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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia dos de novembre de dos
mil dotze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l‘Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

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

Falta a la sessió el regidor Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista,
qui el l’alcalde considera excusat.

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

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

1r. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE
PERSONAL EVENTUAL

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia, número 370, de 10
d'octubre de 2012, sobre modificació de personal eventual, amb el següent tenor
literal:

“Vist l'acord del ple, de data  15 de juliol de 2011 i a proposta de l'Alcaldia,
sobre determinació de places de personal eventual, en la virtut del qual es creen
tres places:

− Un responsable de Gabinet d'Alcaldia, dedicació plena, a Mariví Soler
Valls.

− Un responsable de Protocol i Comunicació, dedicació plena, a Celia
Domínguez Rivera.

− Un coordinador d'Actes i Esdeveniments i Gran Teatre, dedicació del
85%, a Armando Vila García.

Vista la Resolució d'Alcaldia, número 568, de 10 de novembre de 2011 per
la qual se cessa el personal eventual Celia Domínguez Rivera, com a responsable
de Protocol i Comunicació  de l'Ajuntament de Xàtiva, amb efectes des del dia 13 de
novembre de 2011.

Atés que el temps transcorregut des de l'esmentat cessament i la situació de
vacant del lloc en dubte ha obligat a una sola persona a servir, en acumulació, de
les funcions pròpies del Gabinet de l'Alcaldia amb les de Protocol i Comunicació.

Atés que, davant de la ingent quantitat de treball que ambdós llocs generen,
s'ha evidenciat imprescindible conferir cobertura, d'una banda i en règim de
dedicació completa, el lloc de responsable de Protocol i Comunicació, i, d'altra
banda un règim de dedicació parcial, el lloc de Gabinet de l'Alcaldia, circumscrivint a
aquest últim les funcions de secretari particular de l'alcalde.

Atés que donat el volum de tasques del lloc de responsable de Protocol i
Comunicació, la seua especialitat i l'experiència i professionalització de Mariví Soler
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Valls recomanen, com a persona més idònia,  que ocupe el mencionat lloc, en
detriment del de Responsable del  lloc de Gabinet d'Alcaldia.

Considerant que per a cobrir el lloc de responsable de Gabinet d'Alcaldia, a
temps parcial, es considera com a persona més  idònia Juan Carlos Crespo Badía.

Considerant que correspon al Sr. Alcalde nomenar i cessar lliurement el
personal eventual que calga ocupar cadascun dels llocs de personal eventual, si bé
és competència del Ple la definició de les característiques generals de tals llocs, així
com la seua retribució.

Per la present i amb vista a allò que s'ha preceptuat en els articles 104 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 176 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, en relació amb l'article 19 de
la Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, per quant es
refereixen a aquesta classe de personal al servei de les corporacions locals, resolc:

 Primer. Nomenar Mariví Soler Valls, per al lloc de personal eventual
denominat responsable de Protocol i Comunicació, amb dedicació plena, i cessar-la
en el lloc de responsable del Gabinet d'Alcaldia.

Segon. Nomenar Juan Carlos Cresp Badía per al lloc de personal eventual
denominat responsable de Gabinet d'Alcaldia, amb dedicació a temps parcial.

Tercer. El contingut de les funcions i tasques a exercir pel personal eventual
que ocupe  els llocs de referència serà el que es desprén de les seues respectives
denominacions, el que conste en el Decret d'Organització de l'Ajuntament de Xàtiva
o el que, en cada cas, pot assignar-los l'Alcaldia.

Quart. Les característiques del lloc de responsable de Protocol i Comunicació
són les establides pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 15 de juliol de 2011,
per al lloc de responsable de Gabinet d'Alcaldia.

Cinqué. Les característiques del lloc de responsable de Gabinet d'Alcaldia
són les següents: dedicació a temps parcial a raó de quinze hores setmanals;
retribucions brutes anuals de quinze mil euros; jornada de treball, la que en cada
moment establisca l'Alcaldia, amb plena disponibilitat en relació amb les comeses
pròpies de les tasques encomanades.

Sisé. Ordenar l'alta en el Règim de la Seguretat Social del senyor Juan
Carlos Crespo Badía, amb  efectes des de la data de la present Resolució, data des
de la qual se'ls reconeixeran drets econòmics.

Seté. Des del Departament de Recursos Humans es procedirà a
l'actualització  de les retribucions i la resta de situacions administratives, en relació a
cada lloc de treball.

Huité. El Personal Eventual cessarà automàticament, en tot cas, quan es
produïsca el cessament o expire el mandat de l'alcalde que els va nomenar. 

Nové. De la present Resolució es donarà compte al ple, en la primera sessió
que celebre, perquè en prenguen coneixement i per a la ratificació del que afecta la
variació en la configuració dels llocs del personal eventual.

Igualment es donarà coneixement a tots els edils del consistori i als directors
d'Àrea perquè aquests, al seu torn, ho traslladen al personal sota la seua
dependència”

El Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià sol·licita explicació del per què no ha estat repartida l'acta i tractada la
seua aprovació en la present sessió.
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El Sr. Alcalde-President diu no respon a qüestions polítiques sinó
administratives i que el secretari ha explicat que no estava en òptima disposició de
sotmetre's a aprovació.

El Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, protesta pels sistemàtics problemes en relació amb l'acta el que titla
de situació anòmala. Respecte al punt de l'ordre del dia, considera que és una
decisió del Sr. Alcalde configurar el seu gabinet. Desitjaria, no obstant això, una
explicació sobre quines seran les tasques a desenvolupar pel cap de Gabinet i preu
que no siguen les de secretari del Partit Popular.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que el personal eventual és cosa de l'equip de Govern. No entén perquè no
s'especifiquen  les funcions del Cap de Gabinet i no se li assimila al decret
d'organització ni a la RPT. El lloc queda sense determinació i difereix de l'acord de
juliol de 2011. Els ciutadans tenen dret  a saber-ho ja que percep diners públics.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que comparteix
les opinions dels seus predecessors. L'expedient no està complet ja que falta
informe del Departament de Personal determinant funcions i horari. Fins a eixe
moment no ho pot aprovar.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular diu que
municipis com Ontinyent, Alboraia i altres tenen tres o més persones en el Gabinet
d'Alcaldia. L'Ajuntament de Xàtiva té el menor nombre de personal eventual dels de
la seua dimensió i amb menor dedicació i retribucions. Les seues funcions són les
que el Sr. Alcalde li designe. Les funcions de personal eventual són d'ordre
politicoadministrativa. La doctrina del Tribunal Suprem recolza que les funcions són
de col·laboració immediata amb els polítics.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no qüestiona el nomenament. El que qüestiona és que correspon
al ple definir les característiques generals del lloc i això no ocorre en aquest cas.
L'afinitat política la dóna per suposat però l'alcalde és l'alcalde de tots. Exigeix que
faça funcions de cap de Gabinet i no del Partit Popular.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que la Sra. Masip Sanchis no ha aclarit res d'allò pel que ha estat interpel·lada.
Coneix les peculiaritats del lloc, la qual cosa no qüestiona. El seu grup ha passat de
ser menyspreat a estar permanentment en el debat el que, segons la seua opinió, es
deu al caràcter emergent de la seua formació i a la por que això genera en les files
del Partit Popular. Insisteix a saber  la diferència entre les funcions de Gabinet
d'Alcaldia en 2011 i les que ara se li atribueix que, a la seua manera de veure, no
queden definides ni clares.

A les 12 hores 30 minuts s'absenta de la sessió  el regidor Vicente Parra
Sisternes.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que el discurs
del Partit Popular està  predefinit i queda en evidència. El que es qüestiona són les
funcions, horaris i retribucions que no queden definides.
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M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular diu que el
comparatiu demostra que es diu una cosa i se’n fa una altra. Les funcions queden
clares, la motivació i les retribucions també. Tot queda clar en el decret. Es tracta
d'abaratir costos en un lloc politicoadministratiu.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el secretari de l'alcalde farà el que
diga l'alcalde i si és quelcom polític, també.

L'Ajuntament per deu vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i els nou
vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) nou vots en contra (els cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i una abstenció (l'abstenció del regidor Vicente
Parra Sisternes per absència) ACORDA:

Primer. Ratificar la Resolució d'Alcaldia, número 370, de 10 d'octubre de
2012, sobre modificació de personal eventual, anteriorment transcrita.

Segon. Notifcar el present acord a la mercantil GIRSA, als interessats i al
Departament de Recursos Humans, als efectes procedents.

2n. EXP. NÚM. 91/2012, SOBRE CUMPLIMIENT DE LA LLEI 15/2010 DE
MESURES URGENTS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. INFORME DE
L'AJUNTAMENT A DATA 30/09/2012

El secretari informa que, en compliment de la Llei 15/2010 de mesures de
lluita contra la morositat, el tresorer i interventora, han emés el respectiu informe
data 30 de setembre de 2012.

Vist que l'expedient, ha estat examinat per la Comissió d'Hisenda en la sessió
celebrada el 24 de juliol de 2012.

A les 12 hores 35 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Vicente Parra
Sisternes

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià reitera l'incompliment de la Llei que fixa quaranta dies de pagament el que
no succeeix a l'Ajuntament de Xàtiva. No s'explica com després del Pla Montoro
continuen havent-hi factures pendents, en especial les factures d'1'1 milions d'euros
del CCX. S'incompleix la Llei de Contractes que fixa un percentatge màxim del 20%
d'excessos d'obra, percentatge que s'ha vist duplicat. Això evidencia una gran
il·legalitat pel que es demanaran informes a Secretaria i Intervenció. El deute de
l’Ajuntament és superior a 27 milions d'euros, més del 120% del pressupost.
Adverteix que amb l'aprovació d'aquest tipus de pràctiques s'estan votant a favor
il·legalitats.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que la
realitat demostra  que es paga sense criteri i afloren factures sense consignació
malgrat els compromisos adquirits en sentit contrari. Obres com el CCX representen
la forma d'actuar del Partit Popular. Obres que costen més del doble, sense
urbanització i amb totes les irregularitats. Exemples de clara megalomania de
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l’Alcalde com també ho són la Plaça de Bous  i la Ciutat de l'Esport. Algunes
empreses cobren puntualment mentre altres presenten retards alarmants. Hi ha una
empresa que cobra puntualment, dins dels 40 dies, habitualment abans dels onze
dies, les altres cobren amb molt de retard, i això malgrat que el regidor d'Hisenda va
negar tal situació. Hi ha una gran falta d'honestedat. Exigeix responsabilitat. Les
obres il·legals les ha de pagar qui les ha generat.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
s'evidencien els problemes econòmics  de l'Ajuntament i l'incompliment  sistemàtic
de la Llei. Per fi els ciutadans tenen la possibilitat de veure les vergonyes d'un
govern que presumia de gestió excel·lent. Els números demostren el contrari i
després del Pla Montoro es torna als vicis adquirits en factures de fa dos anys,
sense consignació ni procediment. Sempre es treballa igual. Projecte modificat,
complementari i liquidació i al final l'obra sempre acaba costant el doble. No hi ha
voluntat de canvi. Després del CCX vindrà la Ciutat de l'Esport i tot això amb els
diners de tots. El deute puja sense parar i més que ho farà.

El Sr. Alcalde-President explica que la factura del CCX està presentada però
l'oficina tècnica  no l'ha validat. Si s'han fet més obres serà perquè algú  ho ha
manat i no hi ha cap encàrrec de més obres. L'alcalde no autoritzarà cap factura
sense l'informe del tècnic. S'han hagut de fer moltes coses perquè el Partit
Socialista no havia fet res. A la Ciutat de l'Esport tampoc  validarà  cap pagament
que no estiga autoritzat  pels tècnics.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que el Sr. Alcalde abandera el rigor mentre els sobrecostos de la
Ciutat de l'Esport i CCX evidencien el contrari. Ningú creu que els sobrecostos es
produïsquen sense saber-ho el Sr. Alcalde. En les seues declaracions es contradiu.
S'ha incomplit la Llei de Contractes per més de dos milions euros, cal donar la cara.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
espera que el Sr. Alcalde mantinga els compromisos adquirits sobre aclarir els
sobrecostos. Les empreses no facturen el que no han fet. Algú del Govern haurà
autoritzat les obres. Desitja que s'exigisquen responsabilitats d'una vegada. El Ple i
la Junta de Govern Local no ho han autoritzat però algú ho ha fet. Sol·licita l'informe
que al seu dia s'emeta.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que ningú es
crega que una empresa facture el que no se li ha encarregat. Siga o no el Sr.
Alcalde qui ho va encarregar és evident que aquest ho sabia. El major exemple és la
Plaça de Bous on, a més, no es va negar el sobrecost. Tirar la culpa a les empreses
no és correcte. Algú de l'Ajuntament ho ha demanat. Ja en el Pla Montoro es va
posar de manifest que s'encarregava verbalment d’obres de 150.000 euros. El rigor
mai s'ha aplicat.

El Sr. Alcalde-President diu que sempre aplica el rigor. Respecte a la  Plaça
de Bous va passar per ple la modificació del projecte que tenia el seu origen en
l'informe de Patrimoni. També en el CCX es va aprovar un modificat i es va pagar. El
que no pagarà és el que no ha encarregat. Podria dir que es pague i concloure la
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qüestió però no ho farà perquè creu que l'empresa no té raó. Es defensen els
interessos dels ciutadans i es pagarà el que toca.

El Ple de la corporació,

Queda assabentat de l'informe conjunt del tresorer i la interventora de
l'Ajuntament, corresponent al tercer trimestre de 2012, que, en relació al càlcul del
període, mitjà de pagament, pendent de pagament i operacions pendents de
reconeixement, mostra les dades següents:
Càlcul del període mitjà de pagament (PMP)
Total pagaments realitzats durant el trimestre 2.416.552,88
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 192
Càlcul del període mitjà de pagament excedit 187
Càlcul del període mitjà del pendent de pagament (PMPP)
Total operacions pendents de pagament 2.856.682,39
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 260
Nombre d'obligacions reconeguts pendents de pagament 1.761
Operacions pendents de reconeixement (PMOPR)
Total import factures registrades pendents d'aprovació 1.897.830,18
Nombre de factures pendents d'aprovació 221
Antiguitat mitjana de les factures pendents d'aprovació 95
Nombre factures de més de 3 mesos pendents d'informe 0
Import total factures de més de 3 mesos pendents d'informe 0,00

Queda assabentat de la falta d'actualització de les dades corresponents al
Consell Esportiu a causa de la impossibilitat de retre comptes deguts a la baixa per
maternitat de la funcionària encarregada de la Intervenció delegada.

Trasllada l'acord a l'Oficina Pressupostària perquè remeta telemàticament
aquesta informació a l'Oficina Virtual de les corporacions locals, en la web del
Ministeri d'Hisenda, i donar-ne compte del mateix a la Tresoreria.

3r. EXP. NÚM. 735/2005, RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL
PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A LA URBANITZACIÓ I
EDIFICACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL I-1 CANYOLES: APROVACIÓ
DEFINITIVA

Vistos els antecedents de l'expedient, en el qual consta acord plenari, de 3 de
febrer de 2012, incoant expedient per a la resolució de l'adjudicació del programa
d'actuació integrada, per gestió indirecta, del sector Industrial I-1 Canyoles, atés que
per part de l'agent urbanitzador no s'havia aportat el preceptiu projecte de
reparcel·lació en els terminis màxims que establia el conveni firmat amb l'Ajuntament
de data 9 d'agost de 2008. L'art. 29.10 de la Llei Reguladora de l'Activitat
Urbanística, d'aplicació en aquest programa, establia que l'incompliment del termini
d'execució del programa determinava, excepte pròrroga justificada en causa
d'interés públic, la caducitat de l'adjudicació, quant al contracte, no a l'instrument de
planejament temporal, econòmic i de gestió, ni de bon tros, a l'instrument de
planejament espacial.
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Amb data 24 de febrer de 2012, Federico Juesas Genís, en representació de
la mercantil IMMOBILIÀRIA JUESAS AROCA SL, en qualitat d'agent urbanitzador
del sector industrial I-1 Canyoles, va presentar instància en què sol·licitava la
suspensió de l'execució del programa d'actuació integrada per 2 anys, prorrogables
a altres 2 anys més, amb devolució de la garantia dipositada al seu dia, basant-se
en la disposició transitòria primera del decret Llei 2/2011, de 4 de novembre, del
Consell, de mesures  urgents d'Impuls a la Implantació d'actuacions territorials
estratègiques. Per acord plenari de data 13 d'abril de 2012, es va resoldre
desestimar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del Programa i
continuar amb l'expedient incoat, mitjançant l'esmentat acord plenari de data 3 de
febrer de 2012, per a la resolució de l'adjudicació del programa, traslladant de
l'expedient al Consell Superior de Territori i Urbanisme de la Comunitat Valenciana,
a fi que emeta el preceptiu dictamen a què fa referència els arts. 143.4 de la LUV I
342 del ROGTU, amb caràcter previ a la resolució del contracte.

Considerant que amb data 3 d'octubre de 2012, va tindre entrada en aquest
Ajuntament dictamen de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Urbanisme de
data 19 de setembre de 2012, en el qual es resol informar favorablement en relació
a l'expedient instat per aquest Ajuntament relatiu a la resolució de l'adjudicació del
programa.

Vist l'informe emés pel Departament d'Urbanisme, en el qual consta:
− Que el règim jurídic aplicable a l'expedient de resolució del programa i de la

condició d'agent urbanitzador és la Llei 16/2005  de 30 de desembre de la
Generalitat, Urbanística Valenciana i el seu reglament de desplegament, el
Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), així com el Text Refós de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2000 que resulta d'aplicació en virtut de la disposició transitòria
primera, apartat 2 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.

− Que durant la tramitació de l'expedient d'aprovació del Programa d'Actuació
integrada s'han presentat els següents Recursos Contenciosos Administratius, la
defensa dels quals ha correspost òbviament, com a administració demandada, a
aquest Ajuntament, sense que l'agent urbanitzador compareguera com
codemandat durant el tràmit conferit a aquest efecte.

− Recurs 608/2007, presentat per Juan Luz Tormo i Centre de Jardineria i
Paisatgisme Quercus, davant del jutjat del contenciós administratiu núm. 4 de
València.

− Recurs 941/2007, presentat per Gossac Trading SL, davant del jutjat del
contenciós administratiu núm. 9 de València.

Aquests contenciosos han ocasionat unes despeses a l'Ajuntament, en concepte de
defensa jurídica, que ascendeixen a la quantitat total de 6.339,40. €, desglossada en
els conceptes següents:
− 2.900 €, abonades en data 12-05-2011, corresponents al recurs 608/2007.
− 3.439,40 €, abonades en data 14-12-2010, corresponents al recurs 941/2007.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el  26 d'octubre de 2012.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida, manifesta
que sempre s'ha oposat a aquest PAI. Saluda la resolució definitiva del mateix.
Insisteix en el fet que es faça un informe amb tots els costos que ha suposat el PAI
per a l'Ajuntament i que tots eixos costos els pague l'urbanitzador. És imprescindible
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que els ciutadans no paguen ni un cèntim i que fins que no es torne l'aval. A més,
demana que es desclassifique el sector i que torne a ser sòl no urbanitzable. Diu
que el seu vot  afirmatiu és crític i condicionat a l'informe tècnic i a la desclassificació
dels terrenys.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
després d'un any i a compta gotes es van resolent els PAI. Demana més celeritat
per als que queden. La seua següent proposta serà la revisió del PGOU per a
desclassificar els sectors i tornar al sòl no urbanitzable. Al marge de tot això
considera que cal donar resposta a les empreses que queden fora d'ordenació.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que el seu vot serà a
favor. Vénen reclamant-ho fa temps. Mantindre el PAI no té sentit. Insisteix en la
necessitat d’anar més enllà i desclassificar el sòl. Ha de tornar-se a la situació de
partida com a pas lògic i normal. N'hi ha prou  sòl industrial  per als pròxims cinc  o
deu anys per tant deu desclassificar-se.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, celebra la
unanimitat. Explica que hi ha hagut acord amb l'urbanitzador i amb els tècnics. El
moment impedeix mantindre el PAI. No es pot seguir perquè Iberdrola ha posat
exigències insuperables. No és culpa de l'urbanitzador. El reintegrament de costos
s'ha limitat als generats directament (serveis jurídics) però no els indirectes que
provoca la inèrcia de l'expedient. Creu just que així siga.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, recalca la conveniència d'informe per a reintegrar tots els costos,
màximament quan  l'empresari el que buscava eren beneficis. Més enllà de
desclassificació desitja el reintegrament total de costos.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís espera la
mateixa disposició municipal  per als altres PAI.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que era una situació
varada que calia solucionar i cal seguir amb la desclassificació.

El Sr. Alcalde-President manifesta que les empreses busquen beneficis però
també generen riquesa i treball. Canyoles està hui abandonat i es buscava una
solució a això. La situació ha impedit portar-ho a terme. Qui inverteix unes vegades
guanya i altres perd. Està a favor de qui invertisca en la Ciutat. Sobre la
desclassificació cal tractar-la amb tots els propietaris.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Aprovar definitivament la resolució de l'adjudicació del Programa
d'Actuació Integrada del Polígon Industrial I-1 Canyoles.

Segon. Aprovar la liquidació que ha de fer efectiva l'agent urbanitzador, per
import de 6.339,40. €,  corresponent a les despeses generades a aquest Ajuntament
en concepte de defensa jurídica de les demandes entaulades contra l'aprovació del
present Programa d'Actuació Integrada.
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Tercer. Aprovar 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.

Quart. Notificar el present acord a l'agent urbanitzador i als propietaris de
parcel·les incloses en el sector.

4t.  RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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

Números del 358 al  407 (corresponents al mes d'octubre de 2012)

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

Francisca Chapí Albero del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
sol·licita al Sr. Alcalde que la moció amb motiu de la celebració del 25 de novembre
Dia Internacional  Contra la Violència de Gènere passe a tractar-se en primer lloc ja
que està consensuada per la unanimitat dels Grups municipals.

El Sr. Alcalde-President accepta encara que considera que el públic
abandona la sessió a determinades hores perquè s'abusa del despatx extraordinari.

A les 13 hores 15 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-President i
passa a presidir-la el primer tinent d'alcalde.

5é.1. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 25 DE
NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els portaveus dels distints grups polítics 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.

El secretari explica que es tracta d'un acord adoptat en el Consell de la Dona,
que va passar per la Comissió Sociocultural i aquesta eleva el dictamen al ple.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià proposa que es tracte com a moció in voce presentada conjuntament per
tots els  grups polítics, proposta que és acceptada.

A les 13 hores 20 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.
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A continuació el secretari de l'Ajuntament procedeix a llegir la moció in voce,
amb el tenor literal següent:

“El Consell de la Dona de Xàtiva, com a òrgan de participació i representació
de les dones de la ciutat, amb motiu de la celebració del 25 de novembre, Dia
Internacional contra la Violència de Gènere i basant-se en l'article 1 i 4 del títol I,
emet el dictamen següent:

1.Vivim una situació d'especial crisi  no sols  econòmica, sinó també de valors
que afecten greument la nostra convivència.

2. No hi ha ocupació per a ningú però especialment per a les dones que
sempre han tingut més difícil l'accés al mercat de treball. De fet, són 1.830 les dones
d'aquesta ciutat que consten com aturades, encara que moltes més no arriben ni a
figurar com a demandants d'ocupació. Sense independència econòmica és difícil
exercir la llibertat individual i l'autonomia a què tenen dret les dones.

3. Els retalls que estan patint els serveis públics en el seu personal i en els
recursos de què disposen tenen sobre les dones un doble efecte. Per un costat
provoquen la pèrdua d'ocupació femenina, perquè són elles les que majoritàriament
treballaven en els sectors afectats: serveis socials, sanitat, educació… Les interines
acomidadades, les treballadores d'ASPROMIVISE o la Residència Nova Edat, entre
altres,... Que no cobren les seues nòmines, són un clar exponent d'aquesta situació
que comparteixen amb altres centres públics en la mateixa situació.
D'altra banda, davant de la pèrdua de recursos, seran les dones  les que hauran
d'afrontar la responsabilitat d'atendre degudament menors i dependents. Un treball
dur i exigent que no té reconeixement social i complica  més encara l'accés al
treball.

4.Les dificultats econòmiques que s'estan donant en moltes famílies agreugen
els conflictes en les famílies, alimentant situacions d'extrema gravetat i aguditzant
les situacions límit en imposar la convivència forçada. Les dones en aquesta situació
tenen més difícil la  ruptura de la convivència i la denúncia perquè no se senten
acompanyades per una societat que les està oblidant. De fet, són 32 les dones
mortes a tot l'Estat, la majoria d'elles sense haver efectuat denúncia.

5.D'altra banda, les dificultats econòmiques estan debilitant greument la xarxa
de protecció social  dirigida a les dones víctimes de violència. El pressupost
consignat en els PGE de 2012 per a la lluita contra la violència de gènere es va
veure ja reduït en un 24 per cent. A la Comunitat Valenciana, s'ha tancat la Casa
d'Acollida de Castelló, s'han tancat Punts de Trobada Familiar i s'han suprimit 32 de
les 48 Oficines d’Atenció a les Víctimes del delicte que facilitaven assessoria
jurídica.  A Xàtiva, s'ha perdut l'OAVD existent i ja no hi ha el grup DAMA de la
policia local, especialitzat en l'atenció a les dones.

6.No obstant això les estadístiques del CGPJ del 2010 diuen que en els
jutjats de Xàtiva es van rebre 135 denúncies relacionades amb la violència sobre les
dones i es van concedir 43 ordres de protecció i 36 d'allunyament.
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Per tot això, el Consell de la Dona de Xàtiva, fent ús de les seues funcions
emet el següent informe o recomanació:

- Que s'elabore i aprove un pla a curt termini de sensibilització i prevenció
contra la Violència de Gènere mantingut en el temps i no de caràcter puntual per a
aconseguir la implicació de la ciutadania (entitats, col·lectius, institucions i mitjans de
comunicació)

- Que els Pressupostos de l'Ajuntament que s'aprovaran pròximament tinguen
en compte les necessitats en aquesta matèria i consignen el pressupost necessari
per a mantindre  els recursos existents fins a la data.

- Que s'elabore i aprove de forma urgent  un nou Pla Local contra la
Violència de Gènere per a fer front a aquesta situació que haurà de comptar  amb
els recursos necessaris i la col·laboració imprescindible de tots els implicats en
aquesta tasca.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que s'adhereix al manifest del Consell de la Dona. Considera
molt important el Pla de Sensibilització contra la violència de gènere i que es done
una dotació pressupostària en els pròxims pressupostos. També que s'elabore un
nou  Pla Local.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que ha
de recolzar-se la labor del Consell de la Dona. Comparteix les peticions. Cal
continuar denunciant la discriminació, la desigualtat i les agressions de gènere. Cal
sumar esforços i destinar recursos.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista destaca la participació de
col·lectius que s'integren en el Consell de la Dona. Considera que eixe és el camí,
treballar recolzant  els col·lectius. Recolza la voluntat de la regidora fins i tot passant
per damunt del criteri del seu Grup.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular manifesta que
recolza la regidora delegada de Benestar Social, Rosa María Esteban Miedes.  La
crisi s'encrueleix en les dones. També és just reconéixer la labor de l'Ajuntament en
pro de la dona.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció conjunta presentada pels
Grups municipals de l'Ajuntament de Xàtiva, amb motiu de la celebració del 25 de
novembre Dia Internacional contra la violència de gènere.

5é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER AL
MANTENIMENT DE LA LÍNIA DE FERROCARRIL XÀTIVA-ALCOI

El Grup Municipal 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.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 22 d'octubre de 2012, registre d'entrada 13481, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Línia de ferrocarril Xàtiva-Alcoi és una de les principals infraestructures
que vertebren les comarques centrals del País Valencià. Des de 1904 opera
habitualment donant servei a un total de 52 pobles de les 4 comarques de la
Costera, el Vall d'Albaida, el comtat i l'Alcoià, amb una població de 270.000
persones. Per a molts  pobles ha sigut durant anys l'únic mitjà de comunicació  amb
altres ciutats com Xàtiva o Alcoi, que han prosperat amb el comerç procedent de
tota aquesta vasta àrea d'influència. La línia Xàtiva-Alcoi ha suposat beneficis
enormes per a la ciutat de Xàtiva  i encara hui la converteix en la porta d'accés des
del nord fins a les comarques centrals. De cara el futur, Xàtiva tindrà AVE si és
capaç de capitalitzar el volum de passatgers que generen les comarques centrals i
és evident que la connexió  ferroviària amb Madrid depén de ser plataforma per a
tots aquells que vulguen viatjar des de Xàtiva, però també des d'Alcoi i Ontinyent.

A l'abril de 2009, la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment firmaven
un conveni que assegurava la renovació completa de la línia, amb inversions de 65
milions d'euros. Tres anys després, el Ministeri de Foment tan sols hi ha invertit una
mínima  part, 4 milions i la Generalitat Valenciana ha incomplit completament el seu
compromís en no invertir ni un sol euro en la renovació de la mateixa.

Les declaracions del secretari d'Estat d'Infraestructures, Rafael Català,
avisant de l'imminent tancament de les línies de mitja distància  suposadament
deficitàries és un eufemisme per a declarar el tancament del ferrocarril Xàtiva-Alcoi i
una sentència de mort per a tota l'activitat econòmica relacionada amb aquest
servei.

A la vista dels fets exposats, aquest Grup Municipal entén que la situació a
què s'ha arribat és insostenible i pensem que és el moment de liderar, junt amb la
resta dels ajuntaments afectats, el moviment de defensa de la línia Xàtiva-Alcoi.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista proposa per a la
seua aprovació al ple de l'Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer. que l'Ajuntament de Xàtiva sol·licite al Ministeri de Foment i  a la
Generalitat  Valenciana el compliment del conveni firmat en 2009 per al
manteniment i modernització de la línia de ferrocarril Xàtiva-Alcoi.

Segon. Que l'Ajuntament de Xàtiva declare com a objectiu prioritari i
irrenunciable de la ciutat de Xàtiva el manteniment i potenciació de la línia de
ferrocarril Xàtiva-Alcoi. “
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que el seu Grup lluita des de fa anys per la permanència i potenciació
de la línia Xàtiva-Alcoi. Saluda la inversió de l'Estat però és insuficient. Les
comarques centrals han de mantindre una actuació reivindicativa perquè s'invertisca
en la línia i es potencie. És imprescindible per a les comarques centrals.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
cal estar units recolzant aquestes iniciatives. S'ha arribat a l'actual situació perquè
ningú ha  apostat per la línia. Acabarà tancant-se amb una sola  inversió de 100.000
€ a l'any que només desitja el silenci reinvindicatiu. És hora d'alçar-se contra això.
La connexió València-Alacant per l'interior ha d'escometre's de forma seriosa, amb
inversió contundent.

El Sr. Alcalde-President diu que no desitja que es tanque la línia que col·loca
Xàtiva com a punt de referència. No té constància que vaja a tancar-se. Al contrari,
s'ha consignat 100.000 € que sent pocs són una despesa. En anterior ministre de
Foment va deixar 34.000 milions d'euros sense consignació. Això condiciona
qualsevol inversió per a 2013. S'adhereix a la proposta però el Partit Socialista quan
va governar  no va invertir  més de 4 milions.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el Partit
Socialista va posar 40 vegades més que el Partit Popular.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera que
el Ministeri ha de cedir la línia a la Generalitat i que aquesta invertisca en ella.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment transcrita  per al
manteniment de la línia de ferrocarril Xàtiva-Alcoi.

5é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
LA PROTECCIÓ, MANTENIMENT I VISITA PÚBLICA DEL REIAL MONESTIR DE
SANTA CLARA DE XÀTIVA

El Grup Municipal 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.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 26 d'octubre de 2012, registre d'entrada 13625, amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El deteriorament del Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva és cada vegada
més evident i fins ara les promeses de reparació  o reforma han incomplit
sistemàticament. La Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià,
aprovada per la Generalitat Valenciana, indica en el seu preàmbul que “el patrimoni



15

cultural valencià és una de les principals senyes d'identitat del poble valencià i
testimoni de la seua contribució a la cultura universal. Els béns que la integren
constitueixen un llegat patrimonial d'inapreciable valor, la conservació i enriquiment
del qual correspon a tots els valencians i especialment a les administracions
públiques”

La resolució de 22 d'octubre de 2002 de la Direcció General de Patrimoni
Artístic i el posterior decret 136/2003 de la Conselleria de Cultura i Educació
estableixen la declaració del Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva com Bé
d'Interés Cultural (BIC). La declaració de BIC estableix per al propietari del monestir
una sèrie d'obligacions i avanços per a afavorir l'adequada conservació de l'immoble
i el seu ús  públic.

En el moment actual, la titularitat del monestir de Santa Clara és de la
societat mercantil Ortiz Dieste, SA, d'ara en avant ORDISA, atés que les
administracions públiques, l'any 2008, no exerciren el dret de tanteig.
Lamentablement, el monestir roman tancat des d'eixe moment i presenta evidents
signes de deteriorament: canalitzacions trencades, vegetació incontrolada en el
claustre que s'està deteriorant parets i paviments, etc. Segons la normativa ve i a
més, més concretament, en l'article 97 de la Llei es tipifica com a falta greu
l'incompliment del deure de conservar i mantindre la integritat del valor cultural dels
béns declarats BIC.

Així mateix, l'article 32 de la mateixa regula el règim de visites dels béns
catalogats com a BIC. Aquest article estableix que “per a fer possible l'adequat
coneixement i difusió  pública dels béns del patrimoni cultural valencià, els
propietaris i posseïdors de béns immobles declarats  d'interés cultural hauran de
facilitar la visita pública d'aquests, almenys durant 5 dies al mes, en dies i horari
predeterminats que es faran públics amb la difusió adequada”. De la mateixa
manera que ocorria amb el  deure conservar  i mantindre la integritat del valor
cultural dels BIC, l'article 97  de la Llei 4/1998 tipifica com a falta lleu l'incompliment
de l'obligació  de facilitar la visita pública dels béns immobles d'interés cultural.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Instar el propietari del monestir de Santa Clara, la mercantil Ortiz Dieste,
SA (ORDISA) a fer les reparacions oportunes per a frenar el deteriorament actual
del monestir de Santa Clara, com així l'obliga la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural
Valencià.

2. Instar el propietari del monestir de Santa Clara, la mercantil Ortiz Dieste,
SA, (ORDISA) a establir el règim  de visites que obliga la Llei 4/98 de Patrimoni
Cultural Valencià en l'article 32.

3. En el cas que no es porten a terme per part del propietari del monestir les
accions anteriorment esmentades, informar la Conselleria de Cultura i Educació  de
la vulneració de diferents articles de la Llei 4/98 de Patrimoni Cultural Valencià
perquè aplique, si és possible, el règim sancionador corresponent”.
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Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta estar a favor. Considera que una bona gestió del Partit Popular
en aquest assumpte, adquirint el bé, haguera oferit grans oportunitats a la Ciutat.
Això s'ha perdut. Es va anunciar que les obres començarien imminentment i no ha
estat així. Per tant, cal  exigir les mínimes labors de manteniment.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu estar a
favor. És responsabilitat municipal fer complir la Llei. L'exconvent és patrimoni de
tota la Ciutat. Les dificultats són moltes però és irrenunciable l'obligació de
mantindre l'edifici així com el règim de visites, perquè així ho diu la Llei.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, manifesta estar
a favor de la proposta, però votarà en contra. Està a favor del compliment de la Llei
però no amb l'exposició que motiva la moció. S'està tramitant el Pla Especial i això
impedeix la restauració i la rehabilitació del bé fins tant hi ha pronunciament
autonòmic. Açò ho sap la Conselleria. Els deterioraments s'estan abordant
coordinadament empresa-Conselleria-Ajuntament, per tant els punts 1r i 2n de la
moció es compleixen.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista manifesta que el
deteriorament de la façana al carrer Montcada és evident. Que no es pot visitar
també és palmari. Considera que no es compleixen els punts 1r i 2n. Les
reparacions bàsiques haurien de complir-se sempre i en tot cas. Es dedica molts
diners  a sobre costos i no es vetla per un edifici catalogat com BIC. Simplement vol
que es complisca la Llei i si així no fóra que es denuncie a qui corresponga.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que no
consta cap antecedent en cap expedient dels requeriments fets al propietari. El que
es demana és que es complisca la Llei  i no consta que així s'estiga fent. Si es fan
execucions subsidiàries pregunta per què no consten en l'expedient. Estem davant
d'una administració pública que ha de documentar el que fa. El Pla Especial està
dilatant-se però les visites haurien d'estar fent-se.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, manifesta que
la labor dels serveis tècnics de l'Ajuntament consisteix a estar damunt de l'expedient
en coordinació amb l'empresa propietària i amb la Conselleria. Quan estiga el Pla
Especial acabat es posarà el règim de visites.

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la
protecció, manteniment i visita pública del Reial monestir de Santa Clara de Xàtiva.
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5é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ  SOBRE EL DEBAT DE L'ESTAT DEL MUNICIPI

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 26 d'octubre de 2012, registre
d'entrada 13629, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després de més d'un any des de la celebració de les últimes eleccions
municipals podem considerar que ha passat temps suficient per a poder avaluar i
debatre  sobre la gestió de l'Ajuntament respecte al context social i econòmic que
ara mateix viu Xàtiva i sobre les accions que cal plantejar enfront dels greus
problemes que se'ns presenten com a població.

Segons el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
l'Ajuntament de Xàtiva en l'apartat de control i fiscalització per part del Ple es
contempla el debat sobre l'Estat del Municipi com a mecanisme d'aportació previ a
l'elaboració del Pressupost. Evidentment es tracta d'un debat plural vinculat a la
realitat socioeconòmica de la ciutat, un debat que sens dubte busca l'avaluació de la
gestió de l'equip de govern i de l'oposició, però sobretot, ha d'anar encaminat a
plantejar alternatives i propostes dirigides a la confecció  del propi Pressupost
municipal. Des d'Esquerra Unida, una vegada més volem subratllar  la importància
dels pressupostos municipals com a ferramenta d'intervenció en la societat. Per
aquesta raó, reivindiquem  com necessària la celebració d'aquest debat per a fer un
diagnòstic real i el més adequat possible  dels problemes més importants que
afecten la ciutat i així  poder dirigir els recursos municipals amb la màxima precisió
possible.

Igualment creiem que aquest debat és una bona oportunitat per a aprovar  als
agents socials de la ciutat (associacions, sindicats, empresaris …) perquè puguen
dir el seu, amb caràcter previ a la celebració d'aquest ple  mitjançant la presentació
per escrit de les seues pertinents propostes de millora. Sense descartar  les seues
intervencions directes una vegada finalitzat el ple, com així ho planteja el propi
Reglament d'Organització i Funcionament de l'Ajuntament.

Des del Grup Municipal Esquerra Unida creiem que aquest debat sobre l'estat
de la ciutat seria molt positiu per a la democràcia local, per a la informació, per la
participació ciutadana i sobretot per a aconseguir la màxima eficiència a l'hora
d'articular mesures dirigides a promoure l'activitat econòmica i afrontar l'emergència
social mitjançant els pressupostos municipals.

Per això Esquerra Unida del País Valencià, proposa al Ple Municipal l'adopció
dels ACORDS següents:
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Primer. Que el Ple sobre el Debat de l'Estat de la Ciutat siga convocat per
l'Il·ltre. Sr. Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva.

Segon. Instituir amb caràcter anual la celebració del debat sobre l'Estat del
Municipi abans de l'aprovació  del Pressupost tal com assenyala en el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva.

Tercer. Aquest ple monogràfic sobre l'estat de la ciutat comptaria amb
l'aportació documental necessària referent a la domografia, estructura productiva,
promoció econòmica, emergència social, usos i fiscalitat del sol, vivendes i locals.
En tot cas, els punts del debat, serien regulats mitjançant un acord previ de la Junta
de Portaveus.

Quart. Per aquest Ple es convocarà els representants d'aquelles associacions
que es troben inscrites en el registre municipal d'associacions ciutadanes, perquè
puguen presentar, amb caràcter previ, totes aquelles propostes i alternatives que
consideren oportunes, així com intervindre públicament al final del mateix. Tal com
es planteja en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
l'Ajuntament de Xàtiva.

Cinquè. Finalment, al final del mateix, es realitzarà la votació de les propostes
de resolució que cadascun dels grups municipals han presentat per a ser objecte  de
debat al Ple”.

Joan Josep Garcia Terol,  del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
estar a favor. El ple està buit de contingut i aquest debat permetria intercanviar
punts de vista sobre els assumptes estructurals del municipi. Facilitaria tractar  no
sols assumptes administratius sinó el que importa i demana la ciutadania. Està fent-
se en altres parts.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que és una
proposta positiva. Permetria centrar-se en els problemes importants de la Ciutat,
com ara desocupació, benestar social, etc. Ha d'afavorir-se la participació, el debat i
el consens sobretot en aquests moments de crisi. El Govern ha de liderar el debat,
oferir solucions i la seua visió sobre les coses. Seria un bon moment,  abans del
Pressupost, com principal ferramenta  política i per a la gestió de l'Ajuntament.
Anticipa  que no li importa que no es faça en altres llocs. Desitja que es faça a
Xàtiva.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Popular, explica que
des de les eleccions s'han celebrat múltiples plens, comissions i tractat mocions. El
ROM reconeix la figura del debat sobre l'estat del municipi però ho vincula al
Pressupost i per a això ja hi ha dos plens, un d'ells monogràfic i extraordinari. És
una proposta redundant sobre una cosa que ja es fa.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que imaginava la postura reaccionària del Partit Popular. El seu
Grup treballa en la línia d'augmentar la democràcia participativa a l'estil dels països
nòrdics. La ciutadania reclama justícia social i participació. El Partit Popular fa cas
omís. La gent ha de donar la seua opinió i per a això cal obrir la porta de
l'Ajuntament. El responsable de l'Ajuntament  i el seu govern no vol debatre ni



19

consensuar ni escoltar. És un debat ineludible en una situació d'excepcionalitat.
S'incompleix la Llei fins en la tramitació del Pressupost.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
l'escassa participació del Ple en la vida municipal seria encara més precària de no
ser per les mocions que proposa l'oposició ja que a tal participació en res afavoreix
el Govern. Una vegada més es nega la paraula al ciutadà.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que el debat
sobre l'Estat de la Ciutat no és un debat sobre el pressupost en què, d'altra banda,
tampoc es dóna participació als ciutadans ni als propis grups polítics. Les qüestions
importants de la ciutat han de ser debatudes per a aportar solucions. Fa falta
amplitud de mires. Aquest tipus de propostes haurien de fer reflexionar el Govern.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular, diu que el que
es fa en els municipis governats pel PSOE evidencia quina és la seua forma de
governar. El que és criticable a Xàtiva també ho serà en aquells llocs on no se
celebra el debat de l'Estat del Municipi. Esquerra Unida no celebra el debat en cap
municipi en què governa. Les portes de l'Ajuntament estan obertes a tots els
ciutadans i el que es fa dia després de dia és parlar amb ells sobre l'estat del
municipi tractant de resoldre les seues demandes.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, sol·licita intervenció per al·lusions.

El Sr. Alcalde-President li denega la intervenció, considera que no hi ha
al·lusions.

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià sobre el Debat de l'Estat del Municipi.

5é.5.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A EXERCIR L'ACCIÓ POPULAR EN ELS
PROCEDIMENTS PENALS PER MALTRACTAMENTS

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 26 d'octubre de 2012, registre
d'entrada 13630, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fins al dia de hui les relacions de gènere han estat caracteritzades per la
desigualtat, provocant faltes i limitacions tant per a homes com per a dones. Un dels
exponents més significatiu d'aquesta desigualtat  és la violència de gènere. La
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violència de gènere no és un fet aïllat, sinó que constitueix un aspecte estructural de
l'organització del sistema social i es produeix de forma transversal en tots els àmbits
socioeconòmics. Contra aquestes agressions  freqüents, dirigides majoritàriament
contra la dona, s'impulsa la necessitat d’una actuació multidisciplinària (sanitària,
judicial i política) per a intervindre en aquestes dinàmiques de relacions violentes.

La violència de gènere no és un problema que afecte l'àmbit privat. Al
contrari, es  manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la
nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet
mateix de ser-ho, pel fet de ser considerades,  faltes dels drets mínims de llibertat,
respecte i capacitat de decisió. De mitjana, cada cinc dies mor  una dona a Espanya
assassinada per la seua parella o exparella. Uns dos milions de dones són
esporàdicament o contínuament  víctimes de la violència de gènere, però només
set-centes mil  es reconeixen com a tal. Malgrat els avanços obtinguts en la igualtat
de drets, es continuen aplicant paràmetres  d'una societat estructurada a partir del
desequilibri de les relacions entre dones i homes.

Les dones patim molts tipus de violència: la violència econòmica, de classe,
de tortura, bèl·lica… Però hi ha, a més, una violència específica contra les dones i
que s'ha emprat com a  instrument per a mantindre la discriminació, la desigualtat,
les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones: la violència de
gènere, la violència masclista. Segons el Consell d'Europa, entre el 20% i el 50% de
les dones a Europa són víctimes d'algun tipus de violència a les mans de la seua
parella, sense que hi haja cap tipus de diferència de categoria social o de grup
d'edat.

L'Ajuntament de Xàtiva, mitjançant el Consell de la Dona, com a institució
més pròxima a la ciutadania, llig un manifest consensuat unànimement en el ple que
és una declaració institucional de condemna de les morts conseqüència de la
violència de gènere i es fa una crida a tota la ciutadania xativina perquè junts
afrontem  aquest greu problema social; manifestant nostre rebuig davant de
qualsevol actitud violenta contra la dona. A més es fa un acte de protesta
institucional com és la marxa d'aquest tipus d'atemptats  contra les dones pel simple
fet de ser-ho.

Eradicar la violència masclista és un dels objectius del Pla d'Igualtat de
l'Ajuntament de Xàtiva i del Pla contra la violència, en via de revisió  i actualització
dins del Consell de la Dona. I per a assolir  aquest objectiu apareixen programades
tota una serie d'actuacions i continguts transversals, de prevenció, formació,
assessorament jurídic i assistència social i psicològica a les dones que pateixen
violència.

La Llei 9/2003 de la Generalitat per a la igualtat entre homes i dones, disposa
que la Conselleria amb competències, podrà proposar a la Generalitat l'exercici de
l'acció popular. Des d'EUPV de Xàtiva demanem a l'Ajuntament que exigisca a la
Conselleria de Justica i Benestar Social que insta la Generalitat a personar-se com a
acció popular en els procediments penals per maltractaments.

Però, també, des d'EUPV de Xàtiva pensem que hem de fer un pas més en la
lluita per a eradicar la violència de gènere i proposem que l'Ajuntament de Xàtiva
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inste la Generalitat Valenciana a modificar la Llei 9/2003 per la igualtat entre dones i
homes perquè els propis ajuntaments del País Valencià tinguen la possibilitat
d'exercir l'acció popular en els procediments penals per maltractaments que puguen
succeir en els seus municipis, en qualsevol tipus d'agressió  cap a la dona. I en
qualsevol cas l'acció popular s'haurà d'exercir amb el consentiment de la dona
víctima o de la família.

Des d'EUPV de Xàtiva exigim  que els ajuntaments puguen exercir
directament l'acusació popular en matèria de violència contra les dones. Cal fer un
pas més enllà i no sols fer una acció de conscienciació ciutadana sinó també actuar
directament en aquells casos concrets que mereixen  una atenció  especial per a la
seua gravetat. Des de les institucions públiques hem de defensar i garantir la
protecció jurídica de les persones més indefenses.

Per tot això, demanem al ple i al govern de la ciutat els ACORDS següents:

1. L'Ajuntament de Xàtiva exigeix a la Conselleria de Justícia i Benestar
Social que inste la Generalitat que es persone com a acció popular en els
procediments penals per maltractament.

2. L'Ajuntament de Xàtiva  insta la Generalitat Valenciana a modificar la Llei
9/2003 per a la igualtat entre dones i homes perquè els propis ajuntaments del País
Valencià tinguen la possibilitat d'exercir l'acció popular, en els procediments penals
per maltractaments que puguen succeir els seus municipis, en els casos de mort o
lesions greus de la dona.

3. L'Ajuntament de Xàtiva adquireix el compromís polític de no deixar de
demandar aquesta reforma que li possibilite exercir l'acció popular, en els
procediments penals per maltractaments que puguen succeir a la nostra ciutat, en la
forma i condicions establertes per la legislació processal.

4. Incloure aquesta acció en el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament i en el Pla contra
la violència de gènere, com a un dels objectius que cal aconseguir contra la lluita
contra la violència de gènere.

5. Traslladar els acords següents:

• Al Consell de la Dona
• A la FVMP
• A tots els grups parlamentaris de les Corts.
• Al Consell de Justícia i Benestar  Social, Jorge Cabré.
• Al president de la Generalitat Alberto Fabra. “

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció no és urgent i que, pel seu
contingut, ha de traslladar-se a la Conselleria de Justícia i Benestar  Social.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular explica el sentit
del vot del seu Grup. Diu que no és competència del ple sinó de la Generalitat que
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és qui haurà de personar-se en les causes per violència de gènere. Acceptar
significaria més de tres-cents advocats en plantilla.

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

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià per a exercir l'acció popular en els procediments
penals per maltractaments, traslladant, no obstant això, la moció als Organismes
esmentats en la mateixa.

5é.6.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A SUBVENCIONAR LES PISCINES A LES DONES
OPERADES DE CÀNCER

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

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 26 d'octubre de 2012, registre
d'entrada 13631, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La piscina pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les pacients operades de
càncer de mama.

Aquesta proposta té com a objectiu la rehabilitació i la prevenció de l'edema
limfàtic o limfoedema en dones intervingudes després d'una mastectomia, si noten
que amb el temps el braç de la mateixa banda presenta una sèrie de canvis com
perduda de mobilitat, enduriment, inflamació i fins a dolor, la piscina pot ajudar.

La majoria de les dones es van adaptant a poc a poc a la malaltia. Però, a
vegades, resulta difícil trobar forces per a seguir endavant.

Una manera de recolzar i actuar amb voluntat “Contra el càncer”  és prendre
iniciatives que incidisquen en la prevenció, informació i conscienciació del càncer,
així com en la rehabilitació de les persones  que han patit  aquesta malaltia, la
piscina segons molts fisioterapeutes és un bon remei.

Per eixa raó és necessari que se subvencione i s'inste l'Ajuntament de Xàtiva
a tindre gestos respecte d'això. La proposta aniria encaminada a establir unes
ajudes amb les piscines de Xàtiva i la utilització del Gabinet Psicopedagògic.

Per aquest motiu  considerem que des de la corporació Municipal cal recolzar
eixa iniciativa.
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D'acord amb açò, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació de següent:

ACORD:

Establir unes ajudes, segons els paràmetres de progressivitat dependents de
la renda, amb les piscines de Xàtiva. “

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta estar
a favor. Ha d'estudiar-se i ajudar en la mesura que es puga.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, també diu estar a favor.
Es donen ajudes semblants i caldria ampliar-les a aquest col·lectiu.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Popular, diu que la
moció és redundant. La realitat s'imposa i l'Ajuntament atorga ajudes per a acudir a
les dues piscines de la ciutat a aquelles persones que justifiquen la seua malaltia i la
seua situació econòmica. Fins i tot contemplen reforços amb fisioterapeutes.
Manifesta que va oferir consens a la regidora proponent de la moció i que aquesta
no ho va acceptar. Explica que la moció és molt més restrictiva que el que ja es ve
fent atés que l'ajuda vigent no sols comprén dones amb càncer de mama sinó
qualsevol discapacitat, siga d'home o dona.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la realitat de hui a Xàtiva és que a moltes dones en l'hospital no
se'ls informa de les opcions i es troben en solitari. La moció ajudaria a reforçar i
sensibilitzar. Només desitja que hi haja ajudes baix prescripció mèdica i per a un
col·lectiu específic.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la línia existeix i està a disposició  de
tota la ciutadania. Hi ha un conveni amb  les dues piscines.

Francesca Chapí Albero, de Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta que si hi ha un conveni per què ningú el demana. No hi ha
informació  directa.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que tot
açò podria haver-se tractat en la Junta de Portaveus. Sembla que el que pretén  la
portaveu del Grup Municipal Popular és humiliar els regidors  amb les seues
intervencions. Ni tan sols els regidors coneixen el conveni el que evidencia la seua
escassíssima difusió. L'acord del ple hauria de ser en la línia de publicitar el que  ja
s'està fent.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que comparteix
l'opinió  de la seua predecessora en el sentit que queda en evidència que fa falta
publicitar l'acció que desenvolupa l'Ajuntament. Hauria de quedar sobre la taula per
al seu estudi.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Popular manifesta que
ha intentat consensuar la moció amb Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal



24

Esquerra Unida del País Valencià, consens que no s'ha produït perquè aquesta no
ha volgut. La ciutadania ha de saber que algú amb càncer es pot beneficiar d'ajudes
per a la piscina. El Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià ni tan sols ha
sol·licitat informació. Es va oferir consens amb el tema de la publicitat, diu, i  la Sra.
Chapí Albero no va contestar. Reitera el seu oferiment  de transaccional la publicitat,
fent-la extensiva, fins i tot al Departament de Rehabilitació de l'Hospital.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres present, ACORDA:

Únic. Aprovar l'esmena transaccional a la moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, consistent a donar publicitat a la línia
d'ajudes de què disposa l'Ajuntament per a afavorir tractaments terapèutics en les
piscines de Xàtiva per a persones amb determinades malalties, entre elles el càncer
de mama, i donar-ne compte a la Direcció de l'Hospital LLuis Alcanyís a fi que se li
conferisca la màxima difusió.

5é.7. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST DE BÉNS I IMMOBLES EN ELS TERRENYS
INLUIDOS EN  PROGRAMES D'ACTUACIÓ INTEGRADA NO DESENVOLUPATS

El Grup Municipal 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 2012, registre d'entrada 13645, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l'últim any, l'Ajuntament de Xàtiva ha iniciat un procés consistent a
declarar la caducitat de tots aquells Programes d'Actuació Integrada (PAI) que, com
a conseqüència de la crisi de la construcció  i de la saturació de terrenys industrials
que existeixen al nostre municipi i que  ni tan sols s'han iniciat. Aquest procés de
declaració de caducitat, hauria de concloure amb la requalificació del sòl inclòs en
aquests PAI de manera que tornen a l'ús agrícola tal com constava en anteriors
PGOU.

Mentre aquest procés s'inicia, els terrenys continuen tributant com a terrenys
urbans amb el corresponent increment  de la pressió fiscal, agreujada des que l’any
2006 es portara a terme l'última revisió cadastral. Aquesta és una situació  que
entenem injusta, ja que des de l'aprovació del nou PGOU fins al moment actual no
ha variat la situació  d'eixos terrenys però si ha variat la seua qualificació i la
tributació dels mateixos, provocant serioses dificultats als seus propietaris per a fer
front al pagament.

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

PROPOSTA D'ACORD
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1. Iniciar el procés de modificació del PGOU per a retornar a la qualificació
anterior, en aquest cas, rústica, els terrenys inclosos en els PAI no desenvolupats i
que el propi Ajuntament ha acordat la seua caducitat.

2. Mentre dure  aquest procés, bonificar l'Impost de Béns i Immobles
d'aquests terrenys de manera que la càrrega impositiva que suporten siga semblant
a la que tindrien si tributaren com a terrenys rústics.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu estar a favor. La desclassificació ha de ser una prioritat  i mentrestant
els propietaris no han de pagar més del que pagarien per la qualificació de rústica.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, també
manifesta estar a favor. Ha de modificar-se el PGOU i transitòriament desagreujar
comparativament l'IBI respecte a terrenys agrícoles. En això tots els grups sempre
han estat d'acord.

El Sr. Alcalde-President  diu que de moment votarà en contra ja que, a
proposta seua, s'ha aconseguit l'aprovació per part del Cadastre d'un coeficient
corrector del 0,6 per a aquests sectors. Abordar la desclassificació requereix parlar
abans amb els propietaris ja que potser qui haja comprat sòl urbanitzable no estiga
d'acord amb la minusvalidesa que comporta la desclassificació. Modificar un PGOU
porta amb si diversos anys. Tot propietari desitjaria que li reduïren el valor cadastral.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que quan es va
aprovar el PGOU no es va parlar amb els veïns pel que no necessàriament ha de
fer-se quan aquest es revisa. És una decisió política que han de prendre els polítics.
Hi ha gent que està exposada a embargament perquè no pot pagar l’IBI. Està clar
que en els pròxims anys no es va a desenvolupar el PAI, per tant, no té sentit, que
no es desclassifique si no és per un afany de recaptació.

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la
bonificació de l'impost de béns i immobles en els terrenys inclosos en programes
d'actuació integrada no desenvolupats.

5é.8. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS,
PER AL FINANÇAMENT JUST

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 29 d'octubre de 2012, registre d'entrada 13656, amb el
següent tenor literal:
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“L'actual crisi econòmica ha agreujat encara més la situació de desigualtat
que vivim els valencians i les valencianes enfront de la resta de comunitats
autònomes de l'estat, la qual cosa fa que la situació econòmica  en què es troben les
arques del Govern Valencià siga alarmant, amb un deute tan gran que les agències
de qualificació internacionals l'han posat al nivell del “bo porqueria”. Els deutes de la
Generalitat són coneguts en aquest moment  per tota la ciutadania, deutes que van
des de la dificultat del pagament de les obligacions concretes o les subvencions a
ajuntaments fins a institucions tan sensibles per a la societat com les educatives o
assistencials, com hem pogut veure últimament en la nostra ciutat amb el cas
d'ASPROMOVISE.

Aquesta situació ha fet que el Govern Valencià haja demanat un rescat a
l'estat per un valor de 4.500 milions d'euros, uns diners que no equivalen ni tan sols
als 6.000 milions d'euros que anualment paguem els valencians i les valencianes en
impostos, que se'n van a Madrid i no tornen. Des de Compromís considerem que la
situació  es pot qualificar, en aquest moment, d'espoli fiscal  està portant a
l'enfonsament de l'estat del benestar i de l'autonomia política del País Valencià i a la
ruïna econòmica.

El sistema de finançament és clarament injust no té en compte l'augment de
població que s'ha produït al País Valencià, i com a conseqüència, ara som l'única
comunitat autònoma, en la qual, sent la renda per ‘capita' menor que la mitjana
estatal, estem per davall  de la mitjana també  dels diners que rebem d'estat per
habitant. Tot i que representem el 10,80% de l'estat i el 9,6% del PIB a les
valencianes i valencians ens tornen  el 7,6% en inversions, sent la despesa
valenciana per habitant la menor de tot l'estat  (2.750 euros aproximadament,
enfront dels 3.522 de la mitjana i lluny dels 6.400 de Navarra, 4.300 d'Extremadura o
4.100 de Castella la Manxa). Aquesta situació s'ha agreujat amb els pressupostos
de l'estat per al 2013, en els quals es destina al País Valencià 127,90 euros per
habitant, mentre que la mitjana és de 201 euros i comunitats com Castella i Lleó
reben 620 euros per habitant. La situació és tan greu   que ha estat denunciada pel
president de la Generalitat i pel nostre alcalde i president de la Diputació, exigint que
es “plante cara” a Rajoy.

No obstant açò, al llarg dels últims anys, el govern valencià s'ha dedicat a
malgastar diners en grans projectes com Terra Mítica. La Ciutat de les Arts i les
Ciències. La Ciutat de la Llum, l'Aeroport de Castelló, el Circuit Fórmula 1, donant
una imatge d'una comunitat autònoma on sobraven els diners, cosa completament
lluny de la realitat, ja que, a altres de la falta d'infraestructures  ja coneguda, com a
escoles, hospitals, ensenyança gratuïta de 0 a 3 anys, serveis socials diversos, etc.,
ara podem saber que l'educació, la sanitat i els serveis socials que reben els
valencians i valencianes estan entre els pitjors d'Europa per la falta d'inversions
realitzades. Així la Generalitat no s'atreveix a incloure el País Valencià en l'informe
PISA perquè sap que els resultats serien desastrosos, els serveis socials són molt
pitjors que els d'altres comunitats tant governades pel PP o el PSOE i últimament
hem sabut que som la regió europea amb menys llits d'hospital per habitant.

Així mateix, malgrat les declaracions d'intencions fetes una vegada i una altra
i la “clàusula Camps” de l'Estatut d'Autonomia pactat pel PP i PSOE, les
competències valencianes no estan al nivell  d'altres comunitats autònomes amb la
mateixa història d'autogovern i d'identitat nacional com la nostra, per no dir menys.
Tant Catalunya com el País Basc disposen  de més competències transferides, més
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iniciatives i fins a tot han recuperat més propietats, cosa a què no s'ha dedicat el
govern valencià. Donada aquesta situació  i davant la possible recentralització de
l'estat, creiem que és el moment d'afirmar la nostra voluntat d'avançar en
l'autogovern, tant al nivell de competències com de finançament i deixar clar que les
valencianes i valencians tenim dret a decidir quin és el futur que volem per al nostre
poble com el que volem. I creiem que pel que es refereix al finançament, només
dotant-se d'un concert econòmic com el que gaudeix el País Basc i Navarra i que
també està sent sol·licitat per altres comunitats és com el País Valencià tindrà un
finançament just, disposarà de diners per a aconseguir les quotes del benestar que
ja tenen altres autonomies i regions europees i podrà anar assumint les
competències que ja tenen altres comunitats autònomes.

És per tot això, que proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, acorda la seua disconformitat amb els
Pressupostos Generals de l'Estat, sol·licita al president del Govern Espanyol que la
inversió prevista per al territori valencià s'adeqüe  tant a la nostra població  com a
l'aportació al PIB estatal i que s'acabe la discriminació en les inversions del territori
valencià que els Pressupostos Generals de l'Estat corroeixen des de fa anys.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva sol·licita al president del Govern Espanyol
un pla de retorn del deute històric que manté El Govern Espanyol amb les
valencianes i els valencians.

3. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva manifesta la seua opció perquè les
valencianes i els valencians obtinguen el concert econòmic que els permeta
finançar-se de manera justa.

4. Transmetre aquest acord al president del Govern Espanyol i al president de
la Generalitat Valenciana.”

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

Únic. No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís per al finançament just.

5é.9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
PER A DONAR SUPORT A L'ESMENA PARCIAL ALS PRESUPUSTOS DE
L'ESTAT PRESENTADA PEL SEU GRUP EN EL CONGRÉS DELS DIPUTATS I
DIRIGIDA A ESTABLIR UNA PARTIDA D'INVERSIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA
VIA VERDA XÀTIVA-MANUEL-SANT JOAN DE l’ÈNOVA
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Cristina Suñer Tormo, manifesta que la falta de talla política d'un governant
es demostra quan defensa una cosa en el govern i una altra distinta en l'oposició.

El Sr. Alcalde-President crida a l'ordre Cristina María Suñer Tormo, del Grup
Municipal Bloc-Compromís perquè se cenyisca a l'ordre del dia i a continuació
també crida a l'ordre Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista.

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

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 29 d'octubre de 2012, registre d'entrada 13647,
amb el següent tenor literal:

“Al novembre de 2008, el Grup Compromís va presentar en les Corts
Valencianes una esmena al projecte de pressupostos de 2009 perquè es consignara
dotació suficient per a la conversió del tram ferroviari en desús Xàtiva-Manuel-Sant
Joan de l’Ènova en Via Verda, esmena que va ser desestimada amb els vots del
Partit Popular. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva de 5 de juny de 2009, amb el
dictamen favorable de la Comissió de Foment, per unanimitat va adoptar  una serie
d'acords dirigits a fer els tràmits necessaris per a iniciar el projecte  i la consecució
de l’esmentat objectiu. Entenem que aquest acord municipal constitueix l'acte
administratiu que dóna peu a l'inici de l'expedient per a la construcció  de la via
verda. L'expedient esmentat no va aconseguir els objectius  que cercaven  per a les
condicions desfavorables  que en el seu moment  va impulsar el  propietari dels
terrenys (ADIF) a requerir unes contraprestacions econòmiques que l'Ajuntament de
Xàtiva en bona lògica no va acceptar, postura compartida per tots els grups
representats en el consistori en aquell moment.

Aquest grup polític va presentar en el mes de maig una proposició en què
s'argumentava que donat el temps transcorregut des de la posada en marxa de la
via (més de 150 anys) i la legislació aplicable per a l'amortització de les
infraestructures de transport per ferrocarril, era necessari sol·licitar al Ministeri de
Foment la cessió gratuïta de la línia. Des de Compromís considerem que aquesta
continua sent  la millor opció, ja que pensem que no té sentit que una via en desús
com aquesta no siga patrimoni de l'Ajuntament o la Conselleria i sí del Ministeri de
Foment.

No obstant això, donada l'actual situació i dins de les demandes generalitzades per
a augmentar la inversió consignada en els pressupostos de l'Estat destinada a les
valencianes i valencians, el diputat de compromís en el Congrés dels Diputats ha
presentat, a instàncies d'aquest grup polític, una esmena parcial als pressupostos
de l'Estat  perquè es consigne pressupost per a la construcció d'aquesta via verda,
que tant d'impuls podria donar en la promoció turística de la nostra ciutat. Creiem
que donat el consens existent entre els grups polítics d'aquest Ajuntament respecte
d'això d'aquesta infraestructura, aquesta esmena hauria de comptar amb el suport
de tots ells i així  s'hauria de traslladar  als seus representants en el Congrés.
És per tot açò que proposem el Ple  de l'Ajuntament l'adopció dels següents
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ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu suport a l'esmena parcial als
pressupostos de l'Estat presentada per Compromís al Congrés dels Diputats i
dirigida a establir  una partida d'inversió  per a la creació de la via verda Xàtiva-
Manuel-Sant Joan de l’Ènova.

2. Els grups polítics d'aquest Ajuntament es comprometen a transmetre als seus
corresponents grups polítics del Congrés dels Diputats aquest acord.

3. L'Ajuntament es compromet a transmetre  aquest acord a la mesa del Congrés de
Diputats i als grups parlamentaris del mateix.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera important establir nucs de connexió intercomarcal amb la Ribera.
Ha de reivindicar-se a Foment una cessió gratuïta dels terrenys. Ofereix tota la seua
col·laboració.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a favor.
És important incorporar a Xàtiva en la xarxa de vies verdes. Desitja la unanimitat de
tots els grups polítics. Altres projectes de la Generalitat no s'han  realitzat per
problemes de cessió de terrenys. No s'entendria el vot en contra.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular, manifesta que
l'anterior regidora de Medi Ambient, Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, ha recolzat
la línia en què es postula la moció i en la qual tots han estat sempre d'acord. L'ADIF
volia cobrar un cànon  i l'Ajuntament es va oposar. El seu grup votarà a favor.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís, per a donar suport a l'esmena parcial als pressupostos
de l'estat presentada pel seu Grup en el Congrés dels Diputats i dirigida a establir
una partida d'inversió per a la creació d'una via verda Xàtiva-Manuel-Sant Joan de
l’Ènova.

5é.9. MOCIÓ IN VOCE PRESENTADA PER L'ALCALDE  PER LA QUAL
SOL·LICITA RECTIFICACIÓ DEL REGIDOR ROGER CERDÀ BOLUDA,
PORTAVEU DEL GRUP  MUNICIPAL SOCIALISTA, EN RELACIÓ AMB
DETERMINADES MANIFESTACIONS REALITZADES EN SEU PLENÀRIA

El Sr. Alcalde-President manifesta al secretari de l'Ajuntament que DESITJA
presentar una moció in voce.

El secretari respon que deu explicar la moció  i el que es demana per a
procedir a votar la seua urgència.

El Sr. Alcalde-President procedeix a explicar la moció. Manifesta que en
l'última sessió plenària, Roger Cerdà Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista,
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va fer unes declaracions sobre el tema de la pressió fiscal per habitant a Xàtiva que,
segons entén l'alcalde, són falses, perjudiquen el nom de la ciutat de Xàtiva i no pot
passar-les per alt. Exposa quines serien les manifestacions que considera
mereixedores de tatxa i proposa que el Ple inste el Sr. Cerdà Boluda que les
rectifique, amb advertència de reprovació en desatenció.

Sotmesa a votació la declaració d'urgència per a passar a tractar el present
assumpte, no inclòs en l'Ordre del Dia, aquesta urgència es confereix per
unanimitat.

Entrant en el fons de l'assumpte el Sr. Alcalde-President exposa que la
Sindicatura de Comptes ha confirmat que ningú de l'Ajuntament de Xàtiva ha
contactat amb aquesta institució, en relació amb la pressió fiscal per habitant del
municipi, que  tampoc consta cap consulta sol·licitada pel Partit Socialista de Xàtiva,
ni per cap institució pública o privada. Respecte a la pressió fiscal per habitant a
Xàtiva manifesta que el Portaveu del Grup Municipal Socialista va dir que era de 646
€ per habitant, referenciant-la al 2010, quan segons l'última liquidació practicada és
de 574 € per habitant. Finalment diu que en les dades publicades no es té en
compte que tots els ingressos del capítol 3 no tenen naturalesa tributària, la qual
cosa exemplifica amb diversos supòsits. Això, segons l'alcalde comporta que la
pressió fiscal per habitant el 2010 fóra de 526 € però l’any 2011 de 480 € per
habitant, en comparació amb la mitjana de municipis amb més de 20.000 habitants
que és de 552 € i la de la Comunitat Valencina de 536 €. Afirma que Xàtiva és dels
municipis més barats en impostos. Acaba dient que no es pot dir que l'alcalde és un
mentider, que cal ser coherent, treballar i no dir mentides. Insisteix en el fet que es
rectifique l'afirmació de trampós i, finalment, compara dades fiscals de la població
d'Alzira amb la de Xàtiva.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que rectificar és lloable. En eixe sentit tots haurien de
reflexionar sobre això. Recorda al Sr. Alcalde que en el Ple del dia 4 de novembre
de 2012 va dir que l'urbanitzador de Canyoles havia pagat totes les despeses i no és
cert; va dir que l'AVE pararia a Xàtiva i no para; que Xàtiva no deu res i es deuen 27
milions d'euros; va votar a favor que es complira la Llei en el procés de tramitació
pressupostària i després no s'ha complit; també va dir que Xàtiva tindria platja.
Acaba agraint la rectificació del senyor alcalde entorn al qualificatiu proferit sobre les
persones que voten Esquerra Unida.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que el Sr. Alcalde mai demostra res del que diu. S'inventa xifres. El que diu no
respon a la realitat. No entrega documents que suporten les seues afirmacions.
Demanar la reprovació per una afirmació política quan el propi alcalde les fa de tipus
personal és improcedent. Demana serietat. Cal reprovar per coses més serioses.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que demanar la
reprovació és una cosa molt seriosa. No va mentir i no es retractarà. Va oferir dades
públiques de la Sindicatura de l'any 2010. Les xifres no estan alterades. Publicarà
l'informe de la Sindicatura i invita el Sr. Alcalde a què faça el mateix. Tractava
d'evidenciar que l'afany recaptatori de l'Ajuntament incrementa la pressió fiscal. No
va fer comentaris a nivell personal sinó polític. Podrà reprovar-ho però no callar-ho.



31

El Sr. Alcalde-President diu que el que ha dit ho manté. 480 € per habitant és
la pressió fiscal de Xàtiva. El Sr. Cerdà va dir que estava cansat de les seues
afirmacions tramposes i que va anar a la Sindicatura de Comptes a preguntar-li
sobre la pressió fiscal. Va afirmar que aquesta era de 646 € per habitant.

Roger Cerdà Boluda diu que no participarà de l'escena promoguda pel senyor
alcalde pel que abandona la sessió, fent el propi els regidors i regidores dels Grups
municipals Partit Socialista, Bloc-Compromís i Esquerra Unida del País Valencià

Davant de la qual cosa la Presidència dóna per complit l'acte i a les   quinze
hores i vint minuts alça la sessió. D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau
del Sr. Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com a secretari en funcions
que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


