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A  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia tres d'octubre de dos
mil catorze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota
la presidència de l’alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors
indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament
convocada.

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

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

Després de donar per iniciada la sessió, el Sr. alcalde-president manifesta  el
seu desig de llegir una declaració institucional que mostre la reacció de repulsa
del consistori per la  retenció en territori algerià de Mahdjouba Mohamend
Hamdidat (Mayuba), amb el tenor literal següent:

“Mahdjouba Mohamend Hamdidat (Mayuba) és una jove sahrauí de 23
anys, amb nacionalitat espanyola que va vindre a València, més concretament
a la localitat de Genovés, l’estiu de 1999, acollida per la família de Batiste
Llopis i Amparo Viñes.

Este acolliment familiar es va convertir en acolliment permanent que va
ser aprovat per la Conselleria de Benestar Social el 29 de setembre de 2003 i
el 30 de desembre el Tribunal d’Apel·lacions de la República Àrab Sahrauí
Democràtica de Rabuni va ratificar l’acolliment a petició dels pares biològics.

Mayuba té la nacionalitat espanyola i per tant el seu DNI com el seu
passaport la identifiquen com ciutadana espanyola (jurant la Constitució
Espanyola en el Registre Civil de Xàtiva el 14 de gener de 2012).

En l’actualitat, esta ciutadana espanyola, es troba retesa contra la seua
voluntat per la seua família biològica en territori argelí, concretament en els
campaments sahrauis.

La seua família espanyola va presentar fa quasi un mes, denúncia per
“segrest i amenaces de mort” davant la Fiscalia General d’Argel i davant el
Consolat d’Espanya a Argel, que  a la seua vegada ho va remetre a Tinduf i  a
la Comissió  Permanent Espanyola davant les Nacions Unides.

La policia argelí, a petició del Consolat Espanyol en Argel, ha intentat
sense èxit trobar a Mayuba; però la seua família espanyola continua tement per
la seua vida.

Per tot açò, l’Ajuntament de Xàtiva fa una crida als organismes tant
nacionals com internacionals per a què es realitzen tots els tràmits necessaris
amb les administracions i organismes competents en matèria diplomàtica i
governamental perquè la valenciana Mahdjouba Mohamend Hamdidat
(Mayuba) siga alliberada i puga tornar a Espanya.”

A la declaració declaren que s’adhereixen tots els grups polítics municipals.

Acabada la lectura, el Sr. Alcalde ordena que continúe la sessió, que es
desenvolupa conforme al següent ORDRE DEL DIA:
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1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 11, DE 12  DE
SETEMBRE DE 2014

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  considera que hi ha alguns errors en l'acta que se sotmet a votació.
En particular en la intervenció de  Vicente Parra Sisternes referida als horts
socials i al paper que el Grup Esquerra Unida ha jugat en el seu impuls i en la
intervenció  de M. José Masip Sanchis referida a la transparència de les
agendes públiques dels regidors. A les objeccions fetes pel senyor Lorente
López ambdós, el senyor Parra Sisternes i la senyora Masip Sanchis presten
aclariments que confirmen la inexistència d'error en l'acta respecte del que van
ser les seues intervencions. En particular la senyora Masip Sanchis manifesta
que en absentar-se del ple el senyor Lorente López va perdre l'oportunitat de
refutar els seus arguments.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que s'abstindrà.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista també diu que
s'abstindrà. Sobre l'afirmació del Sr. Alcalde que qui no treballa no ha de
cobrar, el Partit Socialista sí va treballar amb propostes i mocions, no així el
govern que no va aportar un sol punt.

El Sr. Alcalde-President diu que la coherència és cobrar o no cobrar i
l'oposició si que ha cobrat.

No havent-se formulat més objeccions, per onze vots a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit
Popular), deu abstencions (les sis abstencions dels regidors del Grup Municipal
del Partit Socialista, les dues abstencions dels regidors del Grup Municipal
Bloc-Compromís i les dues abstencions dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. Aprovar l'acta de la sessió ordinària del Ple, número 11, celebrada
el dia 12 de setembre de 2014.

2n. EXP. NÚM. 2024/2014, MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE
SESSIONS DELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2014 I GENER
DE 2015

D'acord amb allò que s'ha previngut en l'article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en tractar-se d'un assumpte que no ha estat
dictaminat en el moment de la convocatòria de la sessió, encara que haja
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gaudit d’aquest dictamen per part de la Comissió Informativa corresponent en
l'iter entre la convocatòria i la celebració d'aquesta sessió plenària, el Sr.
Alcalde-President sol·licita que es passe a votació  la ratificació de la meritada
inclusió en l'ordre del dia.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres ACORDA:
Únic. Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'orde del Dia.

El secretari dóna compte de la proposta del Sr. Alcalde-President de 24
de setembre de 2014, de modificació del calendari de sessions dels mesos de
novembre i desembre de 2014 i gener de 2015, amb el tenor literal següent:

“Vista la proposta de la Secretaria General sobre modificació del
calendari de sessions ordinàries dels pròxims mesos de novembre, desembre i
gener, que diu

Vista la necessitat de tindre preparat el calendari de sessions del ple
davant l'aprovació del pressupost municipal per al 2015.

Considerant que el Pressupost ha d'estar aprovat abans del 30 de
desembre de 2014 a fi de procedir a la seua publicació i entrada en vigor l'1 de
gener.

Vista la proposta de l'Àrea EconomicoFinancera que recomana traslladar
la celebració del ple ordinari del mes de novembre de 2014, del divendres 7 de
novembre de 2014 al següent divendres 14 de novembre de 2014.

Vista la necessitat de celebrar ple abans del 29 de desembre per a
l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal  el que, unit al desplaçament del
ple del mes de novembre, recomana fer el propi amb l'ordinari de desembre i,
així, celebrar sessió el 19 de desembre en la qual podria aprovar-se
definitivament el Pressupost.

Considerant que si se celebra sessió ordinària del ple el dia 19 de
desembre i immediatament després succeeixen les festes nadalenques la
sessió ordinària de gener de 2015 el dia 2 de gener de 2015 no té sentit pràctic
pel que el recomanable seria desplaçar-la també fins al divendres 9 de gener
de 2015.

Per la present, propose
Únic. Que es modifique el calendari de sessions ordinàries del ple per

als mesos de novembre, desembre de 2014 i gener de 2015, que quedarà com
segueix:
• Ple de novembre de 2014: celebració el 14 de novembre de 2014.
• Ple de desembre de 2014: celebració el 19 de desembre de 2014.
• Ple de gener de 2015: celebració el 16 de gener de 2015”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que s'abstindrà. El procés pressupostari està marcat per
Llei i cal seguir unes dates que no es compleixen a Xàtiva. La modificació  del
calendari no va encaminat a complir-la. El que cal fer és complir  la Llei i
recorda plenaris presos en aquest sentit. Tampoc es convoca el Ple per a veure
l'estat de la Ciutat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
considera  positiu que s'organitze el discórrer de l'aprovació pressupostària i
evitar la burla d'aprovar els pressupostos el 28 de desembre. No obstant això,
no es compleix la Llei.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el
Pressupost segons la Llei ha d'estar aprovat i en vigor abans de fi d'any i això
és el que motiva el canvi. La previsió amb què es fa permet organitzar-se.
S'elimina el ple del dia 28 de desembre i s'evita la paralització de festes
nadalenques. És una proposta més que justificada.

L’Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (els vots del Sr. Alcalde-
President i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, els
sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís) dues abstencions (les dues abstencions
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap vot en
contra, ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes les proposta del Sr. Alcalde-
President anteriorment transcrita pel que la celebració de les sessions del ple
dels mesos de novembre i desembre de 2014 i gener de 2015 queden de la
manera següent
• Ple de novembre de 2014: celebració el 14 de novembre de 2014.
• Ple de desembre de 2014: celebració el 19 de desembre de 2014.
• Ple de gener de 2015: celebració el 16 de gener de 2015”.

3r. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS  P ER A
LA POSADA EN MARXA DEL REGISTRE DE REGALS

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la proposició presentada el 19 de setembre de 2014, per a la posada
en marxa del registre de regals, amb el següent tenor literal:

“Exposició de motius

En marc de 2012 el ple de l'Ajuntament de Xàtiva va aprovar. a proposta del
grup municipal BLOC-COMPROMÍS la creació d'un registre de regals i
obsequis rebuts per les regidores i els regidors i l'Alcaldessa o Alcalde de
Xàtiva i iniciar l'expedient per tal d'elaborar i aprovar un Reglament de Regals i
Obsequis, prenent com a base un document de Reglament que vam adjuntar a
la proposta.

Després d'any i mig, no s'ha posat en marxa el registre de regals ni s'ha iniciat
l'expedient per a crear el reglament. La resposta de l'equip de govern ha sigut
sempre que s'estava a l'espera de l'aprovació d'una llei de transparència, tant
a nivell estatal com autonòmic.

Les últimes setmanes hem sigut coneixedors que el Consell de la Generalitat
ha fet públic l'Avantprojecte de la Llei de Transparència, Bon govern i
Participació Ciutadana, que serà debatut en les Corts pròximament. En
l'avantprojecte s'inclou la creació d'un registre públic dels obsequis rebuts per
raó del càrrec, en què es detallarà la seua descripció, la persona o entitat que
els va realitzar, la data i la destinació donada o estos. A més s'indica que la
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incorporació al potrimoni públic dels obsequis de rellevància institucional o d'un
important valor es desplegarà reglamentàriament, el que equival a la nostra
proposta de reglament d'obsequis i regals.

Donat que aquest Ajuntament ja ha aprovat la creació d'aquest registre i del
reglament d'obsequis, que ja estan funcionant en altres institucions, proposem
al ple els següents:

ACORDS:

Primer. Instar a l'alcalde de Xàtiva a que en el termini d'un mes done les
instruccions per tal que es pose en marxa el registre d'obsequis i regals.

Segon. Iniciar l'expedient per a la creació d'un reglament de regals a debatre
com a punt de l’ordre del dia en la pròxima comissió de Règim Interior”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta estar d'acord  per a guanyar en transparència.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista també manifesta la
seua conformitat. És positiu i ja ho va dir l’any 2012 i es va rebutjar pel Govern.
Si al març de 2012 es va aprovar va ser perquè no quedava més remei i des de
llavors no s'ha fet res. Hi ha una nul·la voluntat política. Es va aprovar per
estètica i no per convicció.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
dubta que ho faça un altre equip de govern perquè on governa l'oposició no ho
fa. Posa com a exemples Burjassot, Alaquàs, l'Eliana, Sueca ...  Manifesta que
votarà que sí. Secretaria va instar al març de 2012 a Règim Interior perquè
activara el Reglament. L'Ajuntament té altres prioritats  encara que ho complirà.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que per principi l'essencial és no acceptar  cap tipus de regal
perquè eixe és l'origen de la corrupció.

Joan  Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís
considera que fa temps que hauria d'haver-se posat en marxa. Que
ajuntaments grans no ho facen no significa  que no ho estiguen fent els més
menuts. Els regals són a la institució no a les persones.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, suggereix  que el
temps que es dedica a veure el que es fa en altres municipis s'invertisca a fer
complir els acords del ple.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que si no s'accepten regals no cal reglament. Però això és un tant
d'utòpic. Sembla més realista la proposta de Compromís. Superioritat moral
cap.

El Sr. Alcalde-President diu que no  li han fet cap regal, com suposa que
a la resta de la corporació. No accepta invitacions de dinars ni viatges. No té
cap interés a desactivar la posada en marxa del registre.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la proposició presentada pel

Grup Municipal Bloc-Compromís per a la posada en marxa del registre de
regals.

Segon. Traslladar la transcrita proposició a la directora d'Àrea de Règim
Interior perquè la creació de l’esmentat reglament siga tractat en  Comissió
Informativa.

4t.  DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DE LE S
PREVISIONS DEL PLA TÈCNIC DE TELEVISIÓ DIGITAL ONTI NYENT-
XATIVA

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

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

El secretari dóna compte de la proposició del Sr. Alcalde-President de 29
de setembre de 2014, de dissolució del Consorci per a l’execució de les
previsions del Pla Tècnic de Televisió Digital Ontinyent-Xàtiva, amb el següent
tenor literal:

“De conformitat amb allò que s'ha exigit en la Resolució de 7 de març del
2006, del conseller de Relacions Institucionals i Comunidación de la Generalitat
Valenciana, l'Ajuntament de Xàtiva, junt amb els de Navarrés, Enguera, Canals,
l'Olleria i Albaida, constituïsc en data 17 de maig de 2006 el Consorci per a
l'execució de les previsions del pla tècnic de televisió digital Ontinyent-Xàtiva,
estant els seus estatuts definitivament aprovats, segons acord del Consell
rector de data 28 de desembre de 2006, i en vigor, després de la seua
publicació íntegra en el BOP de 30 de gener de 2007.

Malgrat el temps transcorregut, més de huit anys, les previsions del pla
tècnic de televisió digital no s'han materialitzat perquè la Resolució de
l'Administració autonòmica per la qual s'adjudicara la concessió de programes
de TDT als municipis no ha arribat mai a dictar-se.

Des de la ressenyada sessió de 28 de desembre de 2006 el Consell
rector no ha tornat a reunir-se per no tindre objecte qualsevol activitat alhora
que es patia de la preceptiva llicència. El Consorci no ha arribat a tindre cap
activitat econòmica i mai va aprovar pressupost. No té patrimoni ni personal.

Recentment, a consulta formulada des de la Direcció de l'Àrea
EconomicoFinancera de l'Ajuntament, la Subdirecció General d'Estudis i
Finançament d'entitats locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, en relació amb l'assumpte plantejat, informa el següent:
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“No resulta justificada al·legar la inactivitat del Consorci per a “Execució
Previsions Pla Tècnic Televisió Digital Ontinyent-Xàtiva”, per a justificar la falta
de remissió de la informació sol·licitada.

A aquest respecte cal assenyalar que el nostre ordenament jurídic no
contempla l'existència d'un règim específic per a la situació d'inactivitat de les
entitats, siga quina siga la naturalesa d'aquestes (organisme, consorci,
fundació, entitat pública empresarial, …), la qual cosa resulta lògica si es té en
compte que, d'una banda, la llei no distingeix entre entitats actives i inactives, i
d'altra banda, que la creació d'una entitat té com a finalitat la realització d'una
activitat o a la prestació d'un servei, de manera que la falta de compliment
d'aquesta finalitat porta implícit la falta de viabilitat de la pròpia entitat creada
amb este fi. En aquest sentit, la situació d'inactivitat d'una entitat només pot ser
considerada com una situació fàctica, i no jurídica, la qual cosa implica que en
tals situacions d'inactivitat productiva o econòmica, l'entitat continua existint
jurídicament com a tal entitat, i haurà de continuar atenent les seues despeses
d'explotació, encara que aquestes siguen mínimes, situació que es mantindrà
fins que l'entitat no es dissolga i es liquide.

Conseqüentment amb l'anterior, regeix per a tals entitats inactives el
conjunt d'obligacions documentals i mercantils aplicables amb caràcter general
a les entitats en situació d'activitat, així com idèntic règim de responsabilitat
dels seus titulars, administradors i gestors, subsistint igualment l'obligació de
presentació dels comptes anuals, i/o de remissió de la informació relativa als
pressupostos i de la seua liquidació d'acord amb la normativa reguladora de les
hisendes locals, la qual cosa resulta plenament aplicable al present cas.

Al mateix temps es comunica la conveniència que a l'efecte d'aclarir el
règim jurídic del Consorci per a “Execució Previsions Pla Tècnic Televisió
Digital Ontinyent-Xàtiva”, s'inicien els tràmits de dissolució i liquidació d’aquesta
entitat d'acord amb les observacions formulades en aquesta matèria pel
Tribunal de Comptes i la resta d'òrgans fiscalitzadors autonòmics dels comptes
del sector públic respecte a les entitats que romanen inactives en el temps, o
en qualsevol altre cas, procedir a la reactivació de l’esmentada entitat.

En tot cas, es recorda que la vigent Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local ha previst un conjunt de
mesures tendents a la reordenació del sector públic local, per la qual cosa en
atenció a la naturalesa jurídica d'eixa entitat, haurà de tindre's en compte a
l'efecte de la seua aplicació a eixa entitat el règim jurídic recollit en l'esmentada
Llei, i especialment, encara que no amb caràcter exclusiu, el contingut de la
nova disposició addicional novena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, introduït per l'article 1.36 de l'esmentada Llei
27/2013 dedicat precisament al redimensionament del sector públic local.

No obstant això, i fins que puguen articular-se les mesures anteriorment
assenyalades, se sol·licita que remeten a aquesta Subdirecció General els
comptes de l’esmentada entitat corresponent a l'exercici 2013 havent de
materialitzar-se aquesta remissió en els termes fixats en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tenint en compte el
que disposa l'article 19 de la mateixa norma en cas d'incompliment”.

Cal recordar que “La cooperació econòmica, tècnica i administrativa
entre l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les comunitats
autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, davall les formes i en els termes que
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preveu la llei, podent tindre lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o els
convenis administratius que subscriguen”, diu l'article 57 LBRL, després de la
reforma imposada per la LRSAL, que afegeix “La subscripció de convenis i
constitució de consorcis haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública,
eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera”, per a finalment postil·lar “La
constitució d'un consorci només podrà tindre lloc quan la cooperació no puga
formalitzar-se a través d'un conveni i sempre que, en termes d'eficiència
econòmica, aquella permeta una assignació més eficient dels recursos
econòmics. En tot cas, haurà de verificar-se que la constitució del consorci no
posarà en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda de l'entitat
Local de què es tracte, així com del propi consorci, que no podrà demandar
més recursos dels inicialment previstos”.

D'altra banda hem de col·lacionar la Disposició transitòria sisena LRSAL
que estableix un règim transitori per als Consorcis segons el qual “Els consorcis
que ja estigueren creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei
hauran d'adaptar els seus estatuts al previst en ella en el termini d'un any des
de l'entrada en vigor d'aquesta Llei”. La vis atractiva de la Llei obliga els
consorcis constituïts que no necessàriament hagen de respondre a aquestas
fórmula per a prestar serveis locals sinó que podria fer-se mitjançant conveni
de col·laboració, a dissoldre's i convertir-se en tals.

Finalment la Disposició Addicional Vint de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, introduïda per la LRSAL, regula,
precisament, el règim jurídic dels consorcis i diu:

“1. Els estatuts de cada consorci determinaran l'Administració pública a
què estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer d'acord
amb el que preveuen els següents apartats.

2. D'acord amb els següents criteris de prioritat, referits a la situació en
el primer dia de l'exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, en cada
exercici pressupostari i per tot aquest període, a l'Administració pública que:

a) Dispose de la majoria de vots en els òrgans de govern.
b) Tinga facultats per a nomenar o destituir la majoria dels membres dels

òrgans executius.
c) Tinga facultats per a nomenar o destituir la majoria dels membres del

personal directiu.
d) Dispose d'un major control sobre l'activitat del consorci degut a una

normativa especial.
e) Tinga facultats per a nomenar o destituir la majoria dels membres de

l'òrgan de govern.
f) Finance en més d'un cinquanta per cent o, si no n'hi ha, en major grau

l'activitat exercida pel consorci, tenint en compte tant l'aportació del fons
patrimonial com el finançament concedit cada any.

g) Ostente el major percentatge de participació en el fons patrimonial.
h) Tinga nombre més gran d'habitants o extensió territorial depenent de

si els fins definits en l'estatut estan orientats a la prestació de serveis, a les
persones, o al desenvolupament d'actuacions sobre el territori”.
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Segons l'ordre de prioritat establit caldria assignar l’esmentat Consorci a
l'Ajuntament de Xàtiva amb el que això represente.

A la vista de tot això, considerant que el Consorci no té ni ha tingut
activitat, ni patrimoni, ni personal, ni hi ha aparences que la tinga; considerant
que aquest Consorci queda ara adscrit per Llei a l'Ajuntament de Xàtiva;
considerant que els Consorcis no necessaris han de dissoldre's després de la
LRSAL; i, finalment, considerant que les conseqüències derivades del
sosteniment del Consorci són per a l'Ajuntament de Xàtiva, per la present
propose l'adopció dels ACORDS SEGÜENTS:

Primer.  Manifestar, des del punt de vista de l'Ajuntament de Xàtiva, la
voluntat de dissoldre i liquidar el Consorci per a l'execució de les previsions del
pla tècnic de televisió digital Ontinyent-Xàtiva.

Segon.  Requerir de la Presidència en funcions del Consorci la
convocatòria de sessió del Consell rector, amb caràcter d'urgència, a aquesta
finalitat.

Tercer.  Cas de no fer-ho, facultar l'alcalde, o regidor en qui delegue,
perquè convoque els ajuntaments que integren el Consorci a fi d'acordar la
ressenyada dissolució i liquidació.

Quart.  Fins que es produïsca la completa dissolució i liquidació, ordenar
a l'Àrea de Serveis EconomicoFinancers de l'Ajuntament de Xàtiva que
remeten a la Subdirecció General del MINHAP els comptes de l’esmentat
Consorci corresponents a l'exercici 2013 havent de materialitzar-se aquesta
remissió en els termes fixats en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, a fi d'evitar les conseqüències previstes en l'article 19
de la mateixa norma en cas d'incompliment.

Cinqué.  Notificar el present acord als ajuntaments de Navarrés,
Enguera, Canals, l'Olleria i Albaida, així com a l'Àrea de Serveis
EconomicoFinancers de l'Ajuntament de Xàtiva.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que es va obrir una  oportunitat de desenvolupar una TV pública
del Territori i en valencià. Per a això fa falta treball i èmfasi i el Partit Popular no
n’ha tingut. Desitja que aquesta situació  puga en el futur veure's revertida.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que es demostra que el Partit Popular no crega en la Televisió
Pública ni en la pluralitat informativa (com en Canal 9) i que es van repartir
llicències als amics i als de sempre, algunes de les quals ha anul·lat el Tribunal
Suprem. Es va crear la Televisió amb una finalitat però el vertader objectiu era
afavorir amics. L'altra ineptitud del Partit Popular és la LRSAL que priva els
municipis de possibilitats de gestió, això demostra que el Partit Popular només
crega en recentralitzar l'Estat amb la LRSAL ho han aconseguit. S'abstindrà
lamentant que des del Partit Popular no s'haja cregut en una televisió pública,
ni en la que es tenia ni en les futures comarcals.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que és un clar
exemple del que ha fet el Partit Popular  en els últims anys. L’any 2006 la
Comunitat Valenciana era la més rica  i pròspera d'Espanya. Grans obres i
esdeveniments. En eixe moment la Generalitat inventa les televisions
comarcals per a afavorir interessos partidistes als ajuntaments del Partit



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 12, DE 3 DOCTUBRE DE 2014

11

Popular. Els municipis van tramitar els requisits i exigències de la Generalitat
gastant diners en això però finalment, seguint interessos privats i no públics, les
televisions públiques van quedar sense concessió. Finalment el Ministeri ha
posat límit al somni d'una televisió pública.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que el fi de les televisions públiques digitals ha ocorregut a tot
Espanya. I les anul·lacions també. Xàtiva va apostar per liderar una televisió
pública per a tres comarques i amb el suport de tots els municipis. Aposta de
vertebració del territori i foment de la cultura. El fracàs no és d'aquesta zona ni
de la Comunitat Valenciana. És un mal endèmic d'Espanya.  El que es vota és
una qüestió formal i requerida pel Ministeri.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que és una pedra més del fracàs del Partit Popular a la Comunitat
Valenciana. Al mateix temps es llançava  el projecte de comarques centrals i
també  ha sigut avortat. Especialment amb la pressió de l'alcalde. La
conseqüència final és un territori molt deprimit socialment i econòmicament.
Gran part de la culpa és de l'alcalde.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Comrpromís diu
que no pot servir l'argument del “i el teu més”. Cal assumir responsabilitats. Els
qui han dirigit la Comunitat  han deixat molt a desitjar. Sempre ha governat el
Partit Popular igual que a Xàtiva. El projecte de la Televisió Digital ha sigut un
fracàs i això és una realitat. Estava creat per a interessos propis i això és el que
ha succeït. Li importa el que passa en altres parts però viu a Xàtiva i al País
Valencià i això és el que li interessa. Com el Patit Popular en realitat no creia
en el projecte sinó que tenia interessos espuris finalment ell mateix se n’ha
vingut avall.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista lamenta la falta de
reconeixement d'errors del Govern. No li importa el que passa en altres parts.
La realitat de la Comunitat Valenciana és lamentable i això és el que importa. I
l'esmena  comença per reconéixer la culpa. Les llicències s'han donat a les
empreses privades i no a les públiques i eixa és la realitat.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
diu que ha reconegut que les Televisions Digitals han sigut un fracàs.

El Sr. Alcalde-President manifesta que els polítics solen generar mitjans
de comunicació públics per al seu propi ús. No obstant això a Xàtiva mai ho ha
promogut. La Televisió Digital Terrestre comporta inversió i com no ho veia  clar
no ho va promoure. El desastre econòmic d'Espanya és responsabilitat de
Zapatero. A la Comunitat Valenciana hi ha una despesa de mil set-cents
milions d'euros a Vinarós amb Castrol que ara caldrà desmantellar. El mateix
amb les dessaladores. Mai ha volgut manejar un altaveu públic. Els
ajuntaments com Ontinyent i Gandia que tenien televisions públiques les han
hagut de tancar.
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L’Ajuntament en 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
abstencions (les sis abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista, les
dues abstencions dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la proposta del Sr. Alcalde-
President, anteriorment transcrita, de dissolució del Consorci per a l’execució
de les previsions del Pla Tècnic de Televisió Digital Ontinyent-Xàtiva.

5é. EXP. NÚM. 1776/2014. MODIFICACIÓ DE LES ORDENAN CES
FISCALS. EXERCICI 2015. APROVACIÓ INICIAL

El secretari dóna compte del dictamen de la Comissió d'Hisenda sobre
desestimació de les propostes formulades  per a la modificació de les
ordenances fiscals per a 2015 del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal
Esquerra Unida i de l'entitat d'Infraestructures de la Generalitat i d'aprovació
provisional de la modificació de les ordenances fiscals de l'Impost de
PLUSVÀLUA, Taxa d'aigua potable, Taxa sobre llicències d'obertura
d'establiments, Taxa per l'ús de les instal·lacions esportives.

Vist que el director de l'Àrea Econòmica ha informat les propostes
realitzades pels grups municipals PSOE, EU i l'entitat d'Infraestructures de la
Generalitat, així com la formulada per l'equip de govern.

Vist que la modificació de les ordenances fiscals ve regulada per l'article
17del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i que les
modificacions no entraran en vigor fins  que no es publique el nou text en el
Butlletí Oficial, prèvia exposició pública durant el termini de 30 dies.

Vist l'informe de la interventora en relació amb la tramitació de
l'expedient i l'afecció de les modificacions respecte al Pla d'Ajust.

Obert debat, Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, manifesta que porta quatre anys reiterant que el
moment econòmic és greu i l'Ajuntament pot fer coses per a pal·liar-ho. No es
tracta de congelar impostos sinó d'innovar i ser justos. Hi ha una gran fractura
social que ha de reflectir-se en polítiques públiques: pressupostos i ordenances
fiscals són clau. El govern afavoreix la minoria més poderosa. Proposa: un IBI
progressiu i no lineal; fiscalitat verda; tarifació social; justícia social. Acaba la
seua intervenció dient que el Grup en El Govern mai ha acceptat les
al·legacions d'Esquerra Unida però aquestes, més prompte que tard, es
posaran en marxa.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que són ordenances pràcticament idèntiques. Es perd l'oportunitat de
redistribuir la imposició en funció de rendes i patrimoni, de revisar la ponència
de valors cadastrals i actualitzar-la al valor real. S'ha negat la proposta del seu
grup sobre reordenació de l'IBI. El Partit Popular busca mesures ràpides i
populistes, mesures demagògiques com  baixar linealment els impostos a tots.
Són ordenances fetes a mesura i per a les pròximes eleccions. Vaticina un
pressupost continuista. La retirada de l'ordenança de l'ús de  Sant Doménec  és
vergonyosa i evidencia els mateixos defectes que en el Conservatori on
l'actuació del Govern també va ser vergonyosa.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que, en
l'essencial, la política municipal es fonamenta en com s'ingressa i com es
gasta. No li ha sorprés el rebuig de les al·legacions perquè és el que sempre es
fa encara que les propostes siguen bones. Les seues propostes apostaven per
afavorir la participació ciutadana i l'activació de l'economia rebaixant impostos.
És el moment de retornar a famílies i empreses l'esforç dels últims anys. Això
no és possible perquè l'Ajuntament ha gastat a mans plenes i ho segueix fent.
És el moment de fer més amb menys. Només així s'afavoreix la recuperació
econòmica.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que la
proposta del Govern és la congelació general de tributs per al 2015. És a dir
mantindre la baixada de l'any passat. No és responsable de demanar la
baixada d'impostos sense saber quines són les conseqüències. L'any 2014 es
va abaixar perquè es podia. Per al 2015 s'estudiarà i es farà si això és possible.
La política fiscal social està present en tots els àmbits. S'han estudiat totes les
propostes però algunes d'elles col·lapsarien la tresoreria. Les propostes no
concretades ni valorades no es poden tindre en compte.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el seu Grup no clama per baixada generalitzada d'impostos.
És conscient que cal actuar amb rigor però també amb equitat. Els qui poden
més han de pagar més. És el moment de progressar i fer-ho en clau de futur.
Les ordenances defensen els drets d'una minoria i això no és just. Insisteix en
els seus quatre pilars en matèria fiscal. La lògica d'afavorir l'1% caurà.

Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
no expliquen als ciutadans la pèrdua de serveis que comporta la congelació.
Compromís ha fet propostes concretes i quantificades econòmicament que
generaven ingressos superiors i que han sigut rebutjades. No entén que
l'Ajuntament estiga actuant ni prudentment ni responsablement sinó
populistament i electoralistament. Per exemple Les Falles a les quals es cobra
l'ús del Gran Teatre i després se'ls dóna una subvenció. Les bonificacions
generalitzades són una barbaritat. Xàtiva no té serveis com escoles infantils,
instal·lacions esportives dignes, determinades especialitats esportives, té
serveis que perden subvencions. La ràtio de treballadors socials és inferior a la
mitjana. Hi ha carència de piscines públiques. Imprudència i irresponsabilitat
són les dos principals característiques del Govern municipal.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que cadascú és
responsable dels seus actes i El Govern  demana el que no s'aplica. En cas
contrari no hagueren aparegut onze milions d'euros que són la base de la
pressió fiscal. L'oposició no és  insaciable  en les seues propostes de baixada.
El que vol és pagar com els altres. El Síndic de Comptes en el seu informe
evidencia que la pressió fiscal de Xàtiva està molt per damunt de la mitjana de
la Comunitat Valenciana i dels ajuntaments de més de vint mil habitants.
Relaciona els municipis per davall de la pressió fiscal per habitant de Xàtiva.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 12, DE 3 D’OCTUBRE DE 2014

14

Tot això és conseqüència d'haver malgastat els diners. S'ha sigut
irresponsable.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Haciedna diu que
hauria de posar en valor els números exposats amb el deute. Molts d'eixos
ajuntaments estan per damunt del 110%.

El Sr. alcalde-president diu que a Xàtiva s'han fet multitud d'actuacions
per convenis amb la Generalitat dels quals encara queden sis milions per
cobrar. El passat any va abaixar l'IBI, plusvàlua, fem, vehicles. I això només ho
va fer Xàtiva. Compromís va votar en contra de la baixada. Va presentar una
demanda demanant que en el Conservatori es pagara el que costava el servei.
Eixa irresponsabilitat ha posat en perill el Conservatori. El Partit Socialista va
dir que la pressió fiscal era 725 euros i ara 564 al 2013 sense baixar encara
impostos. Per al 2014 baixarà substancialment. Especialment l'IBI. No renuncia
a sorpreses per al 2015 quan tinga les dades. El passat any no s'ho van creure
i va ocórrer . Si es pot abaixar es farà el que faça falta.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President i els deu vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu
vots en contra (els sis vots dels regidors del Grup Municipal de 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, ACORDA:

Primer. Desestimar les propostes formulades  per a la modificació de les
ordenances fiscals per al 2015 del Grup Municipal Socialista, del Grup
Municipal Esquerra Unida i de l'entitat d'Infraestructures de la Generalitat.

Segon. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals,
formulada per l'equip de govern, que en la seua nova redacció per a cadascun
dels tributs, queda de la manera següent:

Impost de PLUSVALUA
Art. 4: Exempcions
En aquest impost, la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de

les Hisendes Locals, en l’article 106, estableix les exempcions següents:
1 ….
2 …
3 …
4 Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de

l’habitatge habitual del deutor hipotecari o el seu garant, per a la cancel·lació de
deutes garantits amb hipoteca que en recaiga, contretes amb entitats de crèdit
o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitze l'activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en què
concórreguen els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries
judicials o notarials.

No resultarà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant
transmetent o qualsevol altre membre de la seua unitat familiar dispose d'altres
béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i
evitar l'alienació de l’habitatge.

A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què haja
figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els
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dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si tal
termini fóra inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, caldrà ajustar-se al que disposa la
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats,
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes,
s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel
transmetent davant de l'Administració tributària municipal per mitjà de
declaració jurada de no posseir els béns o drets abans esmentats i certificat
d'empadronament en el domicili habitual conforme al paràgraf 4 d'aquest
apartat.

Art 5: Bonificacions
a) Tenen una bonificació del 95% en la quota tributària quan la

transmissió de la propietat, usdefruits i nudes propietats, es produïsca per mort
a favor del cònjuge o parella de fet, degudament inscrita en el registre
municipal i/o autonòmic, descendents, ascendents i adoptats, sempre que la
propietat siga la vivenda habitual del causant.

La bonificació regulada en aquest article s’aplicarà d’ofici sempre que,
dels documents obrants en poder de l’Ajuntament  resulte de manera
indubtable que concorren les circumstàncies esmentades i els requisits de
parentesc.

Art 6.
Són subjectes passius d’aquest impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de

drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol lucratiu, l’adquirent del terreny
o la persona al favor de la qual es constituïsca o es 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.

En els supòsit de la lletra b), tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut del contribuent la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o es transmeta el dret
real que es tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a
Espanya.

c) Derogat per RDL 8/2014, de 4 de juliol

Art. 16:.
1. …
2. …
3. Derogat per RDL 8/2014, de 4 de juliol

Aigua potable
Art. 6è. Liquidació i recaptació.
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1. …
2. ….
3. Quan els abonats  no hagueren satisfet dos rebuts consecutius, se´ls

enviarà  un avís  en què s’anotarà  l’import  dels rebuts pendents de pagament,
a fí que aquest siga efectuat en un termini no superior a 10 dies. Si en aquest
termini no s’efectua el pagament es procedirà, d’ofici a:
⇒ Tall del subministrament  en els immobles destinats a usos industrials,

comercials, professionals, de serveis, per a obres de construcció, etc.
⇒ Reducció del cabal d’aigua per a us sanitari i aigua de boca en els usos

domèstics, previ informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament i acord de la
Junta de Govern Local.

Art. 9è. Disposició general.
El desplegament del servei està regulat per les disposicions

contractuals, sent competència  exclusiva  de l’Ajuntament a través de la Junta
de Govern el coneixement i resolució de les qüestions administratives que
pugen suscitar-se amb motiu de la prestació del Servei d’Aigua potable,
excepte els recursos legals admesos per la Llei.

Ordenança reguladora del reglament d’aigua potable
Art. 5e.
El subminsitrment d’aigua potable podrà contractar-se:
a) …
b) …
c) …
d) Per a contractar el subministrament d’aigua potable haurà de presentar la

següent documentació :
1) Per a usos domèstics:

� Document que acredite la propietat
� Butlleti d’instal·lació, complimentat i signat per un instal·lador en el qual

s’especifique que s’ha realitzat una revissió de la instal·lació.
� Llicencia de 1a ocupació para habitatges de nova construcció

2) Per a usos industrials, comercials, professionals, de serveis, etc. :
� Document que acredite la propietat/contracte lloguer
� Butlleti d’instal·lació
� Fotocòpia de la llicència d’activitat

3-Per a realització d’obres
� Butlleti d’instal·lació
� Fotocòpia de la llicència d’obres

Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments
Article 10. Tarifes.

La taxa per instal·lacions i activitats incloses en l’àmbit d’aplicació  de la
Llei 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevenció, qualitat i Control
Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, es liquidarà aplicant les
següents quotes fixes:
� Llicència ambiental, per a les activitats no sotmeses a autorització

ambiental integrada i que s’inclouen en l’annex II de la Llei 6/2014: .954,24€

� Canvi de Titularitat de l’activitat sotmesa a llicència ambiental:.........476,47€
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� Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no
estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni
en el règim d’autorització ambiental integrada ni en el de llicència
ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides
en l’annex III de la Llei 6/2014 per a poder ser considerades
innòcues:............................................................................................954,24€

� Canvi de Titularitat de l’activitat sotmesa a declaració responsable: .476,47€

� Comunicació d’activitats innòcues, per a les activitats sense
incidència ambiental mentre complisquen totes les condicions
establides en l’annex III de la Llei 6/2014: .........................................381,48€

� Canvi de Titularitat d’activitat innòcua:...............................................191,41€

� Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una
entitat mercantil:.................................................................................130,57€

Taxa per l'ús de les instal·lacions esportives
Article 5. Quota Tributària
EXEMPCIONS: Sobre la taxa establerta, únicament s'aplicaran les exempcions
següents:
1) La utilització de forma col·lectiva d'instal·lacions o espais pels CENTRES
D'ENSENYANÇA, PÚBLICS O CONCERTATS, de la ciutat de Xàtiva, per al
desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física, Setmanes Culturals,
Festivals, etc. S'exclou en tot cas l'ús o realització d'activitats en piscines.
2) Activitats que tinguen com a objecte la promoció, foment, divulgació o
pràctica de qualsevol modalitat esportiva, organitzada o patrocinada per
l'AJUNTAMENT DE XÀTIVA (CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL),
GENERALITAT VALENCIANA O DIPUTACIÓ PROVINCIAL. I altres
Administracions públiques, que sol·liciten la utilitzaciò de les instal·lacions
esportives municipals, en casos puntuals de necessitat i degudament justificats.

3) Els esportistes, àrbitres-col·laboradors, delegats i entrenadors inscrits en els
XXXIII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNIDAT VALENCIANA, PROMOGUTS
PER LA GENERALITAT VALENCIANA, en les seues fases local, comarcal,
provincial, autonòmica i nacional en el període de l'1 de setembre de 2014 fins
al 31 de maig de 2015.

4) Cessió d'instal·lacions a PARTITS POLÍTICS en els termes establits en la
legislació electoral.

BONIFICACIONS.
A).CENTRES D'ENSENYANÇA, PÚBLICS O CONCERTATS, no pertanyents a
la localitat de Xàtiva, per al desenvolupament de l'assignatura d'Educació
Física, Setmanes Culturals, Festivals, etc., una bonificació del 50 %. S’exclou
en tot cas l’ús o realització d’activitats en piscines.

B).ESPORTISTA BECAT COM A ESPORTISTA  per la Diputació València,
CSD, Pla ADO, Generalitat Valenciana o el Consell Esportiu Municipal de
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Xàtiva dins dels últims 3 anys, i fins a complir els 21 anys i que acredite
l’empadronament a la Ciutat de Xativa. Una bonificació del 100%

Només en l'espai esportiu, franja horària i període anual marcat pel
Consell Esportiu Municipal.

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 facilitaran una relació nominal dels membres del
Club o Associació esportiva en els 15 primers dies del mes de gener  de 2014,
per al càlcul de la taxa trimestral a liquidar al Consell Esportiu Municipal,
procedint-se a entregar les targetes d'accés corresponents.

Qualsevol baixa o alta al llarg de l'any serà regularitzada l'últim trimestre
de l'any.

Queda 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 Discapacitat ( major o igual al 33%). 4,10 €

Requisits:
Llicència federativa en vigor.
Que el beneficiari pertanga en 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  gaudiran d'una bonificació del 100 % de les despeses 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 esportiu i l'acord del Consell de Gerència, el qual regularà
les condicions en cada supòsit.

D) MEMBRES DE CLUBS, I ASSOCIACIONS ESPORTIVES SENSE LA
CONDICIÓ DE FEDERATS

Els membres de clubs i associacions esportives sense llicència
federativa, que poden tindre la consideració d’abonats a les instal·lacions
esportives.

Es permetrà l'ús als membres que pentanyen a club o associació sense
llicència federativa, podent bonificar-se la quantitat obtinguda en funció d'un
barem aprovat per aquest organisme, sent la bonificació mínima del 10% i la
màxima del 40%, sempre que l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no
esportiva, tinguen caràcter benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen
raons d'interés públic en la seua celebració.
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El percentatge final a aplicar serà el resultat de valorar, prèvia
acreditació, els aspectes següents:

Activitat Bonificació
Activitats destinades a menors de 18 anys. 20%
Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament de Xàtiva o
Consell Esportiu Municipal 10%
Foment sectors: discapacitat, dona, tercera edat, adolescents, etc. 10%
Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant   10%

E) ASSOCIACIONS NO ESPORTIVES I SENSE FINALITAT DE LUCRE
INSCRITES EN EL REGISTRE D’ASSOCIACIONS VEÏNALS

Es permetrà l'ús a les associacions sense finalitat de lucre, i es podrà
bonificar la quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat per aquest
organisme, sent la bonificació mínima del 10% i la màxima del 30%, sempre
que l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinguen caràcter
benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interés públic en la
seua celebració.

Aquestes activitats han de ser promogudes per associacions sense ànim
de lucre i inscrites en el Registre d’associacions Veïnals de l’Ajuntament de
Xàtiva.

Només en l'espai esportiu, franja horària i període anual marcat pel
Consell Esportiu Municipal.

El percentatge final a aplicar serà el resultat de valorar, prèvia
acreditació, els aspectes següents:

Activitat Bonificació
Activitats destinades a menors 18 anys 10%
Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament Consell Esportiu
Municipal

10%

Foment sectors: discapacitat, dona, tercera edat, adolescents, etc. 5%
Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant   5%

F) ALTRES PERSONES FÍSIQUES, ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
SENSE FINALITAT DE LUCRE
El Consell Esportiu Municipal oferirà la utilitzaciò bonificada o gratuïta a
aquelles activitats esportives promogudes per persones físiques, entitats
públiques o privades, sense finalitat de lucre i que no estiguen contemplades
en la present ordenança, i que promoguen activitats destinades a la promoció,
divulgació i foment de l’activitat esportiva a la ciutat de Xàtiva, previ informe i
posterior acord si procedeix del Consell Esportiu Municipal.

G) ENTITATS AMB LA FINALITAT DE LUCRE
Quan una entitat amb finalitat de lucre sol·licite les instal·lacions, es calcularà la
taxa en base a:
FORA DE L’HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ: Previ informe de l'oficial de
manteniment, es calcularà el preu/hora de les despeses d’obertura i consum de
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la instal·lació sol·licitada, valorant-se els factors de temps, ús, nombre
d’usuaris, etc.
DINS DE L’HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ: S’aplicarà la taxa corresponent a
cada usuari que forme part de l’entitat sol·licitant. En el supòsit que per edad,
l’usuari estiguera exempt, se li aplicarà la taxa mínima a l’edat immediatament
superior.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS APLICABLES A INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS

Activitat Bonificació sobre abonament
instal·lacions

Carnet Jove i Carnet Esportista Generalitat
Valenciana

50%

Altres centres docents 50%
Centres docents d’Educació Especial 100%

TARIFES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

I. ABONATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPA LS:
            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”, mitjançant el pagament d'una quota
periòdica.

Constituïx l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà
per la taxa que segueixen:
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 60 anys. 8,20 €
Discapacitat (major o igual al 33%).Segons graella annexa

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 €
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DE Jubilats, Pensionistes i Discapacitat (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 graella
annexa.
Família nombrosa per cada membre de la unitat familiar 20%

II. INSTAL·LACIONS:
II.1. TENIS/ PÀDEL /FRONTÓ/ VOLEI PLATJA:
Llum artificial: (cost fitxa/ hora)
Abonats / No abonats: 3,00 €
II.2. FUTBOL SALA / BASQUET / VOLEIBOL / HANDBOL:
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 10,30 €
II.3. FUTBOL 7:
Camp de Futbol per partit de 60 minuts
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 10,30€
II.4. FUTBOL 11: Camp de Futbol per partit de 60 minuts
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 15,40€
II.5. PAVELLONS ESPORTIUS Llum artificial (Per hora de joc i
partit) Abonats / No abonats:
Un terç de pista 3,60 €
Dos terços de pista 6,90 €
Pista completa 10,30 €
II.6. PISTA D'ATLETISME:
Llum natural Exempt
Llum artificial (en funció del nombre d’usuaris sol·licitants): per
persona

0,60

2. LLOGUER D’ESPAIS ESPORTIUS

Constituïx l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per la
taxa que seguixen de les instal·lacions de La Ciutat de l'Esport;  Pavelló
Esportiu Municipal, Francisco Ballester i Voleibol i Camp de FUtbol Paquito
Coloma.
Prèvia sol·licitud al Consell Esportiu i previ informe del coordinador esportiu i
acord del Consell Esportiu, es podrà llogar els següents espais esportius:
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Camp de futbol 7 Per partit de 60 minuts
Llum natural (Per hora de joc i partit) 33,00 €
Llum artificial (Per hora de joc i partit) 43,00 €
Camp de futbol 11 per partit de 60 minuts
Llum natural (Per hora de joc i partit) 53,50 €
Llum artificial (Per hora de joc i partit) 69,00 €

Pista de futbol sala Per partit de 60 minuts
Llum natural (Per hora de joc i partit) 23,50 €
Llum artificial (Per hora de joc i partit) 33,00 €

III.  ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:

III.1.PISCINA MURTA I PISCINA CIUTAT D`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 graella  annexa.
 Família nombrosa 20%

*Bonificació del 20% als abonaments de Piscina per als socis de la Ciutat de
l´Esport amb un 365 dies d'antiguitat. No acumulable a altres bonificacions.
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 GANDULA (hamaca) 0,50 €

2. PISCINES PEDANIES.Torre Lloris i Annahuir.

Constituïx l'objecte d'aquesta 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 graella annexa.
Família nombrosa 20%

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

III. ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
Constituïx l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les activitats esportives
municipals,  i es regirà per les Taxes que seguixen:

ACTIVITATS JÓVENS, ADULTS I TERCERA EDAT
Pilates, Aeròbic, Manteniment físic adults, Gimnàstica
Correctiva, Tai-Xi, Ball 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 dies
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 graella annexa
Família nombrosa (per cada membre de la unitat familiar) 20%
Família monoparental prèvia acreditació 20%
Jubilats i pensionistes en les activitats oferides: 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 FINALITAT
DE LUCRE, a  l'any i m2.  ..................................................................100,00€

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

3. ACTIVITATS ESPORTIVES, AMB TAQUILLA
PROMOGUDES PER ENTITATS  SENSE FINALITAT
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DE LUCRE. Percentatge de la recaptació a ingressar
en el Consell Esportiu Municipal. ........................................................... 10%

4. ACTIVITATS ESPORTIVES AMB TAQUILLA PROMOGUDES
PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. Percentatge de la
recaptació a ingressar en el Consell Esportiu Municipal, a més de
la taxa corresponent ................................................................................25%

5. ÚS ATÍPIC (No esportiu) PER ENTITAT AMB FINALITAT DE
LUCRE. Percentatge de la recaptació a ingressar en el Consell
Esportiu Municipal ...................................................................................15%

6. ÚS ATÍPIC (No esportiu) PER ENTITAT AMB FINALITAT DE
LUCRE I TAQUILLA: Percentatge de la recaptació a ingressar en
el Consell Esportiu Municipal ..................................................................40%
A més la taxa en base a un informe de l’oficial de manteniment,
que calcularà el preu/hora de les despeses d’obertura de la
instal·lació sol·licitada i valorarà factors com el temps d’ús,
nombre d’usuaris, etc.

7. FIANÇA per cessió de material d'infraestructura cadires,
taules, megafonia, (amb un informe previ de l'oficial de
manteniment d'instal·lacions). Percentatge sobre el material
sol·licitat ...................................................................................................20%

ALTRES SERVEIS
1. AUTOBÚS ESCOLA D´ESTIU. (Mínim 25 alumnes) ......................54,00 €
2. SERVEI ACOLLIDA ESCOLA ESPORTIVA D´ESTIU. ...................20,00€
3.PÈRDUA DE LA TARGETA O CARNET: Duplicat targeta ...............5,00 €

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

Tercer. El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb el
que s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies en
el tauler d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant
aquest termini de temps podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les
reclamacions que s'estimen oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si
no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord
fins llavors provisional.

Quart.  Notificar el present acord a Roger Cerdà Boluda, en
representació del grup municipal socialista, a Miquel Lorente López, en
representació del grup municipal d'esquerra unida i a Inmaculada Salernau
Sanz, directora general de l'entitat d'infraestructures de la Generalitat.

6é. EXP. NÚM. 1958/2014, SOBRE DESIGNACIÓ DE NOUS
MEMBRES I SUPLENTS  PER A FORMAR PART DE LA JUNTA R ECTORA I
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DEL CONSELL DE GERÈNCIA  COM A   VOCALS  DELS ESMEN TATS
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ  DEL CONSELL ESPORTIU MUNIC IPAL

Atés que per  acord del Consell de Gerència del Consell Esportiu
municipal, de data 19 de setembre de 2014,  a la vista de l'escrit de data 15 de
setembre de 2014, subscrit pel president de  la Coordinadora d'associacions
esportives, pel qual es proposen nous suplents dels vocals de la mateixa , en
els Òrgans de Govern del Consell Esportiu  municipal, Consell de Gerència i
Junta rectora, motivat per la dimissió del president del club d'Atletisme Xàtiva i
l'estat de salut delicat del Sr. Pizarroso.

Considerant  el que estableixen els arts.  8é i 10é,   dels  Estatuts del
Consell Esportiu  municipal, modificats  per  acord del Consell de Gerència en
sessió del  dia 1 de setembre de 1994, publicats en el  "Butlletí Oficial  de la
Província núm.  52 del 3-III-94 i  aprovats definitivament  en data 3 d'abril de
1994, donada la  nova redacció   dels  mateixos,  va ser  sol·licitada  la
designació del nou president de la Coordinadora d'associacions esportives, per
a formar part com a vocal de  la Junta rectora i del Consell de Gerència, del
Consell municipal Esportiu.

Vist el dictamen de la  Comissió Informativa Sociocultural,  de data 25 de
setembre de 2014,  dictaminant favorablement la  proposta del Consell de
Gerència del CEM, que s'eleva a la consideració del Ple.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta la seua conformitat amb la voluntat de la Coordinadora.
Recorda que des de 2011 està sobre la taula la modificació  d'estatuts per a
integrar de ple dret en el Consell els Grups de l'oposició.  La decisió  de
l'alcalde  de no haver-los integrat impedeix que participen  Esquerra Unida i
Compromís com els altres.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que votarà en contra. Reitera que el Consell és un òrgan no democràtic i arcaic
on no participen tots els Grups. Eixa situació  es tolera per associacions.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta la seua
conformitat. Apunta que el Consell ha de millorar en representació pública i
també  en la forma de treballar. La presidenta firma acords abans que  siguen
adoptats.

A les 14 hores 10 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-President.
Presideix el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

 Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada d'Esports explica
que el Consell va votar  a favor de modificar els estatuts i ho va elevar al Ple.
En eixe Ple l'oposició va criticar  el Consell i els seus Estatuts i es va abstindre
de la votació. Encara hui el Grup Socialista diu que el Consell no serveix per a
res i que l'operativa és irregular. En concret el Grup Socialista demana
qüestions per a les quals la Junta rectora no té competències i no obstant això
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voten en contra de les bases de subvencions a clubs proposades per ells
mateixos.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pensa que és important participar amb veu i vot en qualsevol òrgan.
Demana  major participació  als usuaris  i és el que es va fer. Espera que hui la
regidora es comprometa a modificar els estatuts.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que votarà en contra perquè la gestió del Consell és de vergonya. La gent diu
que qui protesta no se li dóna subvenció. L'Ajuntament es desentén de l'esport
base  i es limita  a donar subvencions. No és de rebut que no tots els Grups
estiguen representats. No té legitimitat la regidora per a parlar de democràcia.
El Partit Popular utilitza les institucions i els fons públics per a fer callar la gent.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que ara
s'arguye que els Estatuts impedeixen fer coses que abans es feien. L'actitud de
la regidora és impedir que es vote una proposta del PSOE en el si del Consell.
El problema és com es gestionen les coses. El Consell funciona sense la total
representativitat  política i això és una realitat. Es neguen constantment
alternatives de més participació que són proposades.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports diu que
la realitat és que les subvencions es reparteixen sobre criteris públics, objectius
i consensuats amb llum i taquígrafs. La intervenció de la Sra. Suñer Tormo, diu,
evidencia el desconeixement del funcionament de les escoles esportives i
clubs.

L'Ajuntament en Ple, per setze vots a favor (el vot del president en
funcions i els nou vots  dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), dos
vots en contra (els dos vots del Grup Municipal  Bloc-Compromís) i tres
abstencions (les dues abstencions dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià i l'abstenció  del Sr. Alcalde-President per absència)
ACORDA:

Primer. Nomenar  com a vocals SUPLENTS del Consell de Gerència i de
la Junta rectora, del Consell Esportiu municipal, en representació  de la
Coordinadora de les associacions Esportives: en representació dels dos
membres dels clubs esportius  integrants en  la mateixa, les persones
següents:
• Com a suplent del Sr. Enrique Luis Mateu Bordera, com a primer suplent,

Juan López Aparici DNI 20.409.307 G i  com a segon suplent Javier
Moscardó Úbeda DNI 20.389.777 R .

• Com a suplent d'Alfonso Pizarroso Guerrero, com a primer suplent,  i
Vicente José Albiñana Ramírez DNI. 20.417.390 Z, com a segon suplent
Vicente Lluch Montaner DNI 20.408.240 H i  com a tercer suplent D.
Antonio Herrero Sirvent DNI 20.370.695 D.

• Com a suplent de Carmen Sanchis Cucarella, com a primer suplent, Javier
Moscardó Úbeda DNI 20.389.777 R i  com a segon suplent Vicente Lluch
Montaner DNI 20.408.240 H.
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Segon. Comunicar als vocals i suplents, que  prendran possessió  del
seu càrrec com a nous vocals en la primera sessió que se celebre de Consell
de Gerència i de la Junta rectora.

Tercer. Traslladar el present acord als representants dels clubs i a la
coordinadora d'associacions esportives i donar-ne compte a la presidenta del
Consell Esportiu municipal  perquè en prengueu coneixement.

7é. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PE R
AL MANTENIMENT I MILLORA DEL CENTRE D’ESPECIALITATS

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la proposició presentada el 19 de setembre de 2014, per al
manteniment i millora del centre d’especialitats, amb el següent tenor literal:

“Exposició de motius

Ja fa set anys que la demanda de tota la societat xativina de reforma del centre
d'especialitats va ser reflectida en els pressupostos de la Generalitat, en
principi amb només 50 000 €, el que ja va ser criticat per aquest grup per
insuflcient en aquell moment.
Des de COMPROMÍS consideràvem i considerem que la construcció d'un nou
Centre d'Especialitats i el seu impuls en quant a prestació d'atenció sanitaria és
un punt estratègic a nivell local pel dinamisme que suposa per a la ciutat en
general i per a les zones de trànsit afectades en particular.
Ara, passats gairebé vuit anys, ens trobem amb el desmantellament del Centre
d'Especialitats, un desmantellament lent, a poc a poc, sense fer rebolic, però
que avança indefugiblement cap al seu tancament definitiu i el trasllat de tota la
seua activitat assistencial a l'hospital. Estem davant un degoteig constant de
retalls de les prestacions, del personal, de mitjans, etc. el que fa suposar que
existeix la intenció d'acabar-lo tancant. Fins i tot els últims anuncis d'inversió
poden ser només una cortina de fum per amagar les intencions reals.
Per això creiem que és necessari manifestar des del consistori de la nostra
ciutat una postura ferma i unànime a favor del manteniment del centre
d'especialitats en l’actual ubicació, pels beneficis que suposa, amb un
funcionament complet recuperant els serveis perduts últimament i la demanda
de reforma integral.

És per tot açò que el ple de l’Ajuntament de Xàtiva acorda, a proposta de
BLOC-Compromís, els següents:

ACORDS:

Primer. I’Ajuntament de Xàtiva manifesta la seua postura ferma a favor del
manteniment del Centre d’Especialitats “L’Espanyoleto” en la seua ubicació
actual, i de la necessitat de la seua reforma integral com a requisit per aquest
manteniment.
Segon. L'Ajuntament de Xàtiva manifesta la seua postura a favor del
manteniment dels serveis que presta el Centre d'Especialitats i la recuperació
dels perduts últimament, com el servei de rajos per les vesprades i el servei
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d'oftalmologia per les vesprades, amb la dotació dels recursos necessaris per
mantenir la qualitat del servei.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Sanitat, al Consell de la
Generalitat i a les Corts Valencianes.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu estar a favor d'una proposta que parla de serveis públics. Sanitat,
educació, serveis socials són els pilars més  importants. El Centre
d'Especialitats és un referent per a la comarca. S'està derivant  gent a l'hospital
Lluís Alcanyis. Deuria fins i tot ampliar-se la carta de serveis.

Roger Cerdà  Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el Centre és
fonamental, no sols des del punt de sanitat sinó com a pol d'atenció comercial.
S'ha fet una política erràtica en infraestructures sanitàries. El Centre
d'Especialitats necessita una remodelació. Es realitzen anuncis d'actuacions
contradictòries i que no es porten a terme. S’ha de debatre respecte d'això i
fixar  una postura.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta la seua conformitat amb la remodelació del Centre d'Especialitats.
L'assistència sanitària a Xàtiva es vertebra amb l'Hospital i els tres centres de
la Ciutat. L'atenció sanitària ha experimentat canvis amb l'esdevindre dels anys.
No està d'acord amb l'al·lusió de la moció al desmantellament del Centre. No
és veritat. Explica que les visites s'han incrementat notablement. Prega eliminar
la  referència a “desmantellament del Centre” i el punt segon de la part
resolutiva de la proposició que parla de “l'eliminació de serveis concrets”.

Miquel Àngel Lorente López,  del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià reforça el seu suport a la sanitat pública. Proposa que l'esmena
passe per Comissió  però ho deixa en mans del Grup Compromís en tant de
firmant de la proposta. La llista d'espera continua. Encara que s'haja atés a
més gent hi ha llista d'espera.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu
que no té cap informació. Si hi ha justificacions tècniques podria estudiar-les.
La informació que té és que estan suprimint-se serveis com el d'oftalmologia.
Proposa que el ple aprove  que el gerent explique per què és convenient
suprimir serveis. Si està justificat ja decidirà. És competència de l'Ajuntament
exigir que no se suprimisquen serveis.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el
plantejament fet per Compromís i el PP és compatible. Tal vegada caldria
sol·licitar una compareixença del gerent i que s'explique. L'important és
aconseguir que l'aposta de l'Ajuntament pel manteniment del Centre siga
ferma.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que la seua voluntat és d'acord. Disposa de la informació perquè ha
treballat per a aconseguir-la. El gerent ha donat explicacions de per què se
suprimeix el servei.
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El secretari explica que no pot votar-se l'esmena perquè no s'ha
presentat per escrit pel que és la Sra. Suñer Tormo la que  ha de manifestar  si
assumeix el suggeriment de la Sra. Masip Sanchis en el punt segon de la part
resolutòria de la proposició.

Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
li sembla bé que el gerent faça un informe. Accepta la modificació de la seua
proposició.

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

Únic. Aprovar la proposició presentada pel  Grup Municipal Bloc  per al
manteniment i millora del Centre d'Especialitats i en el punt segon de la part
resolutiva afegir “i si no és així que conste un informe tècnic que acredite la
justificació del canvi”.

A les 15:00 hores s'absenten de la sessió M. Emilia Soro Perona i
Cristina María Suñer Tormo.

8é. PROPOSICIÓ  DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA D EL
PAÍS VALENCIÀ DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA PROMOCIÓ
I ÚS DEL VALENCIÀ

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

L'Ajuntament en Ple, per nou vots en contra (el vot del president en
funcions i els huit vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit
Popular) nou vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal del
Partit Socialista, el vot del regidor present del Grup Municipal Bloc-Compromís i
els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del Dia, i per tant, ha
de passar per comissió.

9é. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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

Números del 278 al 299 (corresponents al mes de setembre de 2014)
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L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

A les 15 hores 5 minuts s'incorpora a la sessió M. Emilia Soro Perona.

10é. DESPATX EXTRAORDINARI

10é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
PER A L'ELABORACIÓ D'UNA AUTORIA SOBRE IL·LUMINACIÓ  PÚBLICA I
SEGURETAT

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

A les 15 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió Cristina María Suñer
Tormo.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a
la moció presentada el 24 de setembre de 2014, registre d'entrada número
7185, per a l'elaboració d'una auditoria sobre il·luminació pública i seguretat,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La substitució de les antigues peretes tradicionals per la nova tecnologia
LED es , sense cap dubte , un estalvi substancial d'energia i per tant un estalvi
econòmic considerable a llarg termini. Es evident que des de les
administracions públiques es deuen impulsar les noves tecnologies que donen
sostenibilitat i eficiència a la despesa pública.

Xàtiva ha estat una de les primeres ciutats en implantar ixa nova
tecnología LED, amb estalvis econòmics immediats. També es evident la una
disminució de la llum a peu de carrer, que deu ser assumida per la ciutadania
com a inevitable i mes acord amb un consum energètic raonable, un menor
contaminació lumínica i un urbanisme menys agressiu amb la foscor natural
de la nit.

Ara bé, l'estalvi energètic de les noves peretes LED, la racionalització
de l'enllumenat públic o l'aprofitament de les antigues faroles no pot donar
com a resultat una ciutat insegura per vianats i esportistes , que cada vegada
més utilitzen els carrers i polígons industrials de Xàtiva per a caminar, córrer
o fer ciclisme a primeres hores del matí o a la nit, quan es completament
necessària la llum artificial.

La majoria de les zones públiques estan adequadament il.luminades,
altres, com ara en el Passeig del Ferrocarril, Ausiàs March o alguns trams de
la ronda Nord tenen una evident falta d'il.luminació, amb zones obscures i
pas de vianants que evidencien perillositat per la nit. No sempre es problema
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de falta de potència de les llums LED o faroles massa altes, algunes zones
tenen un arbrat que ofega la llum artificial, en altres la senyalització es
millorable.

Cal detectar i valorar adequadament les noves circumstancies
d'il.luminació en les que es troba actualment la nostra ciutat i actuar abans de
que siga com a conseqüència d'alguna desgràcia personal.

Per tot això, presentem per a la seua adopció pel Ple Municipal la
següent Proposta d'Acord:

PRIMER.  Elaborar una auditoria de seguretat que detecte aquells  punts
on    seria necessària una millora de la visibilitat de la circulació de persones i
vehicles.

SEGON.  Definir  les  actuacions  necessàries per  a eliminar els  punts
potencialment perillosos.

TERCER. Traslladar al departament responsable en cada cas la
proposta sobre les intervencions a realitzar. “

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  diu que el seu grup fa anys que va proposar la instal·lació de peretes
Led. Les seues bondats no poden comportar que la Ciutat deixe d'estar
suficientment il·luminada. El problema és que s'aplica un sistema que no
compta amb un informe que avale el que s'està fent. No es poden prendre
decisions sense informes. Si no s'actua pot haver-hi accidents.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
considera que s'ha millorat en les led però no en la qualitat de la il·luminació.
Això és degut a la falta d'estudis previs.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Enllumenat Públic explica
que les led, com a sistema nou, ha provocat puntuals zones de disminució de la
intensitat lumínica. Xàtiva partia de paràmetres excessius. Sobre eficiència i
rendibilitat les dades són aclaparants amb importants disminució de consum en
kilowats i en import de la facturació.Totes les actuacions han partit d'informes
previs. Agraeix la proposta però manifesta que, ja d'ofici, l'oficina tècnica
treballa en això.

Juan Ignacio Reig Sanchis, regidor del Grup Municipal Socialista
lamenta l'actitud del Partit Popular. No hi ha voluntat de col·laboració. Felicita
per l'estalvi però afirma que hi ha problemes de seguretat. Prega que en la pròxima
Comissió el regidor delegat aporte els informes de què es disposa.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que gran part de la il·luminació de Xàtiva no està homologada.
Prega que el departament es pose les piles.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
manifesta que el regidor és conscient de l'existència de zones fosques. La
moció és molt constructiva. Entén que el Grup en El Govern hauria d'aprovar-la.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Enllumenat Públic, diu que
les led han suposat una important disminució de CO2. Les lluminàries estan
homologades. Estan fent proves per a solucionar problemes i estudis per a
millorar la programació dels projectors.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, defensa la implantació  de led i la millora mediambiental. És el Partit
Popular qui no és sensible, diu.

A continuació es procedeix a la votació de la moció, i s'obté el resultat
següent:

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

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a
l'elaboració d'una auditoria sobre il·luminació pública i seguretat.

10é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
SOBRE EL MODEL DE BEQUES

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 29 de setembre de 2014, registre d'entrada número 7312,
sobre el model de beques, amb el següent tenor literal:

 “ EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Per garantir l’efectiva igualtat d' oportunitats en l' educació post obligatòria, en
l'any 2005 les beques foren reconescudes com un dret dels estudiants i les
estudiants que les necessitaven per les seues condicions socioeconòmiques. El
nostre pais ha estat un exemple en l’avanç de l'educació superior i hui tenim els
més alts índex d’èxit acadèmic, al voltant del 78%. Unes dades que si es
comparen amb els països de l’ OCDE (70%) i de l’ UE-21 (69%) postren un
rendiment del estudiant universitari espanyol.

Per desgràcia el Govern del Partit Popular sols s'ha dedicat este temps a
possar entrebancs ais estudiants i als estudiants universitaris. En primer lloc
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amb l'increment dels preus públics de matrícula, més coneguts com a taxes
universitàries, i després amb la reforma del sistema de beques que les el·limina
com a dret de tots els qui les necesiten, afectant greument l'igualtat
d'oportunitats. Les beques ja no són una garantia d'igualtat en l'accés a
l'educació, són uns premis per a uns pocs.

Més dificultats i menys recursos als pressuposts quan les necessitats per a les
famílies i estudiants són majors a causa de la crisi. El pressupost que el
Ministeri d'Educació destina a ajudes i beques a l’estudi ha caigut un 15,75% en
els dos últims cursos, el que ha suposat que al menys haja descendit 275
milions d' euros. El balanç del Govern del Partit Popular en matèria de beques i
ajudes és una reducció del 40% en el número d' ajudes i per tant el trencament
del principi d'igualtat d'oportunitats en l'educació.

Però la situació és més greu, tal i com reflexa l'lnforme "Education at a Glance",
l' OCDE classifica a Espanya com "sistemes d' ajudes als estudiants poc
desenvolupats". Al Govern del Partit Popular este fet no li ha preocupat,  en
una mostra de la seua manca d'interés en qualsevol mecanisme que afavorisca
l'igualtat real en l'accés als drets que reconeix la constitución a tots els
espanyols i les espanyoles.

Així, el Govern no escolta les recomanacions de l' OCDE, dels partits polítics,
de les organitzacions educatives i de l' alumnat universitari, a més d' incumplir
la llei al no convocar l' Observatori de Beques, un organisme creat per a l'estudi
i la pressa de decisions compartides amb la comunitat educativa. El PP té el
seu propi pla, augmentar les taxes, reduïr i limitar les beques i fomentar les
préstecs bancaris a universitaris. En definitiva, augmentar substancialment la
financiació privada de l' educació superior, tal i com ha suggerit públicament la
Secretaria General d' Universitats.

Els universitaris i les universitàries han demostrat la seua vàlua, el seu talent i
el seu esforç, a pesar d' un Govern que sols vol castigar els alumnes amb
menys recursos negant-los gaudir del dret que la Constitució els reconeix. Les
beques han de garantir a qualsevol estudiant poder desenvolupar el seu talent,
independentment de la seua capacitat econòmica.

La política universitaria del PP condueix inevitablement a una disminució del
número d'estudiants universitaris, a l'agreujament de les dificultats
econòmiques de les universitats públiques i al trencament en l'equitat en
l'accés a la Universitat, en definitiva, a la pèrdua d' oportunitats i del talento de
molts dels nostres joves.

Per tot allò exposat, el Grupo Municipal Socialista de l'Ajuntament de Xàtiva
presenta per a la seua consideración i acceptació pel Ple Municipal la sigüent

PROPOSTA D'ACORD:
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1. Instar al Govern d'Espanya a modificar la normativa reguladora de les beques
per a recuperar íntegrament la seua condició de dret i establir criteris clars,
objectius i ponderables en la seua concesió de manera que el sol·licitant Puga
conéixer d'avantmà els criteris pels quals se li atorguen i la quantia que
percebrà si li és concedida.

2. Instar al Govern d'Espanya a restituir els requisits acadèmics vigents per al
curs 2011-2012, fixant com a quanties base per a les components de
compensació i per mobilitat les de eixe mateix curs.

3. Instar al Govern d'Espanya a actualitzar els umbrals de renda i patrimoni
segons la variació de l’ IPC des de 2011.

5. Instar al Govern d'Espanya a establir un periode màxim de 3 mesos per a la
resolució dels expedients de sol·licitud de beca.

4. Instar al Govern d'Espanya a adoptar les mesures necessàries per a
renunciar a exigir els reintegraments prevists en l'artícle 41.b) de la Resolució
del 13 d'agost de 2013 als estudiants que van complir tots els requisits exigits
per obtener la seua beca en el momento de la concesció.

6. Instar al Govern d'Espanya a afegir una modalitat de convocatòria que incloga
el pagament de la matrícula ais licenciats i graduats en situació d'atur que
realitzen estudis de postgrau en Universitats públiques amb la finalitat de
millorar la seua qualificació.

7. Instar al Govern d'Espanya a convocar amb caràcter de urgència l' Observatori
de Beques creat a través del Reial Decret 1220/2010, d' 1 d' octubre.

8. Instar al Govern d'Espanya a adoptar les mesures necessàries per a reduïr l'
import dels preus de les matrícules universitàries, suprimint les restriccions a la
capacitat de la Conferencia General de Política Universitària d' establir els
límits dels preus públics de matrícula introduïts pel Reial Decret-llei 14/2012, de
20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu.”

Se sotmet la declaració d'urgència a votació, la qual cosa requereix la
majoria absoluta del nombre legal de vots de la corporació.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del president en
funcions i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), deu
vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No conferir la  urgència de  la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista sobre el model de beques.

10é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA
PER A  SOL·LICITAR L'ALLIBERAMENT DE MAHDJOUBA MUHA MMAD
HAMDIFAF (MAYUBA)
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El secretari  manifesta que es procedeix a la retirada d'aquesta moció
atés el seu tractament institucional a l'inici de la sessió.

10é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A ELABORAR UNA ORDENANÇ A
MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE L'ARBRATGE

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 29 de setembre de 2014,
registre d'entrada número 7323, per a elaborar una ordenança municipal de
protecció de l'arbratge, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els arbres i arbredes d'un municipi formen part del seu patrimoni, del seu
paisatge i es troben fortament arrelats en l'imaginari col·lectiu i en les vivències
personals de la ciutadania,

Els arbres també tenen un alt valor ambiental, ecològic, sociocultural i
paisatgístic, i que el seu gaudiment i preservació constitueix una exigència
social cada vegada més creixent. A Xàtiva i al seu terme municipal hi ha molts
arbres singulars que formen part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i
com a tals són mereixedors de protecció. La tala indiscriminada, el vandalisme,
els incendis forestals, les ampliacions urbanístiques, les transformacions
agràries, les plagues i malalties, els agents atmosfèrics, els trasplantaments, etc.
Aquests riscos s'han vist afavorits per la falta de coneixement del nombre
d'individus destacables i del seu estat de salut. Així per a detenir i evitar la
degradació i desaparició d'aquest patrimoni arbori, d'éssers vius ancians, es
requereix d'una protecció i conservació racional, eficaç i efectiva.

Cal assenyalar que aquestos espais i individus es poden transformar en
centres d'atracció i d'interés amb una funció educativa, cultural, social i
econòmica que puga permetre servir com a punt de partida per a conscienciar
la societat, mitjançant l'educació ambiental, del respecte que devem del medi
natural; i per a fomentar el desenvolupament sostenible (revaloració, difusió,
etc.) dels llocs on es troben.

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

PRIMER. Elaborar una ordenança municipal de conservació, ús i
protecció dels arbres i arbredes d’interès local, tant si estan en terrenys de
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titularitat pública o privada i que establisca un règim disciplinari i sancionador pel
seu compliment.”

Se sotmet la declaració d'urgència a votació, la qual cosa requereix la
majoria absoluta del nombre legal de vots de la corporació.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del president en
funcions i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), deu
vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No conferir urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià per a elaborar una ordenança municipal del
protecció de l'arbratge.

10é.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A PROMOURE EL CONSUM
COL·LABORATIU A XÀTIVA

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 29 de setembre de 2014,
registre d'entrada número 7324, per a promoure el consum col·laboratiu a
Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims anys la crisi econòmica ha estat objecte de nombroses anàlisis i
reflexions, fins i tot s'ha parlat de refundar el capitalisme, però a la pràctica s'ha limitat
a la intervenció financera i l’austeritat deis diferents governs amb escassa
coordinació i escassos resultats. A més a més, entenem que al model basat en
l’espiral de producció-consum resulta totalment insostenible des del punt de vista
ecològic i també des del punt de vista social.

Des de la societat civil han comencat a sorgir moltíssimes iniciatives en les que es
facilita l’accés a diferents recursos i serveis a través de pràctiques ancestrals com
l’intercanvi, el compartir i, fins i tot, la completa gratuïtat. La incertesa econòmica, les
innovacions socials i les noves tecnologies estan propiciant aquest intercanvi, lloguer
o préstec entre les persones. La tecnologia de la informació possibilita la confianca
entre persones que no es coneixen.

El consum col·laboratiu (compartir cotxe, places de garatge, intercanviar casa o favors,
compartir espais de treball, reparacions, deixar instruments musicals, regalar coses
que no serveixen, bancs dels temps, mercats d'intercanvi, financament col·lectiu,
etc.) més que una moda, es considera l’inici d'un nou paradigma de consum basat
en primar l’ús i ĺ accés davant la possessió i la propietat i que el valor que genera no
és només econòmic, sinó també social, mediambiental, de temps i de qualitat de
vida.
És per tot això que el Grup Municipal d'Esquerra Unida de l’Ajuntament de Xàtiva
proposa l’adopció dels següents
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ACORDS

PRIMER. Crear un espai web propi, dins la web de l'Ajuntament o
connectada a ella, dedicat al consum col·laboratiu en el que s'informe dels
mercats d'intercanvi existents a l'Estat, els bancs del temps, cooperatives de
consumidors, espais coworking, i on també hi haja un servei de contacte entre
les persones que vulguen compartir cotxe per trajectes similars, pàrquings i
d'altres objectes materials.

SEGON. Fer campanyes específiques de comunicació per promoure les
diferents opcions de consum col·laboratiu que es puguen donar en el municipi.”

Se sotmet la declaració d'urgència a votació, el que requereix la majoria
absoluta del nombre legal de vots de la corporació.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del president en
funcions i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), deu
vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No conferir urgència a  la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià per a promoure el consum col·laboratiu a
Xàtiva.

10é.6. MOCIÓ “ IN VOCE”  QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
BLOC-COMPROMÍS DE MESURES PREVENTIVES PER A PREVIND RE LA
CORRUPCIÓ EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció “in voce” que, diu, presenta en nom del Grup Polític
Ciutadans (C’s)- Partit de la Ciutadania, de mesures preventives per a
previndre la corrupció en les Administracions Públiques, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atés la no obligatorietat per part de les administracions locals a previndre
els delictes que es realitzen en les seues organitzacions pel mer fet de ser
PÚBLIQUES. En el grup polític CIUTADANS (C's)-Partit de la Ciutadania
pensem que aquestes, haurien de complir amb alguna mesura de prevenció
degut als ja incomptables casos de corrupció   que s'aprofiten de la impunitat i
privilegis que suposa allò PÚBLIC; a més de la complexitat dels models
delectius de difícil detecció si només intervé la part repressiva/penal.

Pensem que només amb la part repressiva/penal no és suficient, als fets
ens remetem i que succeeixen dia a dia a tot l'Estat espanyol; pensem que una
combinació d'ambdues mesures comportaria una reducció dels casos de
corrupció  pública i per tant la reducció de casos en els tribunals de justícia i el
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consegüent  alleujament d'aquestos i la reducció dels costos en allò econòmic  i
humà serà més que considerable.

I per a poder evitar en la major mesura possible casos de corrupció a la
nostra localitat, és pel que presentem aquesta sol·licitud de PROPOSICIÓ DE
MESURES PREVENTIVES PER A PREVINDRE LA CORRUPCIÓ EN LES
ADMINISTRACIONS LOCALS.

Sol·licita:

Que siga de públic coneixement per als veïns de la nostra localitat del
pla d'actuació per a previndre la corrupció per part de l'Ajuntament de Xàtiva. I
per una altra banda els proposem un esquema amb el qual el grup polític
CIUTADANS (C's)- Partit de la Ciutadania treballaria sobre les següents àrees
desenvolupades.

1.Àmbit d'actuació.
1.1. Proveïdors Generals.

A. Existents.
B. Nova incorporació.

1.2. Empreses licitadores a Concurs Públic.
A. Existents.
B. Nova incorporació.

2. Mesures Preventives. Implantació de la DILIGÈNCI A DEGUDA.
2.1. Identificació  titular formal abans de la relació de negoci.

A. Escriptura de constitució completa.
B. Fotocòpia CIF
C. Fotocòpia DNI administrador societat.
D. Fotocòpia IAE.

2.2. Identificació titular real.
A. S'entendrà per titular real allò que s'ha descrit en el RD

394/2014 de la llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals
i el finançament del territori.

B. Escriptura de manifestació de Titularitat Real.
C. Certificació número de compte bancari amb què es va a

operar.
D. Comptes anuals i últim trimestre d'IVA

3. Propòsit i índole de la relació de negoci.
3.1. Es demanarà informació  a fi de conéixer la naturalesa de la
seua activitat professional i/o empresarial. L'activitat declarada pel
client serà registrada amb caràcter previ a l'inici de la relació de
negocis.
3.2. Es comprovaran  les activitats declarades pels clients.

4. Seguiment continu de la relació de negoci.
4.1. Es realitzarà  un escrutini de les operacions efectuades al
llarg de la relació de negoci a fi de garantir que coincidisca amb
l'activitat professional i/o empresarial del client i amb els seus
antecedents operatius. S'incrementarà el seguiment quan
aprecien riscos superiors a la mitjana per disposició normativa o
perquè així es desprenga de l'anàlisi de risc.
L'escrutini tindrà caràcter integral, havent d'incorporar tots els
productes del client amb l'Ajuntament i si és el cas, amb altres
societats de participació pública
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5. Revisions.  Realitzaran periòdicament processos de revisió a fi
d'assegurar que els documents, dades i informacions obtinguts com  a
conseqüència de l'aplicació de les mesures de deguda diligència es
mantinguen  actualitzats i es troben vigents.

5.1. Certificació de comptes bancaris.
5.2- Poders de representació. “

Se sotmet la declaració d'urgència a votació, el que requereix la majoria
absoluta del nombre legal de vots de la corporació.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del president en
funcions i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), deu
vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No conferir urgència a  la moció “in voce” presentada pel Grup
Municipal Bloc-Compromís, de mesures preventives per a previndre la
corrupció en les Administracions Públiques.

11é. PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a tractar les preguntes que van quedar
pendents en la sessió plenària anterior:

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que té
pendent una informació demanada a Yolanda Esperanza Sipán Sarrión  per
tema de sanitat.

Yolanda  Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Sanitat respon
que ja va dir  que se li demanara per escrit encara que va donar la informació
en Comissió Informativa.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que no entén per què ha de presentar la pregunta per escrit. Demana
que se li conteste en el Ple.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión,   demana que concrete què sol·licita
perquè ja ha contestat nombroses vegades.

B) A continuació es procedeix a contestar les preguntes formulades per
escrit.

1. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, presenta l'1
d'octubre de 2014, registre d'entrada número 7428, les següents preguntes
adreçades al regidor Vicente Parra Sisternes:

Estan els arbres de Xàtiva en estat òptim per a evitar la caiguda perillosa
de branques aquesta tardor?
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Hi ha algun potencial perill en l'arbratge de Xàtiva?

Quines faenes de prevenció i manteniment s'efectuen anualment en
prevenció d'aquest tipus d'accidents?

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Parcs i Jardins, en
contestació, entrega informe per escrit.

2. Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
presenta el 2 d'octubre de 2014, registre d'entrada número 7493, les següents
preguntes adreçades al regidor Enrique Perigüell Ortega:

• “Quants gossos s'han inscrit fins els moments en el registre?
• De quants es té l'anàlisi d’ADN feta?
• Quantes Xapes han sigut rebudes per l'Ajuntament?

Quantes han sigut lliurades als propietaris?
• Ha existit la suficient informació als propietaris de quant estaria la xapa

disponible? Ha hagut propietaris que han tardat en recollir-la?
• Ha hagut retards en la recepció de les xapes? Per quin motiu?”

Enrique Perigüell Ortega respon en relació a la primera pregunta que hi
ha inscrits 1.700 gossos. Sobre la segona pregunta del ADN diu que 1.200. A la
tercera pregunta  explica  que hi ha 750 xapes rebudes i 400 entregades. A la
pregunta sobre la informació abocada respon que sí hi ha hagut i l'estima
suficient. En relació a la recepció de les xapes respon que no sap el que
tardaran a vindre encara que a l'agost hi ha hagut un xicotet retard.

c) A continuació es procedeix a formular preguntes orals:

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià pregunta si en els trenta-quatre desnonaments que hi ha
hagut enguany a Xàtiva s'ha seguit el protocol.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu
que respondrà en Comissió.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, li pregunta quina campanya d'informació s'ha fet.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social
respon que falques publicitàries en ràdio.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, considera que la situació mereix un esforç major.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu
que la millor campanya és la comunicació verbal.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
completa la informació requerida pel Sr. Lorente López sobre el procediment
seguit.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que des de fa temps Esquerra Unida ha demanat informe sobre
les actuacions que s'estan fent. Ara prega que en el pròxim Ple es done compte
de les actuacions fetes. Si es vol ser seriós.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida,
pregunta que, si el 30 d'agost hi havia nivell 3 d'emergència, per què no es va
informar  d'això a la comissió de festes de la pedania de la Torre de Lloris
abans per a evitar-los despeses.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Pedanies, respon que la
pregunta evidencia desconeixement. Explica que el comunicat d'emergència va
arribar a les 10 hores del matí i es va executar. Es va comunicar a les 16 hores
abans que es muntara res.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida prega a
José Antonio Vidal que mantinga la calma dialèctica. Considera que quan
arriba el punt de precs i preguntes hi ha una gran agressivitat per part del Partit
Popular cap a la seua persona. Prega respecte.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
pregunta quins criteris es van a seguir per a la subvenció addicional a les falles.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes respon que
contestarà en el pròxim Ple.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
pregunta si des de l'Ajuntament s'incentiva l'ús del reciclatge en l'ecoparc del
Consorci. També pregunta si es pensa bonificar o mantenir.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Medi Ambient, respon  que
l'Ajuntament recull selectivament i a cost zero.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
pregunta en quin estat està l'expedient del carrer Sant Pascual.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que
està per a executar subsidiàriament.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida prega a
Jorge Herrero Montagud que no s'acumule brutícia per deposicions fecals en
algunes zones de Xàtiva com el passeig del Ferrocarril i Ausiàs March.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
pregunta a Jorge Herrero Montagud, per què estan tancats determinats
contenidors del Nucli Antic.
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Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Medi Ambient, respon que
perquè no poden accedir vehicles. Està buscant solucions.

� Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida pregunta
per les goteres de l'edifici de La Ferroviària.

Rosa María Esteban Miedes, respon que prompte estaran reparades.

� Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida, diu que
s'ha tancat l'Oficina Prop per a estalviar. Ara es va a utilitzar com a museu.
Pregunta de quina partida pagaran despeses i règim de funcionament.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que entén que serà una cessió a la Junta Local Fallera qui ho
gestionarà.

Enrique Perigüell Ortaga, regidor delegat de Patrimoni afirma que es farà
una cessió.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta per la
situació de l'Alberg del Cigroner.

Enrique Perigüell Ortaga, regidor delegat de Joventut diu que està en
contacte amb empreses interessades. Està esperant ofertes per escrit.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta si les
obres del sobreeixidor del col·lector central han començat.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon
que sí.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta si el
pas inferior de la carretera de Lluis Alcanyis va a sobreeixir-se’n per les pluges.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Serveis, respon que
eixa és la intenció.

� Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, pregunta si hi
ha algun canvi de titularitat en Santa Clara.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que no
ho sap.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que el
propietari està en concurs i pregunta com pot afectar açò a la titularitat del
convent.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que
no sap que estiga en concurs.



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 12, DE 3 DOCTUBRE DE 2014

43

� Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista prega a M.
Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme que netege les runes de la
part sud del Castell.

� Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si hi ha data
sobre el tancament del trànsit a la Plaça del  Mercat.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat
Ciutadana respon que no.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si s'han
previst aparcaments alternatius.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat
Ciutadana manifesta que hi ha aparcaments alternatius.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si
l'Ajuntament té previst informar veïns i comerciants.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat
Ciutadana diu que escoltarà a tot el món. Ja té propostes de les dues
associacions de comerciants.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   setze hores alça la sessió.
D'això s'estén la present acta que, amb el vistipla u del president en
funcions, autoritze amb la meua firma, com a secret ari en funcions que
done fe.

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

EL VICESECRETARI,


