han permés la
ciutadania escollir una part del pressupost d'inversions i de manera descentralitzada
en el territori. L'objectiu principal  és introduir un mecanisme  de democràcia directa
en la gestió pressupostària. D'aquesta manera la ciutadania no és una mera
observadora de l'acció del govern i pot codecidir  una part del pressupost públic. Per
què qui millor que els veïns i veïnes d'un barri o districte per a saber quines són les
infraestructures prioritàries?.

És per tot açò que proposem al ple l'adopció del següent:

ACORD

Únic. Que l'Ajuntament de Xàtiva implemente un procés de pressupostos
participatius a la Ciutat de Xàtiva, de manera que els veïns i veïnes de la nostra
ciutat puguen decidir almenys una part del pressupost d'inversions.”

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. alcalde en funcions
i els nou vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) nou vots a favor
(els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i una abstenció (l'abstenció de
la regidora M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal del Partit Socialista que
s'havia absentat de la sessió a les 14:00 hores) adopta el següent  ACORD:

Únic. No declara la urgència de la moció presentada pel Grup Muncipal Bloc-
Compromís sobre Pressupostos Participatius.

A les 14 hores i 5 minuts s'incorpora a la sessió la regidora del Grup
Municipal Socialista M. Consuelo Angulo Luna.
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8é.3. I 8é5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SO CIALISTA,
CONTRA EL PROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ  I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL I MOCIÓ PRE SENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ DE REBUIG DE LA
LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ  I LA SOSTENIBILITAT DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Els portaveus dels grups municipals Partit Socialista i Esquerra Unida del
País Valencià, proposen tractar ambdues mocions conjuntament. Miquel Àngel
Lorente López, proposa que cada grup faça la seua  exposició de motius.

A continuació sol·liciten declaració d'urgència per a passar a tractar el
present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per
unanimitat.

Es dóna compte de la moció presentada  pel Grup Municipal Socialista el 4 de
novembre de 2013, contra el projecte de Llei  per a la racionalització  i sostenibilitat
de l'Administració Local,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern va remetre al Congrés el 2 d'agost, el Projecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de  l'Administració Local, sense comptar cap suport.
Alcaldes i regidors, de tots els partits polítics, hem reivindicat, des de fa anys, de
forma unànime, la necessitat d’actualitzar les lleis que regulen les competències i el
finançament de les entitats locals.

Ara, quan la societat ens demana l'acord i el consens entorn de qualsevol
canvi del nostre model d'Estat, el Govern del PP ha iniciat la tramitació d'un Projecte
de reforma local imposada, que posa en escac els fonaments del municipalisme i
amb això, la base d'un model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant
els últims 30 anys.

Els ajuntaments van ser institucions clau durant la transició democràtica,
governar des de la proximitat i la proximitat, ha sigut la clau que ha facilitat la
profunda transformació i modernització d'Espanya durant les últimes dècades. La
proposta del Govern d'intervindre i buidar de competències una gran majoria de les
entitats locals, posa en perill i fa més fràgil la nostra democràcia.

Tots som conscients de la necessitat d’aplicar el rigor, l'austeritat, l'eficiència i
la transparència en l'administració dels recursos, però en cap cas, aquests
arguments es poden utilitzar com a coartada per a suprimir-los o encarir serveis
públics, però el PP amb la seua proposta, en compte d'assegurar els serveis mínims
que han de prestar els ajuntaments fa que perillen seriosament.

Amb aquesta reforma milers d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que
han estat escollits pel ciutadà en les urnes per a governar en els seus pobles i
ciutats, ja no seran els responsables a l'hora de prendre decisions i gestionar els
serveis que deurien prestar des dels seus ajuntaments. La reforma local del PP
aconsegueix el contrari d’allò que es proposava, perquè ha suscitat el “consens” de
tots contra el text, perquè suposa un nou colp astral a l'Estat de benestar, ja que els
ajuntaments perdran competències essencials com els serveis de proximitat, que
seran més cars i menys eficaços per als ciutadans.
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Quan el Govern redacta aquesta proposta ho fa des d'un profund
desconeixement del paper real que exerceix l'estructura municipal en vertebració
d'Estat. Sembla ignorar que els serveis públics, no es poden valorar exclusivament
per criteris econòmics sinó també han d'avaluar-se, amb caràcter prioritari, pel
benefici social que comporten els seus usuaris, els ciutadans.

La garantia de la cohesió social i territorial ha sigut la base del nostre model
d'Estat constitucional, el govern local en els xicotets municipis (el 86,13%, açò és
6.796 ajuntaments tenen menys de 5.000 habitants) ha resultat una eficaç forma de
facilitar l'exercici dels drets dels nostres veïns i veïnes l'accés en condicions
d'igualtat a prestacions i serveis, no importants en el lloc on visquen, combatent amb
això la despoblació i el desarrelament en el medi rural i promovent un
desenvolupament territorial vertebrador i sostenible.

Des del municipalisme hem vingut reclamant una reforma de les lleis i del
finançament local que permetera a les entitats locals exercir les seues
responsabilitats amb competències ben definides i finançament suficient. Doncs bé,
lluny d'atendre les demandes històriques d'alcaldes i alcaldesses i de federacions de
Municipis, la proposta de reforma suposa deslocalitzar i allunyar dels seus
destinataris, els veïns, les competències pròpies dels ajuntaments i preveuen el
traspàs de competències i recursos financers, és a dir de recursos econòmics a les
comunitats autònomes i en els casos de les competències denominades
competències “impròpies” lluny d'assegurar la prestació dels serveis, seran
suprimides per no ser prestades per cap altra Administració. D'una altra banda
aquells serveis que passen a la Diputació Provincial  podran ser privatitzats amb el
consegüent augment de taxes i preus, que pagaren els ciutadans.

Una altra de les conseqüències més alarmants de l'aplicació d'aquesta Llei
Local és que a través del desmantellament del sector públic local posaran en perill
més de 250.000 ocupacions públiques.

A manera de conclusió, l'autonomia local està garantida per la nostra
Constitució i per la Carta Europea com un dels principis que fonamenten la
democràcia, la cohesió i la vertebració social i territorial d'un Estat descentralitzat.
Entre tots hem intentat dissenyar un model local capaç de donar més i millors
serveis a la ciutadania, hem conformat Governs locals que són exemples de
participació, d'integració i convivència.

El compromís amb els nostres veïns i veïnes, i la nostra responsabilitat com a
governants en ajuntaments, diputacions, Consells i  capítols ens exigeix un
pronunciament clar en defensa dels Governs locals.

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

PROPOSTA D'ACORD:

1. Reafirmar l'autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en la
igualtat d'oportunitats, la democràcia i la cohesió social; elements que han
permés vertebrar el territori i prestar serveis essencials i bàsics, descentralitzats i
de proximitat per a la ciutadania.

2. Transmetre als ajuntaments i als seus habitants, especialment dels municipis
més xicotets el nostre suport i reconeixement per la labor que realitzen mantenint
el territori viu per tota la societat.
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3. Sol·licitar la retirada per part del govern del Projecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, i presentació d'un nou
Projecte que compta amb el suport majoritari del parlament.

4. Traslladar aquest acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat, i als
Grups Polítics del Congrés i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de
la FEMP.”

Tot seguit es dóna compte de la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, el 4 de novembre de 2013, registre d'entrada
número 9175, contra el rebuig de la llei per a racionalització i la sostenibilitat de
l'Administració Local,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell de ministres del passat 26 de juliol va aprovar, finalment,
l'Avantprojecte de “Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració
Local”, després d'un any i mig amb propostes contradictòries i amb idees d’última
hora.

Aquest document, ja en tràmit parlamentari, pretén, des del govern central,
modificar radicalment un altre àmbit competencial diferent, el local, sense comptar
amb aquest ni amb l'administració autonòmica, que té en molts casos les
competències en exclusiva en matèria de règim local. En l’esmentat informe
s'estableixen les línies principals del que suposa la demolició del model de gestió
pública que s'inicia a Espanya amb els ajuntaments democràtics des de 1979 i que
ha suposat un avanç en el desenvolupament municipal. En compte d'això, es
procedeix a un desmantellament controlat cap a un model centralitzador i de pulsió
autoritària de l'actual govern.

L’esmentada reforma de l'administració local no és una reforma: és una
demolició. Menysprea el principi rector que ha mogut amb major o menor ambició la
normativa de desplegament dels ajuntaments: el de l'administració més pròxima.
Des d'aquest principi, es van configurar els ajuntaments com les entitats que van
visualitzar la democràcia al nostre país i que van representar la primera experiència,
fins ara irreversible, de descentralització política.

La reforma de l'article 135 de la Constitució Espanyola al setembre de 2011,
pactada pel PSOE i pel PP, recull el principi d'estabilitat pressupostària com a
principi rector de totes les administracions públiques, i a aquesta obsessió se sotmet
ara a l'administració local a través d'aquesta reforma, sense contemplar les
conseqüències socials en forma de pobresa i deteriorament de serveis que eixa
rigidesa provoca en la societat.

Parla l'informe que elimina duplicitats i competències impròpies, per a ajustar
l'ADMINISTRACIÓ Local als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera consagrats per la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, que desenvolupa l'esmentat article 135 de la CE. Malgrat
això no s'eliminen duplicitats –Perquè hi ha les competències compartides i es
manté la possibilitat que els municipis sanejats afronten qualsevol servei–, sinó que
en tot cas s'eliminen competències pròpies dels municipis, en aspectes socialment
tan rellevants com a educació, salut o serveis socials, per passar-les a les
comunitats autònomes sense una anàlisi econòmica financera seriosa, sinó que del
que es tracta és simplement de justificar un estalvi final de 8.000 milions d'euros.
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Parlem de duplicitats quan volem dir desmantellaments de serveis i
privatització dels mateixos. Parlem d'aclariment de competències quan volem dir
reducció a la mínima expressió de l'administració local.

La reforma respira la tutela d'una administració sobre una altra. Ignora les
competències autonòmiques sobre règim local i menysprea els ajuntaments com a
part de l'Estat en peu d'igualtat amb la resta d'administracions.

La reforma fa olor de moderantisme del segle XIX, un retorn al caciquisme i a
l'elitisme en la representació política, i desviem la radicalitat antidemocràtica de les
seues propostes en la base d'estalvi de despeses en càrrecs públics, quan eixe
estalvi, si és que es produeix, suposarà com a màxim el 2% del total. Parlem de
limitació de remuneracions al 82% dels càrrecs públics locals quan eixa absència de
remuneració ja existeix en eixos percentatges entre els 68.285 regidors i regidores
dels 8.116 municipis espanyols.

Per tot el que exposa anteriorment, el Grup Municipal d'Esquerra Unida
proposa al Ple de l'Ajuntament els acords següents:

1. La retirada immediata del text del Projecte de Llei per a la Racionalització i
Sostenibilitat de l'administració local.

2. Adherir-se a les accions legals que s'interposen per a intentar parar aquesta
reforma inclòs si és el cas el recurs d'inconstitucionalitat.

3. Adherir-se a totes les plataformes que es posen en marxa en defensa d'un
municipalisme democràtic i pròxim als interessos de la ciutadania.

4. Una proposta de treball per a la reforma local que analitze i reflexione sobre
els aspectes següents:

• Suficiència financera i autonomia política
• La ciutat com a pilar del desenvolupament econòmic i d'un nou model

productiu.
• Reforma del model d'Estat.
• Instar la convocatòria immediata d'una reunió extraordinària de la Federació

Espanyola i Valenciana de Municipis, des d'on debatre un text consensuat.

D'aquests acords es donara compte al president del Govern i a tots els Grups
parlamentaris de les Corts Generals.”

Obert debat Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que la modificació de la Llei és el contrari de la sostenibilitat que
promulga. La Llei s'està tramitant amb l'oposició de tots i l'única majoria del Partit
Popular. La Llei planteja una estructura d'Estat contrària a la Constitució,
centralitzadora de l'Administració Local i contrària a l'Autonomia Local. Promociona
institucions antidemocràtiques i anacròniques com les diputacions, que es reforcen.
Retira competències als ajuntaments a favor de les diputacions de forma
inconstitucional. És una clara vocació  de centralització de l'Estat, contrària a
l'estructura territorial de la Constitució. Les competències impròpies han ajudat a fer
que arriben als municipis polítiques i serveis que d'una altra forma mai hagueren
arribat. És una Llei imposada pel corró i contra l'opinió de la ciutadania. Aquest
assumpte només pot abordar-se per consens.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que els ajuntaments que complisquen amb totes les seues obligacions
legals i econòmiques no tenen perquè preocupar-se per la seua autonomia. Qui no
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siga sostenible o no complisca la Llei veurà reduïda la seua autonomia. El que es
defineixen són competències impròpies com la sanitat, per a garantir l'equitat i la
igualtat. Fins i tot les competències impròpies podran ser exercides i amb
finançament adequat. És una Llei necessària per a garantir la igualtat.

Tot seguit Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, dóna el torn de rèplica. Diu que el que és necessari és la
democràcia i ningú més que els governants d'un municipi saben el que necessiten
els seus veïns. El títol de la Llei amaga  el seu vertader contingut. Desapareixerà el
servei d'Infodona o l'empresa Proexa a Xàtiva. La Llei només és bona per a reforçar
institucions huitcentistes i per a afavorir l'empresa privada. Fins a les biblioteques
podrien privatitzar-se. Es legisla a favor d'uns pocs, entre ells, els bancs.
L'endeutament dels ajuntaments és poc més d'un 3% del total el que li impedeix
comprendre per què s'ha de retallar en eixe cas. Aquesta Llei canviarà la vida
quotidiana de les persones.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que si es volia racionalitzar el primer és suprimir les diputacions. Les competències
tampoc queden definides per la Llei. L'Estat no és qui per a tutelar altres
administracions. Encara que hi haja una gestió deficient és l'autonomia qui ha de
prendre les seues pròpies decisions. No es pot plantejar estalviar mentint. En tot cas
les competències impròpies les hauria d'assumir la Generalitat, no les diputacions.
El criteri és que com s'ha gastat tots els diners en els bancs ara no es poden
finançar adequadament els ajuntaments. Insisteix en la falta de consens i en el
deteriorament a l'autonomia local. Els criteris no estan clars, si és que existeixen,
diu.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que la Llei camina
cap a una senda absolutament contrària a la que deuria. Es manifesta contra
l'autonomia local i la centralització. Es roba la capacitat de decidir del municipi
encara que el servei siga deficitari. Allò que s'ha degut seria aclarir el finançament
dels municipis. És una clara vocació de recentralització. Qui millor coneix els
problemes dels seus veïns és l'Ajuntament.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular posa
com a exemple que no seria lògic que el municipi assumira la sanitat per ser el més
pròxim. Per tant, la proximitat sent important no pot justificar-ho tot. Els serveis
bàsics han de ser assumits per les CCAA de forma equitativa. No es lesiona
l'autonomia local si hi ha sostenibilitat financera.

En primer lloc es procedeix a  la votació de la moció presentada pel Grup
Municipal del Partit Socialista amb el resultat següent:

Deu vots en contra (el vot del Sr. alcalde en funcions i els nou vots dels
regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis vots dels regidors del
Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap
abstenció.

En existir empat en la votació es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persistint el mateix resultat d'empat és dirimit amb el vot de qualitat del Sr. alcalde
en funcions, en sentit negatiu, per la qual cosa s'ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció  presentada pel Grup Municipal Socialista,  contra el
projecte de Llei  per a la racionalització i sostenibilitat de l'Adminitración Local.
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En segon lloc es procedeix a la votació de la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, amb el resultat següent:

Deu vots en contra (el vot del Sr. alcalde en funcions i els nou vots dels
regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis vots dels regidors del
Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap
abstenció.

En existir empat en la votació es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persistint el mateix resultat d'empat és dirimit amb el vot de qualitat del Sr. alcalde
en funcions, en sentit negatiu, per la qual cosa s’ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció  presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, contra el rebuig de la Llei per a racionalització i la sostenibilitat de
l'Administració Local.

8é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL DE LA DONA, AMB MOTIU
DE LA CELEBRACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACION AL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El secretari pregunta si hi ha declaració d'urgència per a passar a tractar el
present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per
unanimitat.

Tot seguit el secretari, a petició dels qui la subscriuen, dóna lectura a la moció
presentada pel Consell de la Dona, el 4 de novembre de 2013, registre d'entrada
número 9174, amb motiu de la celebració del 25 de novembre Dia Internacional
contra la Violència de Gènere,  amb el següent tenor literal:

“La violència contra les dones, malgrat els importants avanços en igualtat
aconseguits, lamentablement encara constitueix una xacra intolerable en la nostra
societat.

En el que portem de 2013, han perdut la vida un total de 41 dones a causa de
la violència de gènere, i 5 menors a causa de violència de gènere estesa.

En un estat de dret com el nostre no pot ni ha de tindre cabuda cap tipus de
violència que s'exercisca contra la dona, bé siga des de l'abús i dany físic, verbal,
emocional, econòmic o psicològic, la inducció a la dona per a exercir la prostitució,
coaccions, amenaces i l'afavoriment de la immigració clandestina de dones amb fins
d'explotació sexual.
Una violència totalment incomprensible i injustificada que, a més de constituir una
flagrant vulneració dels drets més elementals de les dones, exigeix una resposta
contundent per part de tota la societat i, en especial, dels poders i representants
públics.
Mitjançant aquesta declaració, l'Ajuntament de Xàtiva vol sumar-se, un any més, a la
commemoració del dia 25 de novembre com Dia Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra la Dona, declarat per l'Assemblea General de Nacions Unides el 17
de desembre de 1999.
La institucionalització del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la
Dona és el resultat d'un creixent moviment internacional per a acabar amb la tràgica
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situació que afecta la vida de les dones i que suposa una barrera per al
desenvolupament de les nacions.
Un desafiament ineludible que tenim el deure moral d'aconseguir tots junts, la
societat i els partits polítics, a fi de llegar una societat més justa i igualitària a les
futures generacions.

L'Observatori de Violència de gènere del Consell General del Poder Judicial
ja ha fet una seriosa advertència: els ajuntaments són els responsables que moltes
dones retiren la denúncia, ja que es troben en una situació de desprotecció amb les
conseqüències negatives que repercuteixen sobre elles.

Així, doncs, podem concloure que els ajustos en les polítiques d'igualtat estan
posant en situacions de risc moltes dones, i amb elles, les seues filles i fills.

A més, ens ha d'alarmar l'augment de les joves que viuen relacions de
violència, un 33% d'increment enfront d'anys anteriors. Les campanyes educatives
són clarament necessàries per a treballar a les aules de prevenció de la violència de
genere.

Per tot això:

2. Volem que no es rebaixe en educació d'igualtat, prevenció, sensibilització i
protecció de les dones i dels seus fills i filles, front de la violència de gènere.

3. Aquest Ajuntament es compromet a defensar, de manera conjunta, l'augment
progressiu dels pressupost i recursos necessaris per a poder continuar realitzant
campanyes de prevenció, sensibilització i suport a les dones. Per la qual cosa es
compromet a desenvolupar el PLA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE DE
XÀTIVA, on s'establirà el desenvolupament de totes les mesures de
sensibilització, informació i intervenció en els àmbits que vénen descrits en la Llei
Integral de Mesures Contra la Violència de Genere,

4. Condemnem enèrgicament la violència de gènere i mostrem el nostre més
contundent rebuig de la mateixa.

5. Fem una crida a tota la CIUTADANIA DE XÀTIVA, perquè es mobilitze i es
comprometa en la lluita contra aquest tipus de violència, denunciant i aïllant
l'agressor, i mostrant el seu suport a les víctimes.

Per a eradicar la violència que s'exerceix contra les dones és necessari
insistir des de la pròpia escola en la igualtat entre hòmens i dones com a valor
fonamental dels drets humans i dels principis democràtics; constituint l'educació la
condició prèvia perquè les dones exercisquen, de manera efectiva, el seu dret a la
ciutadania.

L'Ajuntament expressa el seu suport incondicional a totes les víctimes -i les
seues famílies- d'aquest drama social i ho manifesta públicament amb un llaç negre
en la seua façana, perquè davant d'aquest tipus de violència tots som un i hem de
mostrar tolerància zero, tots units, davant d'aquest tipus d'actes violents que
atempten frontalment contra el valor essencial de la dignitat de les dones i
conculquen els principis més fonamentals del nostre estat democràtic de dret”.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera molt important incrementar la dotació pressupostària en aquesta
matèria. Moltes dones no denuncien o retiren la denúncia. Ha d'estar-se en guàrdia
permanentment. Que no quede en declaració d'intencions sinó que s'intensifiquen
les accions i es dote pressupost.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Muncipal Bloc-Compromís manifesta
que s'ha de continuar treballant en la lluita contra la igualtat de gènere i educant. Al
Partit Popular li interessa poc la lluita contra la violència de gènere.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal del Partit Socialista, diu que
massa dies les notícies mostren víctimes de violència de gènere. La Comunitat
Valenciana és la tercera comunitat en víctimes. Cal fer  una profunda reflexió.
Buscar  anàlisi i solucions. No es pot retallar en aquest tema. Cal recordar a les
víctimes. El Govern Local ha de saber  que és un acord de mínims que requereix
molt més. També el consens hauria de buscar-lo d'una altra forma. Desitja un canvi
d'actitud i propostes amb temps.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que ha d'eixir-se’n del Ple amb una veu única de condemna i això
compatible amb més recursos i mitjans. Hui es condemna els morts.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Consell de la

Dona, amb motiu de la celebració del 25 de novembre Dia Internacional contra la
Violència de Gènere.

8é.6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ DE SUPORT AL COMERÇ DE PROXIMITAT  A LA CIUTAT
DE XÀTIVA

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 Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 4 de novembre de 2013, registre
d'entrada 9076, de suport al comerç de proximitat a la ciutat de Xàtiva, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Són molts els comerços i xicotetes botigues de la nostra ciutat que han hagut
de tancar. I les que queden alerten de la situació insostenible que estan travessant,
com molts altres sectors econòmics de Xàtiva.

La crisi econòmica, dura i llarguíssima, està fent estralls en les economies
domèstiques: la caiguda dels ingressos familiars (congelació de salaris públics
quatre anys encadenats, de les pensions, la caiguda dels sous generalitzada –prop
d'un 5% a nivell estatal segons el Banc d'Espanya–), les dades de desocupació
(3.646 a Xàtiva), que prop de la meitat de les persones desocupades no perceben
cap tipus d'ingressos, la fallada de xicotetes empreses familiars, etc.

Però també els severs retalls de totes les administracions han minvat la
capacitat adquisitiva de la societat valencian i xativina: copagaments en
medicaments, falta d'ajudes i beques (universitàries, en les escoles)… Així com les
polítiques dutes a terme des del govern central, com la pujada de l'IVA o les
reformes energètiques, estan suposant l'increment dels preus desmesurats de béns
indispensables com la llum. Totes aquestes polítiques han suposat un major grau
d'empobriment per a les classe treballadora i de la classe mitjana.
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De fet, així ho diuen les dades oficials, el xicotet comerç encadena 38 mesos
seguits de caiguda de vendes en tot l'Estat.

En canvi, les grans superfícies comercials, que representen una minoria i
també en l'ocupació de llocs de treball, no han patit un retrocés tan gran, a controlar
bona part de les fases del cicle econòmic en el seu sector (tant la distribució i la
venda, condicionant així la producció i la inversió).

De fet, aquests centres comercials es van expandir gràcies a les polítiques
dels anys 2000: tant a Xàtiva, com a la resta de poblacions veïnes de la Ribera del
Xúquer o a València i la seua zona periurbana.

Malgrat totes aquelles dades i les evidències en tot l'Estat, i sense recolzar-se
en la realitat però si en el seu dogma econòmic neoliberal –D'eliminar qualsevol
regulació per a generar creixement econòmic–, El Govern central del PP s'ha
mostrat partidari de modificar profundament l'actual legislació comercial mitjançant
un Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, vulnerant  així competències de la
Generalitat Valenciana en matèria d'ordenació comercial i els acords presos amb
tots els representants del sector.

Aquest Reial Decret empara un “alliberament” total dels horaris en les zones
turístiques, i això a pesar que la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris
comercials, ja permetia mesures “liberalitzadores”. Aquest Reial Decret permet que
els establiments comercials de qualsevol activitat, fins a 300m2, òbriguen tots els
dies, fins i tot diumenges i festius. El decret també modifica la normativa sobre les
rebaixes, deixant en mans dels comerciants individualment la determinació de fer
períodes de rebaixes, un fet que dificulta, i molt, la competència entre els comerços
de proximitat i les cadenes i grans superfícies comercials, ja que les possibilitats de
disposar de mercaderies per part de les grans superfícies està fàcilment al seu
abast, encara que que siga reduint la qualitat dels productes.

Dues han sigut les grans ciutats, declarades d'impacte turístic, que l'han
aplicat: València i Alacant. Segons han donat a conéixer les entitats que agrupen al
xicotet comerç, s'han destruït des de gener de 2013 més de 21.000 llocs de treball
només a la Comunitat Valenciana.

Malgrat tot açò, el president de la Generalitat Valenciana va anunciar en les
Corts, en el debat de política general el passat mes de setembre, la imposició
d'aquesta mesura a tot el territori de la Comunitat Valenciana. Totes les entitats del
sector detallista i de comerciants, així com els representants de les treballadores i
treballadors, han criticat la imposició i les conseqüències desastroses que això
comporta.

Segons ha manifestat la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació es pretén que cada municipi concrete els horaris en els seus plans de
Dinamització Comercial. Això situa en una competència absurda els ajuntaments i la
deixa a mercé de la pressió dels interessos de les grans superfícies comercials.
L'experiència ens ha dit, també en la planificació urbanística del sector terciari, que
això només condueix a desbaratar recursos i evitar la cooperació entre les
administracions locals per a un desenvolupament més racional i sostenible de les
activitats econòmiques en el territori i en la cohesió social.

En definitiva, ATENENT QUE:
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− El Decret citat, amb el paraigua d'una pretesa alliberament d'horaris comercials i
de promoció de les vendes, ha conduït inexorablement cap a la destrucció del
model comercial de proximitat de les ciutats on s'ha aplicat.

− Aquesta mesura que ha imposat El Govern Central del PP, i que ha adoptat la
Generalitat Valenciana de forma cega, només ha servit als interessos de les
grans empreses comercials per tal de decantar el consum cap a determinats
formats comercials que tenen una posició dominant en detriment del xicotet i
mitjà comerç urbà.

− La desregulació dels horaris comercials, lluny de crear ocupació de qualitat, ha
destruït milions de llocs de treball al teixit comercial de proximitat.

− La desaparició dels nuclis i eixos comercials urbans ha comportat l'aparició de
nous problemes en els barris, entre ells la caiguda dels ingressos de milions de
famílies i la ruptura de la cohesió social.

− La desregulació dels horaris comercials dificulta i impossibilita la conciliació de la
vida laboral i personal tant d'autònoms com de treballadors i treballadores del
sector, i aprofundeix en la precarització del mercat laboral (treballs temporals
d'hores i en dies festius), sense cap protecció cap a les treballadores i
treballadors o amenaçats amb la desocupació i en les dures condicions de la
reforma laboral.

El Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià en l'Ajuntament de
Xàtiva proposa al Ple i al govern local l'adopció dels acords següents:

Primer.  L'Ajuntament de Xàtiva s'oposa al títol V del Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, del Govern de l'Estat per les conseqüències devastadores
que ha tingut on s'ha aplicat.

Segon.  L'Ajuntament de Xàtiva s'oposa a la pretensió del president de la
Generalitat i a la Conselleria d'Economia, Indústria i Ocupació d'implantar l’esmentat
decret  a tot el territori valencià, una mesura que pretén degradar el model de
comerç de proximitat en la nostra ciutat perjudicant el comerç detallista i l'equilibri
comercial necessari.

Tercer.  L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a impulsar i desenvolupar,
amb la implicació de tot el sector i dels consells municipals, el Pla de Dinamització
Comercial.

Quart.  L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a traçar un bloc i cooperar amb
aquells municipis que rebutgen aquest Reial Decret, i traslladar aquests acord a la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.

Cinqué.  I així es trasllada igualment a tots els grups parlamentaris de les
Corts Valencianes, a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i al
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.”

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
recolza la moció atés que ja va presentar-ne una semblant. El Reial Decret Llei
perjudica el comerç de proximitat. El Partit Popular no té clar un model de comerç.
S'ha limitat a afavorir el centre comercial. No es promou el comerç tradicional  i la
seua projecció  a futur. La Llei d'Alliberament d'horaris no afavoreix una Ciutat com
Xàtiva. No haurien d'autoritzar-se centres d'aquest tipus ni a Xàtiva ni en cap lloc.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista comparteix els arguments
sobre el perill que suposa la liberalització d'horaris. La situació del comerç de Xàtiva
és lamentable per la crisi i per la falta d'acció continuada de l'Ajuntament. No hi ha
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política comercial adequada. L'Ajuntament mitjançant les ajudes fiscals a l'obertura
de comerços demostra la falta de criteri i rigor, més enllà de mesures estètiques,
revocades en tan sols nou mesos. Els resultats manen.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç agraeix a la regidora
Francesca Chapí Albero la sensibilitat en l'assumpte. Presenta una esmena. Rebutja
la moció presentada i planteja via esmena unes alternatives que explica. La Llei no
és d'aplicació a la Ciutat de Xàtiva ja que no s'ha sol·licitat la declaració de gran
afluència turística. Hi ha una situació generalitzada de crisi que afecta especialment
el sector comerç però no a Xàtiva sinó a tot arreu. Exposa les diverses actuacions
portades a terme en el marc del Pla de Dinamització Turística. L'esmena presentada
pel Grup Municipal Popular té el següent tenor literal:

“PROPOSTA D'ACORD

1. En el Pla de Dinamització Comercial (PAC), l'Ajuntament de Xàtiva es
compromet a impulsar i desenvolupar tots els punts i projectes per a dinamitzar i
fomentar el teixit empresarial i comercial del xicotet i mitjà comerç del nostre
municipi.

2. Traslladar a tots els empresaris de Xàtiva, majoritàriament PIMES, la
idoneïtat o no de sol·licitar la declaració de zona de gran afluència turística per a
l'aplicació del règim d'horaris comercials, només en eixe cas se sol·licitarà.

3. Només en el cas que tots els empresaris del teixit empresarial de Xàtiva
demanarà la declaració de Municipi de gran afluència turística, per a l'aplicació del
règim d'horaris comercials.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que l'informe planteja molt de màrqueting i aparador però poca
efectivitat. No es facilita l'aparcament, el nucli antic ha baixat vendes, els diumenges
es tanquen establiments. Amb la Llei queda oberta la porta a la liberalització
d'horaris la qual cosa és perillosa.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís no entén que
tinga res a veure l'esmena presentada per la regidora delegada de Comerç M.
Emilia Soro Perona amb la moció del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià. El teixit comercial té greus problemes i amb la política del Partit  Popular
encara en tindrà més.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que la realitat
és completament diferent d'aquella que explica la regidora. La política que es porta a
terme no és encertada i no es reconeix. Això ho traslladen els afectats.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç, diu que la Llei no
afecta Xàtiva perquè el sector empresarial no la vol. No  està implantada a Xàtiva i
malgrat la situació rep més turistes. A l'octubre de 2013 incrementa  en més de
3.000  visitants a la Ciutat.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que hauria de votar-se primer la moció i després l'esmena.

El secretari explica que ha de votar-se primer l'esmena i després la moció.
El president en funcions, manifesta que primer es vota l'esmena i si prospera

no es vota la moció.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que deuria haver-se informat en la Junta de Portaveus.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que en la Junta de Portaveus es desconeixia per no funcionar internet.

El president en funcions proposa deixar l'assumpte sobre la taula i fer una
moció conjunta.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que desitja que es vote per separat.

El president en funcions, manifesta la seua conformitat.

En primer lloc es procedeix a la votació de l'esmena presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular amb el resultat següent:

Deu vots en contra (el vot del Sr. alcalde en funcions i els nou vots dels
regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis vots dels regidors del
Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap
abstenció.

En existir empat en la votació es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persistint el mateix resultat d'empat és dirimit amb el vot de qualitat del Sr. alcalde
en funcions, en sentit positiu, per la qual cosa s'ACORDA:

Únic. Aprovar l'esmena  presentada pel Grup Municipal del Partit Popular  de
suport al comerç de proximitat a la Ciutat de Xàtiva.

A continuació es procedeix a la votació de la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià amb el resultat següent:

Deu vots en contra (el vot del Sr. alcalde en funcions i els nou vots dels
regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis vots dels regidors del
Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap
abstenció.

En existir empat en la votació es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persistint el mateix resultat d'empat és dirimit amb el vot de qualitat del Sr. alcalde
en funcions, en sentit negatiu, per la qual cosa s'ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció  presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País València, de suport al comerç de proximitat a la Ciutat de Xàtiva.

8é.7. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS
MUNICIPALS SOCIALISTES, BLOC-COMPROMÍS I ESQUERRA U NIDA DEL
PAÍS VALENCIÀ, CONTRA EL TANCAMENT DE LA RÀDIO TELE VISIÓ
PÚBLICA VALENCIANA

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista dona lectura a la moció
presentada conjuntament pels portaveus dels grups municipals Socialista, Bloc-
Compromís i Esquerra Unida del País Valencià, contra el tancament de la ràdio
televisió pública valenciana, amb el següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En les últimes hores, hem assistit al tancament unilateral i sobtat de La Ràdio
Televisió Valenciana, en negar-se el govern valencià a acatar la sentència del
Tribunal Superior de Justícia que revocarà l'expedient de Regulació d'Ocupació
(ERE) que ja havia afectat més d'un miler de treballadors.

El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l’enfonsament del
govern del Partit Popular en la Generalitat col·lapsat pel deute públic i amenaçat per
nombrosos casos de corrupció  i malversació de fons públics. Un règim del qual
Canal 9 ho ha sigut excepció.

L'Estatut d'Autonomia dels Valencians preveu, en l'article 56.2 el
desenvolupament de mitjans de comunicació social a  través d'una Ràdio i Televisió
Pública. Un deure dels governants, el d'una informació pública i de qualitat, recollit
també en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de 23 de novembre de 1983 i en
la Llei Orgànica de creació de l'entitat pública Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la
7/1984 de 4 de juliol.

Aquestes lleis van ser aprovades per “la voluntat política d'assumir la
responsabilitat concreta de fer avançar la consolidació de l'Administració autonòmica
i la presa de consciència dels nostres drets diferencials com a poble”. Per això, el
tancament d’Ens Públics suposa la renúncia al desenvolupament de l'autogovern
valencià i també la pèrdua d'un dret identitari com a poble que agredeix directament
la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres senyes d'identitat, així com també
impedeix el nostre desenvolupament econòmic i social.

La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que
perden el seu treball, a les quals cal sumar els milers de familiars que es veuran
afectats per la desaparició d'aquest ens públic.

El deute de més de 1.300 milions d'euros  que haurem de pagar entre tots els
valencians i valencianes, és la conseqüència directa de la nefasta gestió del Partit
Popular que ha utilitzat durant quasi dues dècades la ràdio televisió pública, la de
tots, com a instrument a favor dels seus propis interessos partidistes.

Hui, com ja està ofegada pel deute i no poden traure-li més rèdit polític  la
tanquen, culpen de forma vergonyosa els treballadors i volen fer-nos creure que ho
fan per no “tancar els hospitals” quan a hores d'ara ja han dilapidat l'Estat del
Benestar  de la Comunitat, realitat que ja coneixen tots els valencians.

Per tot allò que s'ha exposat, els sotasignats en representació dels nostres
grups polítics, presentem al Ple el següent:

ACORD:

1. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a revocar, amb caràcter
immediat, la decisió de tancar La Ràdio Televisió Pública Valenciana.
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2. Demanar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, per anunciar el tancament d'un instrument de primer ordre per a
l'autogovern i la democràcia de la Comunitat Valenciana.

3. Mostrar el nostre suport als treballadors de RTVV i a les mobilitzacions
plantejades en defensa del manteniment de la mateixa.

4. Establir mesures de diàleg, junt amb la resta de forces polítiques de les
Corts Valencianes, el Consell d'Administració de RTVV i representants
dels treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de La Ràdio
Televisió Pública.

5. Instar les Corts Valencianes a la creació d'una comissió de la veritat per a
determinar totes les irregularitats que s'han produït  en RTVV.

6. Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjuí que s'ha produït
com a conseqüència de la malversació  dels diners públics de tots els
valencians i valencianes.

7. Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració a la Mesa
de Les Corts Valencianes i al Govern de la Generalitat.”

Acabada la lectura Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista explica
la urgència demanant que l'Ajuntament es manifeste en contra.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. alcalde en funcions
i els nou vots dels regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida) i cap abstenció, en no obtindre el quòrum de majoria absoluta legalment
establert, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció  presentada conjuntament pels
portaveus dels grups municipals Socialista, Bloc-Compromís i Esquerra Unida del
País Valencià, contra el tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana.

8é.8. MOCIÓ “ IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A LA RECTIFICACIÓ DEL PRESIDENT DEL C D OLÍMPIC

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís dóna lectura a
la moció “in voce” presentada per a la rectificació del president del CD Olímpic, amb
el següent tenor literal:

“Els ciutadans de Xàtiva hem assistit, des de diumenge passat dia 27
d'octubre, a la situació generada arran de la negativa del club, millor dit, dels
dirigents del club Olímpic a fer UN MINUT DE SILENCI, en memòria del jugador NIL
MARIN, que va morir el dia abans en un accident de trànsit.

Aquest fet, que al nostre entendre, ha provocat un greu perjuí per al bon nom
i la imatge de la nostra ciutat.

L’Olímpic s'identifica amb Xàtiva, de la mateixa manera que la ciutat amb el
club de futbol. És per aquest motiu que les males pràctiques del club esportiu
repercuteixen igual de negativament en el propi club com en la totalitat de la ciutat.

És per tot açò que proposem al ple l'adopció del següent:
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ACORD

Exigir al president del CD Olímpic de Xàtiva rectificació pública, consistent
amb un comunicat de premsa a tots els mitjans que s'han fet ressò de la notícia, el
qual contindrà com a mínim: Condol a la família del difunt; Disculpes amb el
Llagostera CF pel greuge ocasionat; Assumpció de la responsabilitat per part del
màxim dirigent del CD Olímpic, tot i desvinculant l'afició i la ciutat de Xàtiva d'aquest
fet.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. alcalde en funcions
i els nou vots dels regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida) i cap abstenció, en no obtindre el quòrum de majoria absoluta legalment
establert, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció  “in voce” presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís per a la rectificació del president del CD Olímpic.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que també en la Junta de Portaveus hauria d'haver-se tractat aquest
assumpte.

A les 15 hores 25 minuts s'absenta de la sessió la  Regidora del Grup
Municipal Socialista M. Consuelo Angulo Luna.

9é. 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:

1. Miquel Àngel Lorente López, del grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, formula la següent pregunta al regidor Ramón Vila Gisbert:

• S'ha elaborat un informe sobre l'impacte de gènere, segons estableix la Llei
30/2003, per al pressupost municipal de l'any 2014?, Cas que no s'haja fet
enguany, compliran aquesta Llei?.

• Enguany es concretarà el capítol d'inversions per al pressupost municipal de
l'Ajuntament de Xàtiva segons el Reial Decret 500/90 del dia 20 d'abril, més
concretament en el seu capítol primer, secció segona i article 19?.

•  Per quins motius el pressupost general de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'any
2014 ha incomplit el Reial Decret 500/90 del dia 20 d'abril? Més concretament en
el seu capítol primer, secció segona i article 18.4 on la seua literalitat ens indica
que “el pressupost generat  i el remetrà, informat per la intervenció  i amb els
annexos i documentació complementària detallada en l'article 12 i en el present
article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per a la seua  aprovació
inicial, esmena o devolució.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda respecte a la
primera i segona pregunta respon que  la Llei referida no és d'aplicació a
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l'Administració Local. En relació a la tercera pregunta  respon que sí, com cada any i
sobre la quarta pregunta diu que els pressupostos municipals depenen en gran
manera de la legislació que aprove les Corts a proposta del Govern pel que fins que
no es tinguen dades no es pot tramitar el pressupost municipal; que en tot cas
s'aprovarà abans de desembre.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no es compleix la Llei i incideix que algunes expressions abocades
pel regidor Ramón Vila en contestar considera que sobraven.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Económia i Haienda demana disculpes
per això.

2. Juan Ignacio Reig Sanchis, del grup municipal Socialista, formula la
següent pregunta al regidor Jorge Herrero Montagud:

• Compleixen completament la legalitat en matèria de seguretat les noves llums
LED instal·lades a Xàtiva?

• Ofereixen la mateixa quantitat de LUX les noves LED?

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Serveis Públics respon a la
primera pregunta que sí; que la Diputació de València  ho exigia en el seu plec. En
relació a la segona pregunta respon que les llums LED no  ofereixen la mateixa
capacitat lumínica però són més sostenibles mediambientalment.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que cal
salvaguardar la seguretat viària i hi ha zones de Xàtiva  gairebé sense llum el que
provoca un perill latent.

A continuació es  procedeix a realitzar preguntes oralment:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta per la posada en funcionament dels centres CEEM i CRIS.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que està
acabada l'obra, que falta la connexió de llum. A finals de desembre estaran del
tot  finalitzats els treballs.
Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta per l'equipament.
Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social respon que
s'aniran organitzant segons necessitats.
M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular respon
que s'ocuparan els edificis per a evitar deteriorament i vandalisme. Es manegen
diverses possibilitats  en funció de recursos econòmics.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada d'Esports si es va a reduir
la subvenció de l'Ajuntament al CD Olímpic pels ingressos superiors que obtindrà
aquest per l'eliminatòria de Copa del Rei.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión respon que és molt important per a Xàtiva que
el Reial Madrid  vinga a la Ciutat. El Consell Esportiu ha regularitzat tota la línia
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de finançament  dels clubs esportius via subvenció. També la de l'Olímpic. Es
farà allò que corresponga.
Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
la regidora delegada d'esports a diferència del president de la Generalitat
considera que el futbol és més important que l'educació, sanitat i benestar social.
S'alegra que la regidora s'haja assabentat  que hi ha conveni entre l'Olímpic i
l'Ajuntament.

Pregunta si la pàgina web de l'Olímpic la finança l'Ajuntament.
Yolanda Esperanza Sipán Sarrión respon que no.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que hi ha
una web de l'Olímpic amb l'anagrama de l'Ajuntament, prega s'esbrine i es faça
desaparéixer.
Felicita el regidor Vicente Parra per com ha portat el Ple.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta per les gestions
realitzades davant del problema dels porcs senglars a Bixquert.

Enrique Pergüell Ortega, regidor delegat de Medi Ambient respon que s'ha enviat
escrit a la Conselleria que és la competent.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal  Socialista pregunta si la pista
skate que hi ha enfront de Mercadona està tancada.

Enrique Pergüell Ortega, regidor delegat de Joventut, respon que no.
Juan Ignacio Reig Sanchis, pregunta quin horari té.
Enrique Pergüell Ortega, respon que de memòria no el coneix.
Juan Ignacio Reig Sanchis, prega que s'encenguen i apaguen les llums en horari
raonable.

• Ramón Vila Gisbert, demana disculpes per no haver guardat les formes
anteriorment (en referència als reprotxes per les al·lusions dels senyors regidors
integrants del Grup Bloc Compromís al CD Olimpic). Manifesta que mai podria
imaginar que des de Xàtiva  es qüestionara allò que ha ocorregut en relació al
minut de silenci sol·licitat des del club de futbol de Llagostera. L'Olímpic va
actuar correctament i qui no va gestionar bé  l'assumpte va ser el Llagostera. Es
felicita per la fita que suposa l'emparellament en copa del Rei entre l'Olímpic i el
Reial Madrid  en el que constitueix un dia històric per a la Ciutat. Sol·licita que el
Ple felicite l'Olímpic per això.

Vicente Parra Sisternes, president en funcions, diu que tots els grups es
congratulen amb els èxits del club, en tant part de la ciutat. Excusa la presència
del Sr. alcalde i la seua comesa representant la Ciutat en un assumpte de gran
repercussió.
M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu que hi
ha casos d'usurpació de la personalitat en internet. En el cas de l'Olímpic sembla
que va ocórrer i en el cas de l'Ajuntament sol·licita se li done trasllat de qualsevol
usurpació que genere confusió  o problemes per tal d'eradicar-los.
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Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita la
paraula per al·lusions.
El Sr. president en funcions li la denega al·legant que ja ha tingut el seu torn.

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

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

EL VICESECRETARI,


