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Sra. Francesca Chapi Albero

En  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i trenta-cinc minuts del dia dos de
desembre de dos mil tretze, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial i sota la Presidència del Sr. alcalde-president, D. Alfonso Rus
Terol,  els Regidors indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió
ordinària prèviament convocada.

La Corporació esta assistida per la Sra.  Interventora i pel Sr. Vicesecretari, en
funcions de Secretari, que actua a més com fedetari.

El Ple es constituïx favoritament 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 ORDE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 11, DEL 8 DE
NOVEMBRE DEL 2013.

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

Rafael Llorens Gozálbez, del Grup Municipal Socialista  manifesta que
desitja que conste en acta la seua adhesió a la felicitació de la regidora.
Cristina María Suñer Tormo a Vicente Parra Sisternes per com va presidir la
sessió del Ple.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 8 de novembre del 2013.

2n.- EXPT. NÚM. 2226/2013, MODIFICACIÓ ORGÀNICA DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER Al 2014.

La Resolució d'Alcaldia número 2013-0116, de 5 d'abril del 2013 sobre
Implementació de mesures en el marc dels plans de millora sobre Avaluació i
Racionalització de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Xàtiva i sobre
Catalogació i per a la Sostenibilitat dels Servicis Públics Municipals de Xàtiva:
Reassignació d'efectius de personal, va aprovar una sèrie d'actuacions
consistents en la reassignació de distints empleats públics, a saber: José
Perales Segrelles, Amparo Boils Peropadre, Nieves Vila Tomás, Josefa
González Ferri i Miguel Bellido López, mesures prèviament negociades i
aprovades per la Mesa General de Negociació el dia 28 de març del 2013.

Considerant que la dita resolució es fonamenta en el primer i en el segon
Pla d'Avaluació  i Racionalització de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de
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Xàtiva, redactats per la Direcció d'Àrea de Règim Interior, en el Pla de Millora
sobre Catalogació i per a la Sostenibilitat dels Servicis Públics Municipals de
Xàtiva, redactat per la Vicesecretaria i és congruent amb el Pla d'Ajust
Municipal elaborat per la Intervenció.

Considerant que l'apartat segon de la dita resolució indica que s'ha
d'adequar la Relació de Llocs de Treball als canvis d'adscripcions d'estos
empleats públics, coincidint amb la tramitació del pressupost per a l'exercici
2014.

Esta adequació de la Relació de Llocs de Treball que es plantegen,
pretén, ajustar i ser congruent amb la plantilla de personal i amb els efectes de
les mesures previstes en el Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de
Personal,  el que fa necessari un nou plantejament i configuració de la plantilla
de personal d'este Ajuntament.

Els canvis organitzatius responen a la necessitat de dotar de major
capacitat de gestió a determinats servicis administratius que necessiten ajustos
de personal i ajustos en les condicions en què s'exercixen els llocs de treball
que integren els serveis als què afecta.

La variació en les característiques que definixen als llocs de treball,
afecten determinats factors que integren la relació de llocs de treball i que
finalment tenen el seu reflex en els complements retributius que arrepleguen la
valoració d'eixos factors. L'exercici del lloc de treball arreplega, entre altres,
factors com ara l'especialització, dedicació, l'horari i la jornada de treball i es fa
necessari el lògic ajust en els mateixos a causa dels canvis interns de
l'organització. Conseqüentment, també han de realitzar-se adequacions,
revisions i  modificacions d'alguns llocs de treball de la RPT, que sols afectaran
als apartats referents a requisits, característiques i observacions dels mateixos,
és a dir, són modificacions sense repercussió econòmica que únicament
afecten les característiques dels llocs.

Vist el certificat emés per la Secretària de la Mesa General de
Negociació Conjunta en què consta que s'aproven aquestes propostes, en la
sessió celebrada el dia 15 de novembre del 2013.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de
Règim Interior i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 27 de
novembre del 2013.

Obert debat Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, manifesta que s'abstindrà. Hi ha falta de consens i de
participació. El Pla d'Igualtat és un exemple que les coses es poden fer de
forma distinta. Està en contra de la forma en què s'han fet les contractacions de
personal així com de l'amortització de places per culpa de l'endeutament. La
Relació de Llocs de Treball no respon a criteris d'eficiència, es contracta
il·legalment, amb abús de poder i falta de transparència. Un exemple de mala
gestió en política de personal és la que ha portat al tancament de Canal 9.
Falta planificació en matèria de recursos humans.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
està en contra de la política de personal del Partit Popular. Col·loquen a afins
on volen i amb el sou que volen. Està en contra de qualsevol acord en matèria
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de personal mentres no es faça una política seriosa i racional de recursos
humans i sobretot es contracte segons els principis de mèrit i capacitat.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal  Socialista no compartix la
gestió de personal del Govern que hi ha duplicat la plantilla. Tampoc recolzarà
esta modificació que  prové de fets consumats.

José Antonio Vidal Piquer, Regidor Delegat de Recursos Humans
explica que la modificació  porta causa en una adaptació  de factors de
retribucions  complementàries amb vista a una reubicació d'un xicotet grup de
treballadors.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que els treballadors de l'Ajuntament no tenen la culpa de la falta
de planificació de Govern. L'essencial és complir els principis de mèrit i
capacitat, consensuar decisions, avaluar les condicions de treball i necessitats
del servici. Està en contra de la  política de personal basada en retalls.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que
les coses poden i han de fer-se bé i això implica mesurar la capacitat dels
aspirants i contractar al millor. Es compromet a fer les coses be quan governe.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que
l'Ajuntament  ha comés autèntiques barbaritats duplicant la plantilla sense
processos selectius. L'expedient no és sinó una habilitació de la modificació
feta per decret.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que hi ha hagut  participació, s'ha negociat amb els sindicats. S'han
fets processos de funcionarització  i de promoció interna, de planificació i
racionalització. Tot això des de fa anys i amb participació i consens. Posa
diversos exemples de com contracten ajuntaments governats per grups
d'esquerres.

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

Primer.-  Aprovar la modificació orgànica que afecta la Relació de Llocs
de Treball, complint al que preveu la Resolució d'Alcaldia número 2013-0116,
de 5 d'abril del 2013 referenciada, dels treballadors següents: José Perales
Segrelles, Nieves Vila Tomás, Josefa González Ferri, Amparo Boils Peropadre i
Miguel Bellido López.

Segon.-  Notificar el present acord als interessats i donar compte del
mateix al Regidor Delegat de Recursos Humans, a la Regidora Delegada de
Cultura i als Delegats Sindicals.

3r.- EXPT. NÚM. 2230/2013 RENOVACIÓ DEL CONVENI D'A DHESIÓ
DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ
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CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCI A.
CENTRAL DE COMPRES.

A l'empar de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Diputació
Provincial de València va crear, l'any 2008, l'àrea de Central de Compres, el
seu fi  era agrupar els processos d'adquisició de béns i servicis per a tots els
ajuntaments que ho desitjaren, aconseguint així dos objectius principals: la
simplificació del procediment administratiu, i l'estalvi de costos gràcies a
l'economia d'escala que permet les compres agrupades.

Vist l'acord de l'Ajuntament Ple de data 5 de desembre del 2008 que va
acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al Conveni de Sistema d'Adquisició
Centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Compres.

Tenint en compte que el període de vigència d'aquest conveni era de
quatre anys podent-se prorrogar, mitjançant un acord exprés, per igual període
de temps.

Vist que la Central de Compres de la Diputació Provincial de València
proporciona als ajuntaments, en l'adquisició de béns i servicis:

1.- Millora de les condicions de compra
− Aprofitament d'economia d'escala
− Major catàleg de productes

2.- Simplificació de la tramitació administrativa
− Eliminació tràmits de licitació i adjudicació per als ajuntaments
− Conveni únic

3.- Transparència i seguretat
− Processos garantits
− Firma electrònica

Vist l'informe proposta de la Responsable del Departament Administratiu
de Modernització i Desenvolupament Local amb el vistiplau de la Directora
d'Àrea de Règim Interior i fiscalitzat per la Interventora.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de
Comptes, el dia 26 de novembre del 2013, sobre la proposta de renovació del
Conveni de Sistema d'Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de
València, Central de Compres.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, manifesta que no li convenç la ferramenta que, a la fi, facilita
que cinc grans empreses manegen trenta milions d'euros en adjudicacions. En
definitiva, l'estalvi de cost per economia d’estala perjudica a les empreses
locals. Diu que s'abstindrà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que votarà en contra perquè després de dotze anys el govern del
Partit Popular ha contractat il·legalment i no es fia del que faça la Diputació. La
forma de contractar és massa  desastrosa i irregular. Desconeix totes les
compres que fa la Diputació ni de quina manera. No té accés a aquests
expedients i no es fia de les persones. Critica les diputacions.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el
sistema funciona prou bé i suposa estalvi per a la ciutat. És una alternativa.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que la responsabilitat del Govern obliga a contractar de la forma més barata
i senzilla. És la Diputació la que contracta d'acord amb la Llei. El comerç local
no es ressent ja que el que es compra centralitzadament este no l'oferta. Estan
adherits tots els municipis de la província.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià manifesta que les compres  de la Central no inclouen al comerç
local. No fa cap falta que es compre fora quan ací s'oferix i els comerciants
estan passant un mal moment.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que l'Ajuntament de Xàtiva no complix la legalitat en contractes de
subministrament i ho fa fraccionadament. No entén perquè  confiaria en els que
governen en la Diputació. Cal licitar contractes a Xàtiva perquè coste el menys
possible. L'Ajuntament ha de començar treballant de forma correcta. A més la
Diputació no té sentit, actua de forma aleatòria i sense criteri. El seu Partit
desitja que els diners de l'Estat es distribuïsca de forma equànime i en això
sobra la Diputació. El seu pressupost hauria d'estar en mans dels Ajuntaments.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que es reafirma.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que la pràctica totalitat de les compres que fa l'Ajuntament de Xátiva
les fa a comerços locals. La Central és una ferramenta més. L'adhesió és
voluntària i els ajuntaments de Compromís s'adherixen voluntàriament.

El Sr. alcalde-president considera que s'ha donat a entendre  que els
funcionaris  de la Diputació  no són responsables a l'hora de contractar. La Llei
no permet limitar la licitació a empreses de Xàtiva. Es busca agilitat en la
contractació i en l'economia. És inexplicable que s'adherisquen  tots els
municipis de la província i Bloc i Esquerra Unida  ho qüestionen. La Diputació
de València és la primera Institució a Espanya a tindre Central de Compres.

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

Primer.-  Aprovar la renovació del Conveni d'adhesió al Sistema
d'Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de
Compres, per quatre anys més.

Segon.-  Notificar el present acord al servici de la Central de Compres de
la Diputació Provincial de València i donar compte del mateix a la Regidora
Delegada dels Servicis Electrònics, a tots els Directors d'Àrea de l'Ajuntament
de Xàtiva.
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4t.- EXPT. NÚM.  1782/2013 PER A L'APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERC ICI 2014.
CONTESTACIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA.

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta que el Ple de
la Corporació del 4 d'octubre va aprovar inicialment la modificació d'ordenances
fiscals per al 2014, que l'edicte va ser exposat al públic en el tauler d'anuncis , i
publicat en el BOP núm. 241 de 24 d'octubre del 2013, i que, en el termini
d'informació pública i audiència a l'interessat, s'ha presentat una esmena de
MªJosé Masip Sanchis, en representació del Grup Municipal del PP, així com
les al·legacions següents:

• De D. Miquel Lorente  López, en representació del Grup Municipal
EU.

• De D. Roger Cerdá Boluda, en representació del Grup Municipal
Socialista.

• De D. Francisco Fernández Pérez, en representació de l'associació
de propietaris de Cáñoles.

Es dóna compte de l'informe conjunt de la Interventora i del
Vicesecretari, on en compliment de les funcions de control i fiscalització de la
gestió econòmica, així com de l'assessorament legal preceptiu, indiquen que
les propostes s'ajusten al que disposa el TRLRHL i per tant consideren que la
decisió final és un criteri de caràcter polític que s'escapa al pronunciament
legal. Així mateix fan constar que la disminució del tipus de gravamen de l'IBI
no està prevista en el Pla d'ajust 2012-2020 aprovat pel Ple.

Així mateix s'informa que el Ple de 08.11.2013 va aprovar la moció
presentada pel Grup municipal socialista per a modificar l'ordenança de
plusvàlua, afegint un nou punt als articles 6 i 16, en compliment de la nova
normativa en matèria de protecció de deutors hipotecaris, que s'ha incorporat al
dictamen de la Comissió.

Vist el dictamen de la Comissió d'Hisenda, on consta la proposta
formulada pel President de la mateixa, en el sentit de rebutjar les al·legacions
dels grups municipals del PSOE i EU, i de l'associació de propietaris del
Cànyols, i acceptar l'esmena presentada pel grup popular.

Vist que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la seua proposta aposta per quatre reptes: IBI progressiu i no
lineal, Tarifació social, Fiscalitat verda i Justícia Social. Cap de les seues
propostes ha sigut acceptada, tampoc les seues al·legacions han sigut tingudes
en compte. Amb la baixada d'impostos va a sacrificar-se la qualitat de serveis.
A més s'incomplix el Pla d'Ajust. Manifesta al Sr. Alcalde-President que hauria
d'estudiar les propostes de l'oposició.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que és inqualificable  que el propi govern es presente esmenes ell mateix i que
el projecte de Pressupost per al 2014 contemple esmenes encara no
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aprovades. Es fa tot tard i mal.  El Partit Popular pareix haver-se donat ara
compte que no poden seguir amb la pressió fiscal mantinguda durant anys,
màximament quan a la proposta del seu Grup sobre una regulació més
equitativa i productiva de l'IBI el Partit Popular va respondre amb un rebuig
total. S'incomplix el Pla d'Ajust. S'actua en clau electoral i aprofitant  la
paupèrrima situació  econòmica de les famílies. Hi ha hagut mesos per a
preparar les ordenances i es fa a contrapunt, tard i mal, de forma injusta. Altres
vegades s'ha fet per mitjà de mocions. La mesura no té un altre objectiu més
que proporcionar al Sr. Alcalde tinga recorregut electoral en el curt termini. A
més els càlculs sobre rebaixa fiscal no són certs. Demana serietat i respecte al
treball de l'oposició. Si hi ha un Pla d'Ajust que s'exhibix per a rebutjar
propostes  fiscals de l'oposició hauria de tindre's  la decència  de ser
conseqüent. Hauria de rebaixar-se impostos als que menys recursos tenen  i no
a tots per igual. Espera que rectifique i accepte propostes d'altres grups i que
no es faça electoralisme.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la situació és
esperpèntica i genera desconfiança en el govern. Fa uns mesos es plantejava
pujar l'IBI un 7% i unes setmanes més tard, en roda de premsa, s'anuncia el
contrari. Hi ha una incoherència amb els actes propis i amb el Pla d'Ajust. Es
vota en contra de les propostes del  Partit Socialista i després es presenten
com pròpies. S'ha negat que Xàtiva té una de les pressions més altes de la
Comunitat Valenciana. L'IBI ha pujat un 100% en deu anys. El Partit Socialista
ha denunciat sempre esta situació i el temps els dóna la raó. El mateix va
ocórrer amb la fiscalitat afecta el tractament del fem. No hi ha direcció fixa. Es
governa  sense idees ni projecte. El Partit Popular està afonat i ho sap. S'actua
per a intentar salvar una insalvable situació electoral que ja no té tornada. La
rebaixa no pot fer-se així sinó baix criteris  de progressivitat. No votarà en
contra, el temps els dóna la raó.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda explica que
la modificació es fa ara i no a l'octubre perquè és ara quan té les dades per a
decidir amb certesa i responsabilitat. L'esmena és una ferramenta legal tant per
a qui governa com per a l'oposició. El Govern està obligat a modificar tantes
vegades com faça falta. L'oposició promet sense conéixer la repercussió que
comporta. La responsabilitat del Govern obliga a tindre els peus en el sòl.
Ajustar despesa a serveis no essencials. S'ha autoimpost la norma de sol·licitar
pressupostos i la concurrència inclús en contractes menors. L'eficiència en la
despesa permet baixar impostos. Sobre la progressivitat va estudiar la proposta
del Bloc sobre l'IBI però no considera que siga bona idea. En l'IBI ja paga més
qui té immobles de major valor. Els que van especular  urbanísticament
paguen més. El mateix ocorreix amb els vehicles. El que proposen no són
impostos progressius sinó confiscatoris. S'abaixen els impostos de forma
responsable i possibilista.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la proposta del Partit Popular evidència que defenen a la
classe social alta que és la minoria. És coherent amb la seua ideologia. Darrere
del discurs de la baixada d'impostos hi ha una baixa de trenta-dos euros per
família. Una persona de renda alta veu rebaixats els seus impostos més de
tres-cents euros. Advoca per una rebaixa progressiva i no lineal. Enfront dels
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retalls hi ha alternatives que facilitarien  sis-cents mil euros per a millorar
servicis, contractar personal, etc. Però el Govern  no debat imposa el seu
criteri. Demana major permeabilitat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que l'IBI grava la propietat no a les empreses. La seua proposta
gravava, per tant, als propietaris d'immobles de major valor que utilitzaven
l'immoble per a un ús diferent de la vivenda. No vol que baixen serveis o la
seua qualitat sinó que paguen més els que més tenen. Amb la proposta del
Partit Popular obtindrà major benefici qui més té. No es té clar el criteri  i no es
comprén a la resta. S'ha baixat dràsticament el Capítol II del compliment del
qual dubta. No ha de perdre's ni un euro d'ingrés perquè en cas contrari no es
podran prestar serveis. Cal ajudar els ciutadans. La baixada del valor cadastral
de l'IBI és una norma general i no fruit de les gestions del Sr. Alcalde. Falta de
criteri i planificació.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que hi ha
una incoherència amb el Pla d'Ajust. Considera que s'ha mentit sobre la pressió
fiscal negant les denúncies de l'oposició. Es va arribar a proposar la reprovació
del portaveu del Grup Municipal Socialista. Ara, damunt de les eleccions, es
canvia el rumb i es reconeix la pressió fiscal. No servirà de res. Després d'anys
de denúncia la rebaixa els dóna la raó. Reitera que el Govern no és de fiar.

El Sr. Alcalde-President manifesta que a l'oposició li ha assentat
malament la rebaixa d'impostos. Fa mesos que va anunciar decisions quan
tinguera dades. Ara critiquen que no es podran prestar servicis per  falta
d'ingressos els que abans demanaven rebaixa d'impostos. El Partit Socialista
és més coherent però els grups municipals  Bloc-Compromís i Esquerra Unida
del País Valencià no. L'esforç fiscal de Xàtiva real és de 584 € i a partir de 2014
serà de 534 €. L'IBI disminuirà un 12%, un 7% que no pujarà i un 5% que es
rebaixarà. Això si és social. El fem ha pujat tan sols 4 enfront de la dràstica
pujada que anunciaven alguns. El valor cadastral abaixarà un 15% a efectes de
plusvàlues i transmissió patrimonial. Els vehicles abaixaran un 10%. Presenta
comparativa amb altres ajuntaments. En 1995 el percentatge de l'IBI era de
0'75 i el Partit Popular ho va abaixar a 0'57. El Pla d'Ajust no té un altre objectiu
que l'equilibri ingressos-gastos i en eixe marge caben modificacions a les
previsions inicials. En les últimes liquidacions ha tingut  superàvit. El Grup
Municipal Bloc-Compromís va proposar una baixada de l'IBI del 3% i el Partit
Popular li ha fet cas.

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

Primer.-  Rebutjar les al·legacions presentades per Miquel Lorente López
i Francesca Chapi Albero.
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Segon.-  Rebutjar les al·legacions presentades per Roger Cerdà Boluda.
Tercer.-  Rebutjar l'al·legació de Francisco Hernández Pérez al

considerar que la proposta d'aplicació de coeficients correctors, als terrenys
afectats els PAÍS no desenvolupats, ja va ser sol·licitada al cadastre per acord
de la JGL de 16/08/2011, i la possible desclassificació dels terrenys implica una
modificació o Revisió del planejament urbanístic, decisió que escapa a l'objecte
del present expedient.

Quart.-  Incorporar a l'ordenança fiscal reguladora de la Plusvàlua la
moció, presentada pel grup socialista, aprovada pel ple de 08/11/2013, i que
incorporava dos apartats en els articles 6 i 16, a fi d'incrementar la protecció
dels deutors hipotecaris .

Cinc.-  Acceptar l'esmena presentada per Mª José Masip Sanchis i per
tant d'aplicar a l'IBI urbà un tipus del 0,60%, l'IBI rústic un tipus del 0,60%, i les
tarifes mínimes de l'Impost sobre vehicles un coeficient d'1,8.

Sis.-  Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals, que
en la seua nova redacció, per a cada una dels tributs, queda de la manera
següent:

Impost sobre Béns Immobles

Article 2. Tipus de gravamen

De conformitat amb el que preveu el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles
aplicable als béns dels valors cadastrals de què han sigut revisats o modificats
serà:
Si són béns de naturalesa urbana, el ……………………………………...0,60 %
Si són béns de naturalesa rústica, el  ……………………………………...0,60 %

Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article1 De conformitat amb el que preveu l'art 95.4 del RDL 2/2004, que
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el coeficient
d'increment de les quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
establides en l'apartat primer de tal article es fixa en 1,8.
Coeficient sobre quotes mínimes ………………………………………………1,8

2.014
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals 22,72
De 8 fins a  11,99 cavalls fiscals 61,34
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 129,49
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 161,30
De 20 cavalls fiscals o més 201,60
B) Autobusos:
De menys de 21 places 149,94
De 21 a 50 places 213,55
De més de 50 places 266,94
C) Camions:
De menys d'1.000 quilograms de càrrega útil 76,10
D'1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 149,94
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 213,55
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 266,94
D) Tractors:
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De menys de 16 cavalls fiscals 31,81
De 16 a 25 cavalls fiscals 49,99
De més de 25 cavalls fiscals 149,94
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys d'1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil 31,81
D'1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 49,99
De mes de 2.999 quilograms de càrrega útil 149,94
F) Vehicles:
Ciclomotors 7,96
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 7,96
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 13,63
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 27,27
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 54,52
Motocicletes de més d'1.000 centímetres cúbics 109,04
Bonificacions:

En aplicació del que establix l'article 95.6 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament establix una bonificació del
100 per 100 de la quota de l'impost, per a aquells vehicles que tinguen la
declaració d'històrics. Així mateix per a motocicletes i ciclomotors, que l'1 de
gener de l'exercici en curs tinguen una antiguitat mínima de 25 anys, s'establix
una bonificació del 100% de la quota de l'impost. Per a la resta de vehicles,
amb antiguitat mínima de 25 anys, la bonificació és del 75%.

La dita antiguitat serà comptada a partir de la data de fabricació, si esta
no es coneguera, la de la seua primera matriculació o si no n'hi ha, de la data
en què el corresponent tipus o variant es deixa de fabricar.
La bonificació haurà de ser sol·licitada pel contribuent aportant tota la
documentació necessària.

Impost sobre construccions instal·lacions i obres:
Art. 5 t bis. - Règim de declaracions.
Els titulars dels drets constitutius del fet imposable de l'impost, que es referix
l'article 2 n. d'esta Ordenança estan obligats a declarar davant de la Gerència
Territorial del Cadastre les circumstàncies determinants d'una alta, baixa o
modificació de la descripció cadastral dels immobles.
L'Ajuntament exigirà l'acreditació de la declaració cadastral de nova construcció
per a la tramitació de la llicència d'ocupació. També s'exigirà per al cas de les
autoritzacions de canvis d'ús.

Impost  de PLUSVÀLUA
Art. 4: Exempcions
En este impost, la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en l'article 106, establix les exempcions següents:
1. ... (No es modifica)
2. ... (No es modifica)
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3. Estaran exempts d'este impost els increments de valor que es manifesten
com a conseqüència de transmissions de béns que es troben dins del
perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic, o hagen sigut declarats

individualment d'interés cultural, segons el que establix la Llei 16/1985,
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o
titulars de drets reals acrediten la realització a càrrec d'obres de conservació,
millora o rehabilitació en els immobles.

Per a l'aplicació de l'exempció arreplega en l'apartat 3 s'especifica el
següent:

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

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

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

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

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

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

...
Art 6 : Són subjectes passius d'este impost :

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudiment limitadors del domini, a títol lucratiu, l'adquirent del
terreny o la persona al favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real
de què es tracte

b ) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol onerós, el transmetent del
terreny o la persona que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte

c) En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit
d'aplicació de l'article 2 del Reial Decret - Llei 6 /2012, de 9 de març, de
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb
motiu de la donació en recompensa de la seua vivenda prevista en l'apartat 3
de l'annex de la dita norma, tindrà consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent l'entitat que adquirisca l'immoble, sense que el substitut puga exigir
al contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes
...
Art. 16: .

1 . Els subjectes passius estan obligats a presentar davant de
l'Ajuntament la declaració segons el model que este hi haja establit, i que
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contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la
liquidació procedent.

2 . La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a
comptar de la data en què es produïsca el merite de l'impost:
a) Quan es tracte d'actes inter vivos , el termini serà de trenta dies hàbils.
b ) Quan es tracte d'actes per causa de mort , el termini serà de sis mesos ,
prorrogables fins a un any , a sol·licitud del subjecte passiu .

3 . En el cas que es donen les circumstàncies arreplegades en l'article 6.2
de la present Ordenança fiscal, i amb l'objecte de verificar la situació del llindar
d'exclusió, en estos casos haurà d'evacuar-se informe per part dels servicis
socials municipals indicant si es complixen tots els extrems assenyalats en
l'article 3 del Reial Decret - Llei 6 /2012 de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos . De tal informe es traslladarà al
Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Xàtiva .

Taxa per l'ocupació  de la via pública
Art. 5. La tarifa dels aprofitaments regulats en esta ordenança és la següent:
…(la resta  de l'article contínua igual)
2.1.2. Tarifes per fires i altres

Fira Del Ramat
Per Box 20,00
Per pessebre o corralet (amb capacitat per a 6 animals) 35,00

Fira d'Agost, Nadal i altres, per atraccions i llocs de venda
Atraccions xicotetes fins a   12 metres 1.100,00
Atraccions mitjanes fins a 16 metres 1.500,00
Atraccions grans fins a 20 metres 1.900,00
Atraccions extra per ml. 100,00

Fira de Nadal
Atraccions en Fira de Nadal per metre lineal 23,98
Llocs de venda per metre lineal 27,93

Si l'Ajuntament decidira que l'adjudicació dels llocs de Fira es fera per mitjà de
subhasta, estos preus s'entendran com a mínims.
... (La resta de l'article roman igual)

S'afig un nou article:
6 t bis Exempcions i bonificacions:
Així mateix estaran exemptes de la taxa les entitats públiques
Gaudiran d'una bonificació del 90% de la taxa les organitzacions i associacions
sense ànim de lucre, excepte en la fira d'agost.

Taxa per l'ús de les instal·lacions esportives
Article 5. Quota Tributària.
... (La resta de l'article contínua igual)
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3) Els esportistes, àrbitres-col·laboradors, delegats i entrenadores inscrits en
els XXXII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
PROMOGUTS PER LA GENERALITAT VALENCIANA, en les seues fases
local, comarcal, provincial, autonòmica i nacional en el període de l'1 de
setembre del 2013 fins al 31 de maig del 2014.
... (La resta de l'article contínua igual)

C) CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES legalment constituïdes i inscrites
EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE XÀTIVA.

Els membres d'un Club o Associació Esportiva (esportistes, tècnics,
àrbitres, jutges, delegats i cos mèdic, amb llicència federativa en vigor
obtindran un 50% de bonificació en la taxa corresponent a l'abonament de les
instal·lacions esportives, amb accés gratuït a totes les instal·lacions esportives
de titularitat municipal, sent el subjecte passiu el Club o associació esportiva a
què pertanga el membre federat.

Els subjectes passius van facilitar una relació nominal dels membres del
Club o Associació esportiva en els 15 primers dies del mes de gener 2014, per
al càlcul de la taxa trimestral a liquidar el Consell Esportiu Municipal, procedint-
se a entregar les targetes d'accés corresponents .
Qualsevol baixa o alta al llarg de l'any serà regularitzada en l'últim trimestre de
l'any.

Quedant de la manera següent:
I.- CARNET FEDERAT: Bonificació d'un  50% sobre les taxes
en la modalitat d'abonat de les instal·lacions esportives
De 0 a 8 anys: Exempt
De 9 a 16 anys: 2,55 €
De 17 a 64 anys: 5,15 €
Jubilats, Pensionistes i Discapacitats ( major o igual al 33%). 4,10 €

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

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

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

Així mateix disfrutaran d'una bonificació del 100% dels gastos de la llum
artificial.

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

TARIFES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
I. - ABONATS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:

S'establix la condició especial d'abonat a favor de les persones que
sol·liciten la utilització de les instal·lacions de: La Ciutat de l'Esport; Pavelló
Esportiu Municipal Francisco Ballester, pavelló Municipal Voleibol i Camp de
Futbol Francisco Coloma "Paquito ", per mitjà del pagament d'una quota
periòdica.
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Constituïx l'objecte d'esta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per
les taxes que seguixen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60,00 €

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

15,00 €

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

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

15,00 €

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

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

III.- ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
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Constituïx l'objecte d'esta exacció l'ús de les act ivitats esportives
municipals, i es regirà per les Taxes que seguixen:
ACTIVITATS JÓVENS, ADULTS I TERCERA EDAT.
Pilates, Aeròbic, Manteniment físic adults, Gimnàstica
Correctiva, Tai-tXi, Ball de saló  o activitat semblant. Trimestral

Curs
Complet.(7

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

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

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS APLICABLES A ACTIVITATS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Discapacitat ( major o igual al 33%).Segons taula annexa
Família nombrosa 20%
Família pel 2n Membre 40%
Família pel 3r Membre 50%
Família pel 4t Membre Exempt
Jubilats i pensionistes en les activitats:
Correctiva, Tai-Txi, Manteniment Físic , Pilates i Balls de saló. 50%

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

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

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

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

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

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

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

5. ÚS ATÍPIC (No esportiu) PER ENTITAT AMB FINALITAT DE
LUCRE I TAQUILLA:
Percentatge     de        recàrrec        sobre    les    taxes indicades
en cada espai ……………………………………………………100%
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I percentatge  sobre la recaptació de la taquilla.  …………………………20%
6. FIANÇA per cessió de material d'infraestructura cadires, taules, megafonia,

(amb      un      informe             previ      de       l'Oficial     de     mantenimient
     o d'instal·lacions). ………………               …………………………………..50€

ALTRES SERVICIS.
1. AUTOBUS ESCOLA D'ESTIU. (Mínim 25 alumnes)…. ………..54,00 €
2. SERVICI ACOLLIDA ESCOLAR ESPORTIVA D'ESTIU………. 20,00€
3.PÉRDUDA DE LA TARGETA O CARNET: Duplicat tarjeta…….. 5,00 €

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

Família 1
membre

Família 2
membres

Família 3
membres

Família
nombrosa

Família
nombrosa
especial

50% descompte 12.018,72 15.624,34 18.629,02 24.638,38 30.647,74
25% descompte 14.522,62 18.879,40 22.510,06 29.771,37 37.032,68

… (la resta d'articles no es modifiquen)

Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments
S'elimina l'apartat f de l'article, la resta de l'informe seguix igual
Art. 7 Reducció, exempcions i bonificacions.
S'establixen les següents:
…
S'el·limina l'apartat f) S'aplicarà, d'ofici, una bonificació del 100 per cent per a
tots els tarifes.
... (La resta de l'article queda igual)

Taxa recollida  de fem
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament podrà aplicar esta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les
tarifes anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 50
kg. / Dia o 300 litres / dia en volum.
Per a l'obtenció del cost real es fixen els paràmetres següents:
Preu total per quilogram (Pu): € 0.1153
Penalització per volum (Pv): establix en € 306.83 a l'any per unitat addicional
de contenidor de 1000 litres i en € 110.46 a l'any per unitat addicional de
contenidor de 360 litres.
En el cas de reposició de contenidors per causes imputables al productor
s'aplicarà, en la liquidació de la taxa, un import per contenidor refet igual al
vigent per a penalització per volum.
.... La resta de l'article queda igual

Taxa per llicències urbanístiques
Art . 6 t . Quota tributària .

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

• L'import màxim de la taxa serà de 500 €, si es renuncia a l'execució de
l'obra
... ( La resta de l'article roman igual)
Sèptim -  D'acord amb el que establix l'article 17.4 del TRLRHL ordenar

la publicació integra de les modificacions aprovades en el Butlletí Oficial de la
Província.

Octau-  Notificar el present acord a Miguel Lorente, en representació del
grup municipal d'EU, Roger Cerdà, en representació del grup municipal
socialista, a Mª José Masip, en representació del grup municipal del PP, i a
Francisco Hernandez, en representació de l'associació de propietaris de
Cáñoles, donant compte del mateix a tots els directors d'àrea, perquè ho
traslladen als departaments afectats i en l'Oficina Pressupostària per als seus
coneixement i efectes.

5T.- EXPT. NÚM. 2310/2013, PER A L'APROVACIÓ DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT. EXERCICI 2014.

Donat compte pel Vicesecretari, en funcions de secretari general, de
l'expedient instruït per a l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici
2014, que comprén el del propi Ajuntament, el de l'Organisme Autònom Consell
Esportiu i el de la Societat Econòmica Municipal PROEXA SA, elaborat de
conformitat amb allò que s'ha preceptuat en els articles 162 i següents del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de
Comptes, de data 26 de novembre del 2013.

Obert el torn d'intervencions Miquel Angel Lorente López, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País València considera que és un Pressupost no
participatiu, per a l'oposició i per a la ciutadania. A més no es complixen els
terminis de la Llei. No soluciona ni la falta d'ocupació ni de servicis. Està
hipotecat per a pagar interessos i amortització de préstecs. No afavorixen  a la
societat sinó al 5% de major poder adquisitiu. La baixada d'impostos fa perillar
els servicis públics. Presenta una esmena a la totalitat perquè els pressupostos
tornen a comissió.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no hi ha lloc  ha esmena perquè
els pressupostos els presenta l'Alcalde. En tot cas que es vote l'esmena a la
totalitat.

L'Ajuntament Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-
President i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu
vots a favor (els vots dels sis regidors del Grup Municipal Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció,
adopta l'ACORD següent:
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Únic .- Rebutjar l'esmena presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià a la totalitat del Pressupost de 2014 que formula l'Alcaldia.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que l'actitud del Govern era previsible, per això, ha
presentat sis esmenes parcials, amb l'objecte de fer el Pressupost més
sostenible, transvasar partides supèrflues a favor de la renda mínima garantida,
de l’afavoriment de sectors econòmics com el comerç, de millora de vies
públiques, de línia de microcrèdits per a ocupació de dones, del manteniment
de col·legis. Desitja que Xàtiva siga una Ciutat solidària transferint la
corresponent ajuda al Fons Valencià per la Solidaritat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal  Bloc-Compromís  diu
que ha de donar-se participació a la ciutadania, que esta manifeste les seues
preferències. És per això que va presentar una moció sobre pressupostos
participatius que va ser rebutjada. El Partit Popular amb la seua majoria retalla
sanitat, educació, televisions, etc. Al Sr. Alcalde no li importa l'opinió de
l'oposició. El Pressupost dedica la gran part a interessos i amortització, més del
14%. El control sobre el gasto corrent no té cap criteri i diversa en la forma que
convé. La major part del deute s'ha gastat en obres, algunes il·legals, i no en
servicis. D'altra banda, els interessos responen a impagaments de la
Generalitat Valenciana. En inversions no hi ha cap projecte nou. Meres
indemnitzacions per expropiacions. Per tota inversió es proposa el projecte de
control d'excrements canines. La falta de vergonya del Sr. Alcalde en el
Pressupost és la mateixa que li va portar a votar el tancament de Canal 9.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que els
Pressupostos són qualificables de ressaca. Mostren una situació  lamentable
després d'una gestió pèssima. La gran part del Pressupost se'n va a interessos,
tant a bancs com a proveïdors, per demora. A això s'unix l'amortització per
préstecs per a pagar factures impagades i contractades sense consignació.
L'any que ve la xifra creixerà. Més de tres milions d'euros a bancs. A més s'ha
de concertar un nou préstec perquè la Generalitat no paga els seus convenis,
amb més de quatre-cents mil  euros d'interessos generats. Este nou préstec no
suma capital però és un nou préstec i si suma interessos. Per a inversions
només queden cinc-cents mil euros però en realitat només es van a gastar
quaranta-cinc mil euros en informàtica, la resta és gasto contret (revisions de
preus, indemnitzacions…etc). Tot això és el fruit de no haver fet les coses
degudament. Inclús s'està comprometent crèdit del 2015 i 2016. Les
hipoteques i deutes impedixen realitzar qualsevol actuació nova. Situació
lamentable, sense capacitat d'ajuda a la gent que pitjor ho està passant.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda manifesta
que la competència per a fer els pressupostos és del Sr. Alcalde. Els polítics
com a representants públics estan per a prendre decisions, agrade o no. Els
pressupostos estan fets pensant en els ciutadans. Ningú de l'oposició  ha
efectuat cap proposta sinó a última hora. S'han fet dues comissions i no s'ha fet
cap aportació. En tot cas el 31 de desembre el Pressupost estarà aprovat. On
els partits d'esquerra governeu no complixen les seues pròpies exigències
procedimentals. Els pressupostos complixen totes les necessitats i tots els
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serveis baixant impostos. Amb treball i imaginació s'aconseguix fer més amb
menys.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que si es fan proposades. El  Sr. Alcalde ha de donar explicacions.
Hi ha hagut pressupostos de fins a quaranta-un milions d'euros i no s'ha
reactivat la Ciutat ni canviat el model econòmic. Ara toca atendre l'emergència
social i promoure l'econòmica local i estos pressupostos no ho aconseguixen.
No és el Pressupost que necessita Xàtiva.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís es
congratula que Ramón Vila reconega que tots els regidors representen a la
ciutadania. Però les propostes de l'oposició acaben en el fem. Cal escoltar les
propostes dels veïns, no tindre'ls por. Hi ha previsions econòmiques basades
en conjectures sobre el creixement de l'economia sense massa fonament.
Sol·licita  que s'informe perquè no es destina el romanent de tresoreria
immediatament a amortitzar préstecs, per quatre amb cinc  milions d'euros
reduint interessos. Demana informe sobre el capítol d'inversions.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que no
proposa perquè El Govern desprecia i ninguneig, actuant amb deslleialtat. La
intervenció  del Regidor delegat  demostra  que el pressupost no dóna resposta
a cap necessitat la població i sols a pagar deute. El Govern és l'únic
responsable de reduir les inversions a res. La inversió de l'any passat sobre la
biela tampoc s'ha fet. Els pressupostos no ajuden a la recuperació en res ni
donen sentit ni solució.

Ramón Vila Gisbert, Regidor Delegat d'Economia i Hisenda diu que les
indemnitzacions i la revisió de preus són  obligatoris i les inversions realitzades
es disfruten des del dia que es van fer.

El Sr. Alcalde-President manifesta que comprar terrenys és inversió. La
mercantil FCC no ha demanat interessos fins que ha deixat d'adjudicar-se-li el
contracte. En tot cas l'estalvi en  de la contracta suposa molt més que els
interessos reclamats. Els serveis no van a perdre qualitat. Posa l'exemple de la
tramitació del Pressupost en el municipi de Quart de Poblet, governat pel Partit
Socialista, que en set dies convoca comissió i ple. Sobre el romanent positiu
exposa el cas d'Ontinyent que fa modificació de crèdits a càrrec del superàvit
de la liquidació  i amb l'informe contrari de l'Interventor. Relaciona les
inversions que s'escometran en 2014 que ascendixen, diu, a més de huit
milions d'euros. És un Pressupost amb criteri. Mai ha unflat els pressupostos
d'ingressos.

En primer lloc es procedix a votar les esmenes presentades pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià.

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

Únic .- Rebutjar les propostes d'esmena presentades pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià a la totalitat del Pressupost de 2014.

Acabada la votació d'esmenes el Sr. Alcalde-President manifesta que ha
de passar-se a la votació de la proposta d'aprovació del Pressupost General
per a l'exercici 2014 dictaminada per la Comissió d'Hisenda.

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

Primer.-  Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2014 integrat pel
de l'Ajuntament, el Consell Esportiu i la societat municipal PROEXA SA, i la
plantilla de personal amb el resum següent:

DESPESES

Presupuesto
Ayuntamiento

Presupuesto
Consell

Esportiu PROEXA
Presupuesto

General

Deducción
transferencias

internas
Presupuesto
Consolidado

C-I Personal 7.949.540,10 127.000,00 8.076.540,10 8.076.540,10

C-II
Compra de
bienes
corrientes

8.612.372,48 894.200,00 10.500,00 9.517.072,48 9.517.072,48

C-III Intereses 1.179.304,56 6.000,00 73.000,00 1.258.304,56 1.258.304,56

C-IV Transferencias
corrientes

1.947.780,00 219.800,00 2.167.580,00 1.255.000,00 912.580,00

C-VI Inversiones 829.622,74 20.500,00 850.122,74 850.122,74

C-IX Amortización
préstamos

2.009.280,12 240.000,00 2.249.280,12 2.249.280,12

TOTAL
GASTOS 22.527.900,00 1.120.000,00 471.000,00

24.118.900,0
0 1.255.000,00 22.863.900,00

INGRESOS

Presupuesto
Ayuntamiento

Presupuesto
Consell

Esportiu PROEXA
Presupuesto

General

Deducción
transferencia

s
internas

Presupuesto
Consolidado

C-I Impuestos
directos 11.837.700,00 11.837.700,00 11.837.700,00

C-II Impuestos
indirectos

173.900,00 173.900,00 173.900,00

C-III Tasas y otros
ingresos 3.347.800,00 271.418,00 3.619.218,00 3.619.218,00

C-IV Transferencias
corrientes

6.454.300,00 848.500,00 435.000,00 7.737.800,00 1.255.000,00 6.482.800,00

C-V Ingresos
patrimoniales 390.200,00 82,00 36.000,00 426.282,00 426.282,00

C-VII Transferencias
de capital

324.000,00 324.000,00 324.000,00

TOTAL
INGRESSOS 22.527.900,00 1.120.000,00 471.000,00 24.118.900,00 1.255.000,00 22.863.900,00
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PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI
1.- HABILITACIÓ NACIONAL
Denominació GrupPlaces
Secretari A1 1
Interventora A1 1
Vicesecretari A1 1
2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic A1 3
B) SUBESCALA DE GESTIÓ A2 6
C) SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu C1 15
D) SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar C2 14
E) SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern AP 14
3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Categoria tècnic superior A1 9
Categoria tècnic mitjà A2 9
Categoria tècnic auxiliar C1 1
B) SUBESCALA SERVICIS ESPECIALS
a) CLASSE POLICIA
Escala Superior  A1 1
Escala Tècnica A2 3
Escala Bàsica C1 51
Escala Auxiliar C1 1
b) CLASSE COMESOS ESPECIALS
Categoria Tècnic Superior A1 20
Categoria Tècnic Mitjà A2 6
Categoria Tècnic Auxiliar C1 10
Categoria Auxiliar C2 10
c) CLASSE PERSONAL D'OFICIS
Categoria Encarregat C1 1
Categoria Encarregat C1 2
Categoria Mestre C1/C2 0
Categoria Oficial C2 22
Categoria Ajudant AP 0
Categoria Operari AP 24
PERSONAL LABORAL FIX
Professor C. Luis Milà (a extingir) A1 7
PERSONAL EVENTUAL
Denominació Places
Responsable de Gabinet d'alcaldia (a extingir) 1
Assessor de Protocol i Comunicació 1
Coordinador d'Actes i Esdeveniments, Gran Teatre i Joventut. (a extingir) 1
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Segon.-  Aprovar les plurianualitats que consten al pressupost
d'inversions, i que, en els porcentages i anualitats corresponents, figuren en les
bases d'execució

Tercer.-  De conformitat amb l'article 165 del text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, es dictaminen favorablement les bases
d'execució que regiran la gestió del mencionat pressupost.

Quart.-  En compliment de què establix l'article 16.2 del RD 1463/2007,
d'Estabilitat Pressupostària, es dóna compte A la Ple de la Corporació de
l'informe de la interventora sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària.

Quint.-  Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats en
els articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes locals,
per a l'aprovació definitiva del Pressupost, per mitjà de la seua exposició al
públic en el Butlletí Oficial de la província, durant quinze dies, perquè els
interessats puguen examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. El
Pressupost es considerarà definitivament aprovat si no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.

6t.- RESOLUCIONS ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes 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:

Nombres del 373 al 421 (corresponents al mes de novembre del 2013)

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

7m.- DESPATX EXTRAORDINARI.

7m.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS SOBRE DIMISSIÓ PRESIDENT DEL CONSORCI.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 22 de novembre del 2013, registre d'entrada
9692, sobre dimissió del President del Consorci, amb el següent tenor literal:

“El passat mes de juliol en l'assemblea del Consorci de Residus de l'àrea
de gestió 2 de les zones X, XI i XII (actualment pla zona V5) es van aprovar
una sèrie d'acords entre els que cal destacar el de demanar a la Conselleria la
paralització del projecte del macroabocador de Llanera en vista se la seua
inviabilitat a tots els nivells i que no es contemplara cap altre projecte per a dit
emplaçament.

Sorprenentment el Sr. Vicente Parra Sisternes, president de dit consorci,
en lloc de complir amb el seu manament democràtic ha actuat de totes les
formes possibles per a intentar detindre dit acord i imposar la seua postura
personal, favorable a mantindre l'acord amb l'empresa adjudicatària i de
preparar un nou projecte de macroabocador a l'emplaçament de Llanera. En
aquest sentit cal  assenyalar que a banda de mostrar un greu dèficit democràtic
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ha mostrat també una notable mala fe en mostrar un informe jurídic de la
Generalitat afirmant que aquest informe impedia que el projecte de
macroabocador fora detingut. La lectura de l'informe demostra que aquesta
afirmació del Sr. Parra és totalment falsa en poder llegir-se clarament en les
pàgines 6 i 7 del dit informe que el Consorci pot decidir no fer el
macroabocador de Llanera i pagar una indemnització a l'empresa adjudicatària.
El Sr. Parra va repetir aquestes inexactituds a la premsa donant a entendre el
que no és i causant confusió i alarma a la població. En altres ocasions ha
afirmat a la premsa que en breu s'iniciarien obres a Llanera quan la veritat és
que no té cap permís de les administracions competents per a fer res allà i
algunes d'estes administracions han mostrat en públic els seus dubtes respecte
a la viabilitat ambiental del projecte de Llanera pels riscos que comporta.

D'altra banda, el Sr. Parra Sisternes ha reconegut de forma tàcita que el
projecte inicial és inviable i pretén que es desenvolupe un nou projecte a
Llanera. Un projecte, l'inicial que es va idear i desenvolupar baix la seua
responsabilitat i control i que ha generat ja costos al Consorci i per tant a la
ciutadania. A més a més aquest projecte inicial contenia greus deficiències que
augmentaven els costos del projecte: Pagaments excessius per cessió de
terrenys, despeses publicitaries innecessaris, etc…

De l'anàlisi objectiva d'estos fets s'extrau que:

1. El Sr. Vicente Parra Sisternes no respecta el mandat democràtic
d'aquells que l’han triat.

2. El Sr. Vicente Parra Sisternes no ha estat capaç de trobar un
emplaçament per a les instal·lacions de tractament i abocament de
residus que genere confiança ambiental ni acord ciutadà al respecte.
Tampoc ha estat capaç d'oferir un model de gestió adaptat a la realitat
actual que a banda de reduir els impactes ambientals genere activitat i
riquesa en les nostres comarques.

3. El Sr. Vicente Parra Sisternes ha obrat en contra dels interessos i
voluntat dels Consorciats que presideix i s'ha centrat en defendre els
interessos  d'empreses privades i societats de capital en compte dels
ciutadans. En este sentit volem remarcar els següents fets:

• Segons càlculs manifestats per Secopsa en al·legacions
presentades, l'adjudicatari entregarà prop de 50 milions d'euros a la
societat d'inversió inicialment anomenada “Gains Tax” i actualment
“Valenciana de Contractacions”, a canvi del lloguer 80 fanecades, de
terreny i sospitoses assistències en l'obtenció de llicències
administratives. Uns diners que es podrien estalviar als ciutadans
amb una expropiació dels dits terrenys que tenen un valor de mercat
sensiblement menor.

• Ha pressupostat 7'8 milions d'euros en concepte de publicitat, que
s'han destinat a patrocinis a mitjans de comunicació i empreses
privades. Uns diners que es podrien estalviar ja que els ciutadans no
poden triar altre consorci que preste el servei tractament del seu fem.
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• Els ajuntaments s'han vist enganyats amb les promeses de major
eficiència que els havien promés des de la Presidència del Consorci i
s'han trobat amb la realitat d'unes taxes notablement superiors a les
anteriors per un servei similar.

• El Sr. Parra Sisternes ha actuat en contra del que s'havia aprovat
per majoria en l'assemblea del Consorci i no ha obeït el mandat
democràtic que havia rebut.

4. El Sr. Vicente Parra Sisternes ha mentit en premsa amb l'objectiu de
manipular la voluntat ciutadana i dels membres de l'assemblea del Consorci
per tal de canviar els resultats de la votació de juliol.

5. El Sr. Vicente Parra Sisternes va presentar un projecte inicial baix la seua
responsabilitat que s'ha mostrat impossible d'aprovar i executar, generant
perjudici a ciutadans i el propi consorci que s'han fet càrrec de les despeses
generades per les  seues errades.

A la vista d'estes actuacions es pot afirmar que ha mostrat un elevat
grau d'incompetència i que no té la capacitat de dirigir aquest Consorci ni de
dissenyar un model de gestió dels residus sostenibles a tots els nivells.

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

ACORDS

Que este ajuntament aprove que:

1. Es remeta una carta signada per lAlcalde i en nom de la corporació al Sr.
Parra Sisternes, al director General de qualitat ambiental i a la consellera
d'infraestructures, territori i medi ambient amb els continguts d'aquesta
moció i reprovant l'actitud del Sr. Parra Sisternes.

2. Aquest ajuntament inicie les actuacions pertinents per a que el Sr. Parra
deixe la presidència del Consorci a la major brevetat possible o que se
sume a altres que es puguen desenvolupar de forma conjunta amb altres
ajuntaments.

3. Que aquest acord siga comunicat als medis de comunicació per part dels
responsables de premsa en este ajuntament.”

Sent les 15:00 hores s'absenta de la sessió Mª Consuelo Angulo Luna,
del Grup Municipal del Partit Socialista.

L'Ajuntament Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-
President i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) nou
vots a favor (els cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit
Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
una abstenció (l'abstenció de la regidora Mª Consuelo Angle Lluna) adopta el
següent  ACORD
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Únic .- No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís sobre dimissió del Pressent del Consorci.

7m.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS SOBRE REPROVACIÓ  INDULT PER CONDEMNES PE R
CORRUPCIÓ

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 22 de novembre del 2013, registre d'entrada
9693, sobre reprovació indult per condemnes per corrupció, amb el següent
tenor literal:

“La figura de l'indult és una mesura de gràcia de caràcter excepcional,
consistent en la remissió total o parcial de les penes dels condemnats en
sentències fermes, que atorga el Rei a proposta del Ministeri de Justícia, prèvia
deliberació del Consell de Ministres.

Cap representant polític, condemnat per casos de corrupció en l'àmbit
públic deuria  poder accedir a aquesta mesura excepcional, si volem ser un
Estat amb una democràcia avançada.

El passat 15 de novembre 45 Diputats del Partit Popular signaren un
document per  demanar l'indult per a l'Alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández
Mateo, condemnat a tres anys de presó i set d'inhabilitació per un delicte de
prevaricació i falsedat en document públic, en l'adjudicació d'un contracte per al
Servei de recollida de fem.

A les Corts Valencianes la tercera força política del Parlament és la de la
corrupció. Entre els diputats i diputades del PP i aquells que estan al Grup Mixt
imputats per la justícia per casos de corrupció en sumen nou: Orange Market,
Gürtel, Brugal, Cooperació, etc, etc, evidencien que el govern valencià ha estat
sotmés al saqueig de diputats sense principis que han espoliat la institució.

És una autentica burla que es demane solidaritat amb qui ha utilitzat els
fons públics per afavorir interessos particulars conscientment, i també ho és
que es recolze una petició d'indult.

La corrupció és un mal endèmic de les societats amb dèficits
democràtics i la majoria absoluta del PP en aquests quasi 20 anys en el País
Valencià ha propiciat el desenvolupament d'una xarxa clientelar i una política
de megalomania que ha arruïnat  els valencians i valencianes i que, a dia de
hui, ens fa patir la crisi de forma més crua i ens impedix sortir-se’n sense la
seua eradicació.

La política ha de ser una llabor exemplificant i exemplificadora, per això
tot aquell que haja estat condemnat per algun delicte en relació a la pràctica
política no sols deu ser incapacitat per exercir-la, si no que també ha de complir
amb la justícia de forma íntegra, sense indults, ni cap altre avantatge llevant
dels què estiguen estrictament contemplats en l'ordenament jurídic.

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

ACORDS
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Primer.- L'Ajuntament de Xàtiva acorda censurar i reprovar als Diputats
del Partit Popular que han signat favorablement per demanar un indult per a un
alcalde corrupte.

Segon.- L'Ajuntament de Xàtiva insta al Govern  de l'Estat a regular
l'accés a la figura de l'indult per impedir que aquells condemnats per corrupció
en l'exercici de la política se’n beneficien.

Tercer.- L'Ajuntament de Xàtiva traslladarà aquest acord al Ministeri de
Justícia, Govern de l'Estat i al Parlament Valencià.”

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

Únic .- No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís sobre reprovació indult per condemnes per corrupció.

7m.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
PEL MANTENIMENT I LA MILLORA DE LA LÍNIA FERROVIÀRI A XATIVA-
ONTINYENT-ALCOI

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada electrònicament, pel manteniment i la millora de la línia
ferroviària Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, amb el següent tenor literal:

“Fa més d'un any es va crear la Comissió d'Alcaldes i Alcaldesses de la
línia Xàtiva-Ontinyent-Alcoi per a coordinar els treballs per a la recuperació
d'esta línia de ferrocarril. Esta comissió, de la qual formen part els alcaldes i
alcaldesses de la Vall d'Albaida, el Comtat, La Costera i l'Alcoià, s'ha reunit
recentment per mostrar la seua disconformitat amb la inexistència de partides
econòmiques destinades a la modernització de la línia tant al Pressupost
General de l'Estat com al Pressupost de la Generalitat Valenciana.

La línia Xàtiva-Ontinyet-Alcoi sempre ha estat considerada de vital
transcendència com a eix vertebrador de les nostres comarques. A més, les
comarques de l'interior patim un aïllament històric que obliga que exigim de les
administracions públiques una major implicació per a permetre que també els
nostres municipis i, sobretot, els nostres ciutadans i ciutadanes, puguen
comptar amb un transport de qualitat, públic i amb una freqüència i duració dels
trajectes que convertisquen el tren en un mitjà de transport competitiu.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Mostrar el nostre rebuig per l'estat d'abandó que presenta la línia per
part de la Generalitat i del Govern espanyol.

2. Mostrar la nostra decepció perquè després d'haver-se celebrat diverses
reunions amb la Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de
la Generalitat i amb la Delegació del Govern, la partida per a la línia en
els Pressuposts Generals de l'Estat per a 2014 és de 100.000 euros
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mentre els Pressupostos de la Generalitat Valenciana no contemplen
cap partida per a la millora de la línia.

3. Sol·licitar la inclusió als Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2014 d'una partida d'1 milió d'euros per a l'inici de l'execució del protocol
de 2009 signat per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment.

4. Sol·licitar la inclusió als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a
l'any 2014 d'una partit d'1 milió d'euros per a l'inici de l’execució del
protocol de 2009 signat per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de
Foment.”

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

Únic .- No declarar la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista per al manteniment i la millora de la línia ferroviària Xàtiva-Ontinyent-
Alcoi.

Sent les 15 hores 3 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Mª
Consuelo Angulo Luna.

7m.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DE SUPORT AMB LA DISCAPACITAT EN MARXA PEL RE SPECTE I
LA DIGNITAT.

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

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 29 de novembre del 2013,
registre d'entrada 9842, de suport amb la discapacitat en marxa pel respecte i
la dignitat amb el següent tenor literal:

“Defensem els drets dels més vulnerables”

El Passat dijous vingué a Xàtiva la 3ª Marxa pel Respecte, Dignitat i
Justícia Social organitzada pel col·lectiu de “Discapacitat en Marxa”.

Aquest col·lectiu agrupa treballadores i treballadors, usuaris i familiars
del sector de la discapacitat intel·lectual. Ja durant el 2012 van realitzar dues
marxes des d'Alacant fins a València, i enguany han decidit realitzar una altra,
en haver-se ignorat per part de les diferents Conselleries les seues
reivindicacions, i fins i tot haver-se agreujat la situació del col·lectiu. Aquest és
un moviment que es va iniciar per tal de demanar el fi del deute que la
Conselleria de Benestar Social manté amb tots els serveis que atenen
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persones amb discapacitat i malaltia mental, així com denunciar els retalls que
afecten la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. I també amb la
intenció de demanar la creació d'una mesa negociadora composta per
representants titulars dels centres i serveis, agents socials (treballadors),
representants d'usuaris i administració per definir i resoldre el futur del sector.

És una marxa que començà a Villena el passat dilluns dia 25 de
novembre i que té previst recórrer diferents poblacions (Ibi, Alcoi, Silla, entre les
que es troba Xàtiva) per tal d'arribar a València el dia 1 de desembre i unir-se a
la manifestació convocada pel CERMI (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad) amb motiu del dia internacional de les persones
amb discapacitat.

Els motius que els van portar a eixir caminant cap a València fa ja un any
segueixent estant presents, ja que es contínua menyspreant al sector per part
de l'administració. Els impagaments de les subvencions als centres es
repetixen, el “copago” farmacèutic és una realitat ja present en les vides de
moltes persones amb discapacitat, la retallada del 47% a persones dependents
també, i hi ha hagut una regularització dels graus de dependència a la baixa
que ha portat a situacions tan nefastes com fer desaparéixer la discapacitat en
els documents de persones amb Síndrome de Down que estan acudint a
centres ocupacionals, per posar només un exemple. El que hi ha darrere és un
clar posicionament del Govern de “ninguneig” a les persones amb discapacitat i
a les persones que els atenen. Aquest posicionament ha quedat clarament
manifestat quan, en les últimes converses amb les Conselleries se'ls ha dit que
de tot el que va a rebre la nostra comunitat a través del FLA (Fons de Liquiditat
Autonòmica), res anirà per a Benestar Social, malgrat el deute de 50 milions
d'euros que tenen amb el sector (28 per a discapacitat i 22 per a la
dependència).

Els motius són més que evidents per a sumar-nos a la seua lluita, i estar
presents en aquestes mobilitzacions. Els drets dels més necessitats i marginats
pel sistema i els drets dels i els treballadors Ii treballadores és motiu de
reivindicació.

Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat sense que ningú puga
deixar de ser atés com es mereix un esser humà. Aquests són els problemes
que haurien preocupar als que governen i no les seues misèries.

Per aquest motiu des d'EUPV de Xàtiva una vegada més considerem
que des de la Corporació Municipal cal recolzar totes aquelles accions i
reivindicacions, no podem mirar cap altra banda ni quedar-nos de braços
creuats, ni obviar la situació d'urgència que pateixen.

Per aquest motiu des d'EUPV de Xàtiva considerem que des de la
Corporació Municipal cal recolzar totes aquelles accions i reivindicacions per
això s’ adherim al seu manifest:

“DIGUEM NO ALS RETALLS EN BENESTAR SOCIAL”

“No podem tancar els ulls davant una realitat que ens afecta a tots i que va més
enllà dels retards en els pagaments. El que esta en joc és la DIGNITAT dels
usuaris, professionals, famílies i entitats que han lluitat pel reconeixement dels
DRETS de les persones amb discapacitat recollits en les lleis internacionals,
nacionals i autonòmiques”.

“No volem BENEFICÈNCIA, volem DIGNITAT”



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 12, DE 2 DE DESEMBRE DE 2013

31

Per tot açò, demanem al ple i al govern de la ciutat els següents ACORD:

1. Instar a l'administració valenciana una solució urgent a TOTS els
pagaments pendents.

2. Que s'establisca un model de finançament estable, via concerts per a
tots els centres i programes gestionats per entitats sense ànim de lucre.
El model via subvenció és obsolet i no garanteix en absolut l'estabilitat
dels centres, serveis i programes.

3. Que aquests concerts tinguen prou consignació pressupostària per a
mantindre les condicions actuals tant en qualitat d'atenció com en
condicions laborals.

4. A la Conselleria de Benestar Social una normativa adequada al sector
que determine: plantilles, ràtios, perfils professionals, règim de
funcionament, perfils d'usuaris… que mantinga les condicions actuals.”

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
estar a favor de la moció. Considera que les persones discapacitades tenen un
dret a ser tractades amb dignitat. Cal anar,  en l'exercici d'eixe dret,  a més i no
a menys que és el que s'aconseguix amb retalls. Advoca per la dignitat de les
persones amb discapacitat.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que l'actitud del
Govern de la Generalitat Valenciana amb la discapacitat és escandalosa i amb
els seus retalls i incompliments deixen a este col·lectiu en situació de col·lapse.
Les polítiques del Partit Popular van en contra del que ha de fer-se. S'han
malgastat recursos i ara ho paguen els més dèbils.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu estar a favor de la moció. El 90% del Pressupost de la Generalitat
Valenciana va a educació, sanitat i benestar social, és cert que hi ha retards en
el pagament. Cal recolzar als més dèbils però és just reconéixer que els
recursos han crescut de  forma exponencial. Els enumera. Els problemes de
liquiditat també es donen en altres Comunitats governades pel Partit Socialista
o Esquerra Unida. Diu estar d'acord amb un finançament estable i el pagament
del deute.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que l'existència d’alguns recursos no ha de ser  obstativa
perquè s'habiliten i mantinguen més recursos.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís es
congratula amb el fet que el Partit Popular estiga d'acord i espera que esta
actitud es trasllade a altres Institucions.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no és cert
que el Partit Popular de Xàtiva sempre haja recolzat mocions d'este tipus. Baix
el govern de Camps mai es va fer.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que el treball fet per la discapacitat a Xàtiva avala la seua postura.
Han aconseguit recursos de prestació a la dependència que abans no existien.

El Sr. Alcalde-President diu que el Partit Socialista mai ha trobat cap
reprotxe a les postures dels seus governs.

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

Únic .- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià de suport amb la discapacitat en marxa pel respecte i la
dignitat.

7m.5.- PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ,  PER TAL DE GARANTIR L'ACCÉS ALS  CONSUMS
ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS DE LA CIUTADANIA DE XÀTIVA  DAVANT
DE L'INCREMENT DE LA POBRESA ENERGÈTICA.

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

El Sr. alcalde-president s'absenta de la sessió sent les 15 hores 15
minuts. Presidix el Primer Tinent d'Alcalde, Vicente Parra Sisternes.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 29 de novembre del 2013,
registre d'entrada 9843, per tal garantir l'accés als consums energètics mínims
vitals de la ciutadania de Xàtiva davant de l'increment de la pobresa energètica,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació de crisi i atur estan provocant un augment de la pobresa que
es concreta en la dificultat de moltes persones en l'accés a recursos i serveis
bàsics, com aliments i subministraments d'aigua, llum o gas necessaris per
garantir unes condicions mínimes de vida digna. L'electricitat, l'aigua i el gas
són un servei públic  bàsic i només el control públic permet garantir la
universitat del servei, l'equitat i la progressivitat de les tarifes.

Totes les persones haurien de poder fer efectiu el dret a tenir
disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d'aigua i energia –per
enllumnar, calefacció i per cuinar–  en termes d'habitabilitat, salubritat i higiene.
En canvi, la incapacitat de pagar una quantitat de serveis energètics suficients
per a la satisfacció de les necessitats domèstiques, està experimentant un
augment significatiu tali com indica el propi registre de l'Ajuntament de Xàtiva
on les quaranta-quatre peticions d'ajuda per electricitat superen en els últims
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tres mesos les sol·licituds d'ajuda per  lloguer de vivenda, fem o fins i tot per
fer front a l'escola infantil.

Majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa
energètica són els col·lectius més vulnerables com els xiquets/es, la gent major
o persones amb malalties cròniques que poden veure afectada la seua salut
davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consums energètics
mínims.

Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels
governs de l'Estat i que suposen un increment l'any 2013 al voltant del 4% i un
increment continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que
situa a Espanya com l'estat de la zona euro de la UE que més ha incrementat
el preu en els darrers 3 anys malgrat de la situació de crisi. Atès els increments
continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs de l'Estat i que
van suposar un increment l'any 2012 del 7'7% i un increment continuat en tots
els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 68% i la bombona de gas butà que ha
incrementat el seu preu l'any 2013 en un 7'2% respecte a l'any anterior.

A més, no podem obviar que per a l'any 2014 l'Ajuntament de Xàtiva en
el seu capítol II de despeses no contempla cap partida amb aquest concepte i
l'apartat de Benestar Social sols compta amb un augment pressupostari del
0'2% xifrat en 1.600€, dins d'un pressupost de 22 milions d'euros.

D'altra banda, el govern de l'Estat no ha volgut fins ara donar resposta
amb mesures normatives i legislatives a la problemàtica de la pobresa
energètica, que pateixen cada vegada més famílies i llars, per tal que es
puguen garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies en funció del
nombre de components i els períodes estacionals.

No obstant això, un dels principals compromisos i objectius que hauria
d'assumir aquest Ajuntament, especialment en el context actual, és lluitar
contra l'exclusió social i intentar garantir unes condicions de vida digna als
ciutadans i ciutadanes.

És per tot això que el Grup Municipal d'Esquerra Unida de l'Ajuntament
de Xàtiva proposa l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Reforçar l'atenció per part de l'Ajuntament de Xàtiva al
consumidor energètic amb insuficiència de recursos per tal d'ampliar els
recursos pressupostaris i l'assessorament sobre possibles mesures d'estalvi i
eficiència energètica en sa casa alhora que fer un seguiment quantitatiu i
qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica en la nostra ciutat i la seua
evolució. Donant compte trimestralment, per part de la regidoria de l'àrea de
Benestar Social, en la Comissió Informativa pertinent.

Segon.- Negociar amb les companyies energètiques que operen en la
nostra ciutat possibles solucions davant els impagaments de les famílies
mancades de recursos mínims per tal d'evitar el tall del subministrament i poder
garantir l'accés als consums mínims vitals.

Tercer.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen en la
nostra ciutat una moratòria en els talls de subministrament a les cases amb
insuficiències de recursos durant els mesos d'hivern apel·lant a la
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responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en
situacions d'emergència social com les que estan patint molts ciutadans i
ciutadanes de Xàtiva.

Quart.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que, de manera immediata,
elabore un “Pla d'acció contra la pobresa energètica” que tinga com a principal
objectiu garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de casa establint
acords amb companyies energètiques que operen al País Valencià per tal de
determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per col·lectius amb
insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de talls de
subministrament en col·laboració amb els serveis socials municipals i en cas de
que es produisquen la gratuïtat del serveis de reconnexió.

Quint.- Sol·licitar a l'Estat espanyol la congelació de les tarifes
energètiques per a l'any 2014 i que regule normativament l'establiment de
tarifes especials reduïdes de serveis energètics (electricitat i gas) per a
col·lectius amb insuficiència de recursos així com l'establiment de la normativa i
els protocols necessaris per tal que no es produïsquen talls de subministrament
a famílies amb insuficiència de recursos.

Sext.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al
Govern de l'estat espanyol, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i
del Congrés i el Senat, a les companyies de distribució i comercialització
energètica que operen a Xàtiva i als agents econòmics i socials de la ciutat.”

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que la situació és molt greu amb decreixement d'ingressos de les famílies i
pujada de les tarifes elèctriques. Els Governs afavorixen a les elèctriques el
que motiva la pujada de la factura. És l'exemple del que ha conduït la
privatització d'empreses públiques que busquen la maximització de beneficis.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no es pot
deixar de la mà a persones que ho estan passant molt malament i que
necessiten un mínim garantit per a viure.

Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
demana una rectificació en el primer punt de la moció, que reconeguen que
l'Ajuntament està prestant l'assistència que es demanda. Les ajudes
d'emergència s'estan donant en funció de la renda per una comissió tècnica
sense presència política. Mai s'ha rebutjat una ajuda per este concepte adduint
falta de pressupost.

Miquel Angel Lorente, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, accepta la proposta de Mª José Masip Sanchis, Portaveu del Grup
Municipal del Partit Popular.

Sent les 15 hores 25 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-
President.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta l'ACORD següent:

Únic .- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià amb l'esmena presentada pel  Grup Municipal del Partit
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Popular per tal de garantir l'accés als consums energètics mínims vitals de la
ciutadania de Xàtiva davant de l'increment de la pobresa energètica.

8u.- PRECS I PREGUNTES

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

1.- Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, formula la
següent pregunta al Sr. Alcalde-President:

• Quin és el cost total de les reclamacions judicials contra ADIF per la
construcció de l'Estació Tècnica CTT (Centre de Tractament de Trens) a
Xàtiva?

El Sr. Alcalde-President respon que no coneix el desglossament de cada
pleit. En tot cas diu que està sub iudice, encara no hi ha sentència. La
sentència de l'Audiència Nacional es referix a la rehabilitació de l'Estació
Vella i la línia de servitud.

2.- A continuació es  procedix a realitzar preguntes oralment:

� Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta al Sr. Alcalde-President perquè va votar a favor del
tancament de la Ràdio Televisió Valenciana.

El Sr. alcalde-president respon que va contestar a això en les Corts.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal  Bloc-Compromís, prega que
es traduïsquen les actes de la Junta de Govern Local al valencià i les
traslladen.

� Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta al
Sr. Alcalde-President si s'ha penedit d'haver firmat la petició d'indult al Sr.
Hernández, Alcalde de Torrevieja, com ha publicat un alt càrrec del Partit
Popular.

El Sr. alcalde-president respon que va firmar la petició d'indult com a
persona i allò que s'ha fet ho manté.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Jorge
Herrero Montagud, Regidor Delegat de Medi Ambient, quan està previst
desmantellar l'ecoparc provisional.

Jorge Herrero Montagud, respon que ja està comunicat a Girsa i es farà al
més prompte possible.
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Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores trenta-cinc
minuts alça la sessió.  D'això s'estén la present a cta que, amb el vistiplau
del Sr. alcalde-president, autoritze amb la meua fi rma, com a Secretari en
funcions que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


