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PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NUM. 11/2014
DATA: 12 DE SETEMBRE DE 2014

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors:

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

GRUP SOCIALISTA

Sr. Roger Cerdá 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 García Terol
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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ

Sr. Miguel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Albero

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

La corporació està assistida per la Sra.  Interventora i pel Sr. Vicesecretari, en
funcions de secretari, que actua a més com fedatari.

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DEL 8
D'AGOST DE 2014.

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

Pren la paraula, en primer lloc, Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, qui diu, com ja ha manifestat en
reiterades ocasions, no li pareix bé que l'equip de govern  propose plens sense
punts. Crida a dignificar la institució plenària. La ciutadania té molts problemes,
el nivell de desocupació supera la mitjana estatal,  a nivell econòmic el comerç
s'afona, es produeixen desnonaments en la ciutat, aquesta setmana u. Per tot
això, en senyal de protesta retira les seues mocions i les seues preguntes
perquè s'evidencie que queda el que aporta el Govern..

Sra. Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que des del Partit Popular es menysprea a la ciutadania i a la
institució. La celebració del ple  costa quatre mil quatre-cents huitanta euros i
només es porta una proposició que ha presentat el seu grup i preguntes
formulades per l'oposició. Adjudiquen tots els contractes i tota la fira en la Junta
de Govern Local llevant-li a la ciutadania el dret que té a decidir. Per això retira
la proposició i les preguntes presentades.

Sr. Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que li resulta
vergonyós el que passa en aquest Ajuntament. No es pot consentir el
menyspreu de l'equip de govern cap al ple i cap a les comissions informatives.
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No es pot consentir que en el Ple l'equip de govern no porte un sol punt per a
debatre. Això demostra que el Partit Popular no té ni idees ni ganes de
solucionar els problemes dels ciutadans. Retira les seues mocions i preguntes i
manifesta que dóna per acabada la seua participació en aquest plenari.

A continuació es retiren els regidors del Grup municipals Socialista, Bloc-
Compromís i Esquerra Unida del País Valencià.

Sent les 12 hores 12 minuts s'incorpora a la sessió el primer tinent
d'alcalde Sr. Vicente Parra Sisternes.

El Sr. Alcalde-President demana al Sr. Secretari que conste en acta que
el que no treballa no té perquè cobrar, pel que l'oposició hauria de renunciar a
les seues retribucions.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels onze membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 8 d'agost de 2014.

2n.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚE RMO
277, DE 19 D'AGOST DE 2014, SOBRE ABSÈNCIA DE LA LO CALITAT DEL
SR. ALCALDE  I DELEGACIONS DE LES SEUES FUNCIONS.

El Sr. Secretari dóna compte de la resolució d'Alcaldia número 277, de
19 d'agost de 2014 sobre absència de la localitat del Sr. Alcalde i delegacions
de les seues funcions, amb el tenor literal següent:

“Havent d'absentar-me de la localitat, els dies 21 al 31 d'agost de 2014
ambdós inclusivament, per motius personals i de conformitat amb el que
disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local,
de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'Alcalde els dies 21 al 24 d'agost de
2014, ambdós inclusius, en el 4t tinent d'Alcalde Sr. José Antonio Vidal Piquer,
per a realitzar les funcions d'alcalde, i els dies 25 al 31 d'agost, ambdós
inclusius, en la 2n tinent d'Alcalde Sra. Mª José Pla Casanova, per a realitzar
les funcions d'Alcalde.

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

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la Corporació i
als Departaments Municipals interessats i donar compte al Ple de l'Ajuntament
en la primera sessió que se celebre”.

L'Ajuntament Ple, queda assabentat.
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3r.- PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS PER A LA DEVOLUCIÓ DELS DINERS RECAPTATS PER
L'ORA DURANT LA FIRA D’AGOST 2014.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la proposició queda retirada a
petició dels seus proponents.

4t.- RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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

Números del 263 al 277 (corresponents al mes d'agost de 2014)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

5é.- DESPATX EXTRAORDINARI

5é.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA TRANSPARÈNCIA EN L 'ACTIVITAT
DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada a petició
dels seus proponents.

5é.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA PROMOCIÓ, MILLORA I
ASSIGNACIÓ  D'UNA L’ÍNIA PRESSUPOSTÀRIA A LA XARXA D'HORTS
SOCIALS DE XÀTIVA.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada a petició
dels seus proponents.

5é.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
SOBRE EL VETO RUS  PER ALS PRODUCTES ALIMENTARIS,
AGRÍCOLES I RAMADERS PROCEDENTS DE LA UNIÓ EUROPEA.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada a petició
dels seus proponents.

5é.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT, DESENVOLUPAMENT I
FINANÇAMENT DEL SISTEMA D'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada a petició
dels seus proponents.
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El Sr. Alcalde diu que les mocions presentades pel Grup Municipal
Socialista eren mocions tipus enviades des del Partit a València i contra el
Govern d'Espanya. Manifesta que haguera votat en contra per no ser mocions
que tracten assumptes de Xàtiva.

6é.- PRECS I PREGUNTES

Pels següents Regidors es realitzen les manifestacions següents:

� Sr. Enrique Perigüell Ortega, explica l'estat de tramitació del cens caní el
que valora de molt positiu. Diu que a hores d'ara hi ha 1090 animals
censats.  El 31 d'octubre finalitza la campanya voluntària i començarà la
inspecció.

� Sr. José Antonio Vidal Piquer explica la tercera fase del Pla d'Ocupació i la
contractació de cent treballadors. La convocatòria es farà durant setembre i
octubre i al novembre començaran a treballar. Les condicions seran les
mateixes que en anteriors edicions i vindrà cofinançat  per Diputació i
Generalitat junt amb l'Ajuntament.

 El Sr. Alcalde-President explica que és un projecte que la Generalitat ha
copiat de l'Ajuntament de Xàtiva a proposta del propi Alcalde. L'Ajuntament
abans suportava el 100% del cost de personal i ara  serà el 33%.

� Sra. Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que el Govern  demostra la seua gestió amb el treball diari i el ple no és
sinó un fòrum de debat. L'oposició ha plantejat dues mocions genèriques,
una de la Llei de la Dependència Estatal i una altra relativa al veto rus a
productes ramaders i agrícoles. Les grans idees d'Esquerra Unida és fer
públiques les agendes de l'oposició que ells no fan públiques on governen.
Aclareix que les agendes dels membres del Govern Municipal ja són
públiques. Una altra gran idea del Grup Municipal Esquerra Unida, segons
qualifica la senyora Masip, era concertar cites telemàtiques amb els
membres del Govern, cosa que ja està habilitada en la plataforma digital.
L'última idea del Grup Municipal Esquerra Unida era relativa als horts
urbans per al que demana la col·laboració del Regidor Sr. Vicente Parra
Sisternes a fi que  explique la tasca que s'està realitzant en aquests
assumptes.

� Sr. Vicente Parra Sisternes, explica  la gestió feta des de la seua ponència
en els Horts Urbans, cosa que no naix, diu, del Grup Municipal Esquerra
Unida ni de cap grup polític sinó de Gent de la Consolació i altres
associacions. L'Ajuntament participa facilitant terrenys, infrastructura i allò
que es demanda. Les associacions són les que gestionen, l'Ajuntament
col·labora i amb eixe mètode s'està funcionant molt bé. Celebraria
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augmentar el nombre d'usuaris però ara és impossible per la capacitat que
es té.

� Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, diu que l'actuació de l'oposició en
aquest ple evidència la forma d'actuar de cara als mitjans. Diu que des de
la seua regidoria s'escolta a la ciutadania i un exemple d'això és que ha
prorrogat la data de tancament de les piscines de la Ciutat de l'Esport i de
la Piscina Murta fins al 14 de setembre i si resultara necessari, la Piscina
de la Ciutat de l'Esport es prorrogaria més enllà d'aqueixa data. Altres
ajuntaments on governen els partits d'esquerres van tancar el 31 d'agost
desoient les demandes ciutadanes.

� El Sr. Alcalde-President manifesta que en el mes d'agost no se solia fer ple
però com l'oposició ho volia, ara es fa. Tots els dilluns, també a l'agost, el
Govern ha celebrat la Junta de Govern Local amb 30 i 40 punts que són la
verdadera gestió. El Ple és per a les grans qüestions i no per a mocions
genèriques i per a qüestions de menor calat. La postura de l'oposició  és la
clàssica  d'uns mesos abans de les eleccions. El normal, si abandonen la
sessió, és que renuncien a la retribució. Però no creu que ho facen i si ho
fan serà perquè ell ho ha dit. En les comissions no hi ha cap proposta.
Demana disculpes al públic per l'espectacle i la rabinada política. Es va
comprometre al desembre que l'Ajuntament pagaria a 30 dies i en aquest
trimestre ja es paga en 15 dies.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les dotze hores trenta-sis minuts
alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com a secretari en funcions
que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


