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

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

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

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

1r. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
CELEBRADES ELS DIES 5 D'OCTUBRE DE 2012 I  2 DE NOVEMBRE DE 2012

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 les actes de les sessions anteriors,
que han estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la present sessió.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, observa que en la pàgina
6, de l'acta de la sessió del dia 2 de novembre de 2012, se l'assenyala com a
integrant del Grup Municipal Bloc-Compromís.

El secretari manifesta que es procedeix a la seua rectificació.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aproven  les actes de referència, corresponents a les sessions ordinàries
celebrades els dies 5 d'octubre de 2012 i 2 de novembre de 2012.

2n. EXP. NÚM. 962/2012, APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L'AJUNTAMENT. EXERCICI 2013

El vicesecretari, en funcions de secretari general, dóna compte de l'expedient
instruït per a l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2013, que comprén
el del propi Ajuntament, el de l'Organisme Autònom Consell Esportiu i el de la
Societat Econòmica de propietat Municipal PROEXA SA, elaborat de conformitat
amb allò que s'ha preceptuat en els articles 162 i següents del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,
de data 27 de novembre de 2012.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Miquel Àngel  Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que s'arriba tard a l'aprovació del Pressupost. S'incompleix la
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Llei i el ROM. No es facilita informació ni participació. Són els pressupostos del
Partit Popular i no de la ciutadania. Cada partida haguera d'analitzar-se i
reconfigurar-se des de zero tenint en compte les circumstàncies. Els ingressos
afavoreixen els benestants i no la gent humil. No s'afavoreix ni la fiscalitat verda ni
progressiva. La recaptació no és rigorosa, un exemple és la recaptació de la llum del
pavelló Paquito Coloma, en quantitats exigües al que el seu ús durant l'any haguera
de tirar. És evident que s'estan perdonant taxes, la qual cosa també ocorre amb les
denúncies mediambientals. No obstant això s'incrementa la recaptació de la grua. La
despesa segueix desorientada i en projectes prescindibles. El mateix ocorre en la
fira. Els interessos suposen ja un milió d'euros. L'emergència social i la promoció
econòmica brilla per la seua absència. Hauria de dedicar-se un 25% de les partides
de fira i festes  i presidència a emergència social. Proexa hauria de ser una
ferramenta d'impuls econòmic  més enllà de la construcció d'aparcaments. Dignitat
alimentària, de vivenda i cultura són imprescindibles  i a ells gira l'esquena el
pressupost. Tampoc es destinen recursos a la joventut ni a la dona. Les inversions
no contemplen  la generació de llocs de treball a les dones. En suma són
pressupostos il·legals, no participatius i ficticis. Són pressupostos d'un Ajuntament
intervingut que no serveixen la gent que pitjor ho està passant.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el
pressupost manté els mateixos defectes del passat que col·loquen l’Ajuntament en
una situació d'hipoteca. S'agreuja el patiment a les famílies en la línia del Partit
Popular en el govern. Haurà de pagar  la crisi qui no l'ha creat mentre es rescata
bancs. S'incrementen els impostos a la classe mitjana però no es millora la qualitat
dels serveis ja que els diners se'n van  per a pagar  interessos fruit d'una política
absurda i megalòmana. El problema s'incrementarà en el moment en què comence
el retorn del capital. S'enganya la ciutadania perquè en realitat no es rebaixa la
despesa. Es duplica la pressió fiscal  en aspectes com el fem amb el rebut del
consorci. Es malgasta molts diners. Segueix sense aclarir-se el futur de la gestió del
residu i del cost del rebut. Tampoc es redueix el capítol de personal malgrat  que es
redueixen sis places per jubilació. El capítol I no està racionalitzat  ni respon a cap
necessitat planificada prèviament. S'ha dedicat a comprar favors. Les inversions
apareixen per primera vegada relacionades però es demostra que són obres ja
executades, com per exemple CEEM i CRIS. L'obra estrela és la carretera de
connexió que no millora la qualitat de vida ni descongestiona la ciutat sinó que es
millora el centre comercial. Els ingressos no són reals. Menyspreen les al·legacions
dels grups de l'oposició  en les ordenances fiscals que, a més, no estan aprovades
definitivament. El pressupost de Proexa manté la contractació innecessària del
personal però no contempla l'amortització de préstecs. A més la societat pública no
contempla cap actuació. Els pressupostos del Consell Esportiu contemplen una obra
de remodelació  de la Ciutat de l'Esport quan no s'ha liquidat encara el contracte
d'obra. No són els pressupostos que necessita Xàtiva, no ajudaran a eixir de la crisi,
no tenen imaginació. Són pressupostos irreals que en la realitat no quadren.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, anuncia que presentarà
dues esmenes: una sobre la creació de treball i la recuperació econòmica i una altra
sobre ajuda als més necessitats. Rebutja  les formes en la preparació dels
pressupostos i l'absència total de participació  de l'oposició i de la ciutadania. És una
actitud lamentable. Es mostra crític amb els pressupostos que són antisocials i
injustos, incrementen la pressió fiscal tant en taxes com IBI. En compte d'ajudar la
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ciutadania se li posen més dificultats en forma d'impostos per a pagar el deute als
bancs. Es duplica la partida d'interessos. L'endeutament supera els trenta milions
d'euros, conseqüència  de més de dotze milions d'euros de pagament a proveïdors,
més de quatre milions dels quals es corresponen a factures il·legals. En dos anys la
situació serà inassumible. És un clar exemple de política de terra cremada.
S'amortitzen places de personal jubilat sense tindre en compte les vertaderes
necessitats del servei, la qual cosa provoca ineficiències, sense anomenar que la
plantilla de personal s'ha duplicat, com també les retribucions d'alts càrrecs. El
capítol II, es redueix per la no prestació del servei d'eliminació de residus. La partida
de presidència queda indeterminada i la despesa social per definir. La majoria de les
inversions són imprevisions o sobre costos anteriors. La carretera de connexió  no
respon a cap necessitat  de la ciutadania i sí a una política  d'aparador. No és  el
moment d'aquest tipus d'obres. En suma inversions reals nul·les i pagades per altres
institucions, pressupost irreal i insensible.

A continuació procedeix a la lectura de les dues esmenes:

1. Per a la creació d'un pla d'ocupació, amb el següent tenor literal:

“Exposició de motius

El treball és un dret fonamental de les persones. Significa el dret de cada
persona a forjar-se un projecte digne de vida en l'àmbit professional i en el personal
a sentir-se útil dins de la nostra societat. La desocupació, més enllà de les evidents
connotacions econòmiques significa la destrucció d'aquest projecte de vida i
comporta una inadmissible sensació d'inutilitat social per a la persona afectada.

Intentar solucionar o pal·liar la desocupació ha de ser l'objectiu fonamental en
les Administracions, tant en l'àmbit nacional, com en l'autonòmic i en el local. Els
ajuntaments  han de fer de la lluita contra la desocupació un element central  de la
seua tasca diària i han de posar els mitjans al seu abast per a aportar solucions útils
als seus ciutadans i ciutadanes.

Atenent aquest demanda  la Diputació va aprovar, va impulsar  i va participar
en un Pla d'Ocupació  que conjuntament amb la Generalitat i els ajuntaments hauria
d'ajudar a resoldre la situació de les persones aturades. Però la pràctica ha
demostrat  que aquest Pla ha sigut lent en la seua implementació  i poc ambiciós  en
els seus objectius i dotació econòmica. Per això els socialistes hem proposat   que
es multiplique per deu la seua dotació global, fent el propi cadascuna de les
administracions implicades.

Però aquest Ajuntament  no pot quedar a l'espera dels  avatars del Pla
d'Ocupació de la Generalitat. Ha de  prendre una iniciativa ferma i decidida per a
afrontar el problema. És per això que amb motiu de la tramitació dels pressupostos
2013, el Grup Municipal Socialista  presenta aquesta esmena  als mateixos, a fi de
crear un Pla d'Ocupació Municipal, que done resposta real a les demandes i
esperances de les persones que en aquests moments  necessiten un treball i no el
troben.

Un Pla potent i eficaç  amb la implicació de tots els grups polítics, empresaris
i sindicats per a donar una oportunitat  de treball als jóvens i a les famílies amb
menys recursos dels nostres pobles i ciutats.

Junt amb aquest Pla d'Ocupació proposem la creació d'un Pla de Reactivació
Econòmica Local que facilite el desenvolupament de nous negocis i la millora i el
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manteniment dels actuals. Un Pla que servisca d'estímul per als emprenedors de la
ciutat per a seguir avant en els seus projectes i que, al mateix temps, siga capaç de
millorar les condicions actuals enfortint el teixit comercial i empresarial de la ciutat.

I per això proposem que es destine íntegrament la partida “437.227.10 altres
despeses lligades a projectes productius” dotada amb 558.928,09 € a la posada en
marxa i dotació del  Pla d'Ocupació Municipal i del Pla de Reactivació Econòmica
Municipal. A tals efectes presentem la següent,

PROPOSTA D'ACORD

Crear una nova partida al capítol II de despeses del Pressupost de
l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici 2013 anomenada “Plans d'Ocupació  i
Reactivació Econòmica Municipal” amb una dotació pressupostària de 558.928,09 €.

Eliminar la partida “437.227.10 altres despeses lligades a projectes
productius” dotada amb un total de 558.929,09 € del Pressupost  de l'Ajuntament de
Xàtiva per a l'exercici 2013”

2. Per ajudar persones necessitades, amb el següent tenor literal:

“Exposició de motius

L'abastiment i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint ha ocasionat
canvis importants en la realitat social i econòmica dels ciutadans, que exigeixen
noves respostes, la implicació de tots els organismes i administracions públiques
per a implementar mesures específiques  que permeten combatre la greu situació
per la qual passen moltes famílies que no contenen amb recursos mínims per a
garantir les seues necessitats bàsiques.

Segons l'últim informe de l'Observatori de la Realitat Social, creix dia a dia el
nombre de persones que demanda aliments, roba, calçat i despeses  sanitàries i
que no  tenen cap tipus d'ingrés en la unitat familiar. Estem en una situació
d'emergència social.

Fins a la Unió Europea ha advertit el Govern referent a açò i, en el punt set de
les Recomanacions sobre el Programa  Nacional de Reformes de 2012 d'Espanya li
ha demanat que “prenga mesures específiques per a combatre la pobresa”.

Els ajuntaments com a millors coneixedors de la realitat dels municipis,
recolzen  en gran manera a les institucions sense ànim de  lucre que presten els
serveis d'acollida i assistència, però els recursos disponibles moltes vegades no són
suficients per a plantar cara a la demanda actual i per desgràcia en previsible
augment.

L'Ajuntament de Xàtiva ha portat  a terme accions positives  per a la
coordinació i millora del treball desenvolupat pels col·lectius implicats en l'acció
social com ha sigut la creació del Consell Local d'Acció Social. Però
lamentablement, aquests col·lectius no compten amb suficients recursos econòmics
per a fer front als greus problemes que existeixen en l'actualitat.

Per eixe motiu, entenem que el nostre Ajuntament ha d'implicar-se al màxim
en aquestes polítiques d'emergència social amb la posada en marxa d'una “Pla
Local d'Emergència Social” dotat inicialment amb 75.000 €. Aquest Pla hauria
d'estar gestionat pel Consell Social d'Acció Social, ja que en ell es troben
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representats els col·lectius que porten a terme aquesta acció social en el nostre
municipi, així com, el conjunt de forces polítiques presents en el consistori.

Amb aquesta finalitat proposem que es destine íntegrament  la partida
“912.226.09 MSA altres despeses especials Presidència” dotada amb 75.000 € a la
posada en marxa i dotació del “Pla Local d'Emergència Social” gestionat pel CLAS.
A tals efectes presentem la següent

PROPOSTA D'ACORD

Crear una nova partida en el capítol II de despeses del Pressupost de
l'Ajuntament  de Xàtiva per a l'exercici 2013 anomenada “Pla Local d'Emergència
Social” amb una dotació pressupostària de 75.000 €.

Eliminar la partida “912.226.09 MSA altres despeses especials Presidència”
dotada amb un total de 75.000 € del Pressupost de l'Ajuntament de Xàtiva per a
l'exercici 2013”.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda critica que des de
l'oposició no s'hagen fet propostes. Es paguen interessos perquè s'ha pagat onze
milions d'euros als proveïdors. La connexió de la biennal és una necessitat. Explica
les dificultats en l'elaboració dels  pressupostos. L'atenció a les necessitats de la
ciutat està assegurada. Són uns pressupostos realistes. Es manté la línia de rigor
iniciada l’any 2011. Es destina més d'un milió d'euros a benestar social. Es
compleixen  els criteris d'estabilitat pressupostària. S'aplica la regla SEC sobre
reducció de la previsió dels ingressos, es redueix la despesa de personal en la línia
del Pla de Racionalització dels recursos humans. Es conté la despesa corrent en la
línia d'una política de reducció. No obstant això la qualitat del servei no s'altera. S'ha
incrementat la partida d'interessos però la injecció econòmica en el sector productiu
val la pena. Es mantenen subvencions. S'incrementen les inversions que també són
un motor per a l'economia. No es contempla préstec. No és cert que les inversions
estiguen realitzades. Es compleix a més el Pla d'Ajust. La plantilla de personal s'ha
reduït un 20% i la qualitat no s'ha notat. Felicita el personal.

Obert segon torn de paraula, Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, diu que se sorprén de l'expressió que els
pressupostos són del regidor quan  en realitat són de l'alcalde que és qui mana. No
han participat dels pressupostos perquè són un frau que incompleix el RD 500/90 ja
que no hi ha consens ni voluntat de participació. Reitera que Fira i Festes i
Presidència es reduïsca en benefici  d'emergència social i relaciona i quantifica les
seues propostes que ha fet via mocions i interpel·lacions en plens i comissions. No
percep cap voluntat de consens i acusa el president de no liderar la seua ponència.
Repeteix que  s'incompleix el mandat impositiu de l'ordenança fiscal en enllumenat
del pavelló Paquito Coloma i la Ciutat de l'Esport. El pressupost és fort amb els
dèbils i dèbil amb els forts.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que no ha formulat propostes perquè no se l’ha invitat. Se li va comunicar  que
s'incoava l'expedient. No va tindre  accés a l'avantprojecte del pressupost fins al dia
27 de novembre. El Sr. Alcalde s'ha vanagloriat de ser el titular del pressupost. La
normativa es continua incomplint  com sempre s'ha incomplit i això és per falta de



7

voluntat política. Les xifres que es donen des del Govern se les inventen. Mai ha
injuriat a la plantilla de personal sinó a les males pràctiques d'accés a l'ocupació
pública que desenvolupa el govern  i a la falta de racionalització. No haver pagat els
proveïdors és fruit de la mala gestió del Partit Popular. Continuen havent-hi factures
en els calaixos. L'Ajuntament no presta cap servei, per això no ha fet retalls. S'han
gastat els diners en ximpleses. El capital pendent d'amortitzar a 1 de gener de 2013
són vint-i-tres milions  d'euros. Eixa és la realitat del deute.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que més enllà del
discurs oficialista del regidor d'Hisenda hi ha qüestions importants a què no s'ha
donat resposta. Són els problemes dels ciutadans. Eixos ciutadans no recolzarien el
destí preferent dels diners públics a la biela de connexió. No es pot apel·lar a la
participació ciutadana perquè mai s'ha cregut en això. El pressupost el fa l'alcalde i
els altres l'assumeixen. Els regidors del govern són  incapaços de donar resposta a
les qüestions que se'ls plantegen. Al poc que dóna resposta el pressupost és als
problemes creats pel propi govern, gastant diners que no es té i no podent pagar.
L'evidència de la mala gestió és duplicar els interessos per a pagar el deute als
bancs. No es creu el discurs oficialsita després de molts anys d'afirmacions que són
mentida. Reitera que s'aproven les seues esmenes.

El Sr. Alcalde-President felicita el regidor d'Hisenda per la seua labor. Titla els
valors del pressupost com a gestió, inversió i caràcter social. Retrau a l'oposició la
falta de propostes. Recorda que l'Ajuntament ha portat a terme una de ruta des de
2007 per a anticipar-se i afrontar la crisi. Molts ajuntaments no poden aprovar els
pressupostos. La situació de l'Ajuntament és de primera línia i està valorada per tot
el món. Fora de Xàtiva es valora el que no fa l'oposició des de dins de Xàtiva.
Generalitat i Diputació deuen a l’Ajuntament dotze milions d'euros que Xàtiva no
deu. Afirmacions com  l'esforç fiscal de Xàtiva posen en evidència les mentides de
l'oposició. L’Ajuntament no ha acomiadat ningú, no té conflictes i paga a tot el món. I
això sense comptar amb les actius de què disposa. La situació que ara viuen les
administracions espanyoles prové de la gestió del Govern socialista amb el suport
d'Esquerra Unida aprovant pressupostos amb més despesa de què es podia
assumir. Les esmenes van haver d'haver-se presentat des del 5 d'octubre i en
comissió. Sol·licita que conste en acta que l'oposició no desitja l'execució de la biela
de connexió. El més important dels pressupostos és que hi ha credibilitat i es paga a
tot el món. La partida de 580.000 € anirà a un pla d'ocupació, per la qual cosa no
veu necessari aprovar cap esmena.

A continuació es procedeix a la votació de la primera esmena presentada pel
Grup Municipal Socialista per a la creació d'un pla d'ocupació.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) 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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar l'esmena presentada pel Grup Municipal Socialista per a la
creació d'un pla d'ocupació.

En segon lloc es procedeix a la votació de la segona esmena presentada pel
Grup Municipal Socialista per a ajuda a persones necessitades.
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L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) 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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar l'esmena presentada pel Grup Municipal Socialista per a ajuda
a persones necessitades.

A continuació es procedeix a la votació del punt de l'ordre del dia per a
aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament, per a l'exercici 2013.

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

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2013
integrat pel de l'Ajuntament, el Consell Esportiu i la societat municipal PROEXA SA, i
la plantilla de personal amb el resum següent:

DESPESES

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I Personal 7.975.362,59 120.000,00 8.095.362,59 8.095.362,59

C-II
Compra de bens
corrents 9.523.852,24 855.258,00 11.000,00 10.390.110,24 10.390.110,24

C-III Interessos 950.032,35 2.000,00 43.000,00 995.032,35 995.032,35

C-IV
Transferències
corrents 1.572.780,00 219.800,00 1.792.580,00 940.000,00 852.580,00

C-V Inversions 5.345.983,21 20.000,00 66.000,00 5.431.983,21 5.431.983,21

C-IX
Amortització
préstecs 1.394.127,95 1.394.127,95 1.394.127,95
Totals despeses 26.762.138,34 1.097.058,00 240.000,00 28.099.196,34 940.000,00 27.159.196,34

INGRESOS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I Impostos directes 12.352.100,00 12.352.100,00 12.352.100,00
C-II Impostos indirectes 142.100,00 142.100,00 142.100,00

C-III
Taxes i altres
ingressos 3.557.600,00 247.058,00 3.804.658,00 3.804.658,00

C-IV
Transferències
corrents 5.868.500,00 850.000,00 120.000,00 6.838.500,00 940.000,00 5.898.500,00

C-V
Ingressos
patrimonials 372.400,00 0,00 120.000,00 492.400,00 492.400,00

CVII
Transferències de
capital 4.469.438,34 4.469.438,34 4.469.438,34
Total ingressos 26.762.138,34 1.097.058,00 240.000,00 28.099.196,34 940.000,00 27.159.196,34

PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI
1. HABILITACIÓ NACIONAL
Denominació Grup Places
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Secretari A1 1
Interventora A1 1
Vicesecretari A1 1
2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A) SUBESCALA TÈNICA
Tècnic A1 3
B) SUBESCALA DE GESTIÓ A2 6
C) SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu C1 15
D) SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar C2 14
E) SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern AP 14
3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Categoria tècnic superior A1 9
Categoria tècnic mitjà A2 9
Categoria tècnic auxiliar C1 1
B) SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
a) CLASSE POLICIA
Escala Superior  A1 1
Escala Tècnica A2 3
Escala Bàsica C1 53
Escala Auxiliar C1 1
b) CLASSE ENCÀRRECS ESPECIALS
Categoria Tècnic Superior A1 20
Categoria Tècnic Mitjà A2 6
Categoria Tècnic Auxiliar C1 10
Categoria Auxiliar C2 10
c) CLASSE PERSONAL D'OFICIS
Categoria Encarregat C1 1
Categoria Encarregat C1 2
Categoria Mestre C1/C2 0
Categoria Oficial C2 22
Categoria Ajudant AP 0
Categoria Operari AP 24
PERSONAL LABORAL FIX
Professor C. Luis Milán (a extingir) A1 7
PERSONAL EVENTUAL
Denominació          Places
Responsable de Gabinet d'alcaldia (a extingir) 1
Assessor de Protocol i Comunicació 1
Coordinador d'Actes i Events, Gran Teatre i Joventut. (a extingir) 1

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

Tercer. En compliment del que estableix l'article 16.2 del RD 1463/2007,
d'Estabilitat Pressupostària, es dóna compte a la Ple de la corporació de l'informe de
la interventora sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
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Quart. Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats en els
articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes locals, per a
l'aprovació definitiva del Pressupost, mitjançant la seua exposició al públic en el
Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies, perquè els interessats puguen
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà
definitivament aprovat si no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un mes per a resoldre-les.

3r. EXP. NÚM. 1178/2012, SUPRESSIÓ PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL
MES DE DESEMBRE AL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC. DECLARACIÓ DE
NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS.

El secretari dóna compte que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat,
estableix en l'article 2 que, al personal del sector públic se li reduiran les retribucions
en la quantia corresponent a la paga extra del mes de desembre.

D'acord amb què estableix l'apartat 4 del dit article les quantitats derivades de
la supressió de la paga extraordinària, es destinaran en exercicis futurs a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva, en els
termes i amb l'abast que determinen les futures lleis de pressupostos.

Per a complir amb allò establit al RDL 20/2012, procedeix acord de no
disponibilitat, que no podrà incorporar-se a l'exercici següent.

En l'expedient haurà de constar la relació de personal en les retencions
practicades, per a poder realitzar les aportacions al pla de pensions quan ho
determinen les corresponents lleis de pressupostos.

El Departament de Recursos Humans ha realitzat informe sobre el personal
afectat i les quantitats a retindre, amb un import global de 377.387,77€ per al
personal del sector públic i per import de 3.777,38€ per als regidors amb dedicació
exclusiva.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'hisenda de 27 de novembre i que
l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Vist que l'acord de no disponibilitat, segons l'article 33 del Reial Decret
500/90, de 20 d'abril, correspon al Ple de la corporació.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, felicita els treballadors que van fer vaga i aquells que per situacions
extraordinàries no la van poder fer. Cinc-cents mil  euros detrets als treballadors es
detrauran, al seu torn, del consum de la ciutat amb la consegüent destrucció de llocs
de treball. Sol·licita informació del destí de la paga detreta. Segons la seua opinió
només aniran a plans de pensions  sempre que el govern reduïsca la despesa en
seixanta-cinc milions d'euros. Tot açò té el seu origen en la reforma constitucional
de 2010 que van votar el Partit Popular i el Partit Socialista. No és just esprémer
sempre els de baix i el Sr. Alcalde, per la seua ascendència, haguera de rebel·lar-
se. En cas contrari assenteix i així es mostra d'acord. Insisteix a saber  a què es
destinarà la detracció del sou dels regidors i proposa que es destine a emergència
social.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que no
comparteix  ni serà còmplice de la política del Partit Popular en El Govern. No es pot
jugar amb els funcionaris i rescatar bancs i no fer absolutament res per la lluita
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contra el frau fiscal. Tota la política del govern no ha generat cap confiança en els
mercats. Pròximament vindran reformes en drets democràtics. Només està d'acord
amb la no disponibilitat del crèdit.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que com
sempre, acaba pagant  la crisi qui no deu. La mesura la proposa  aquell govern que
menteix i fa tot al contrari  del que va prometre. L’Ajuntament hauria de buscar la
forma de no complir una mesura injusta. No entén que no es defineix el destí de la
detracció. Al final aniran a pagar als bancs.

M. José Masip Sachis, Portaveu del Grup Municipal Partit Popular, diu que el
punt se circumscriu al compliment de la Llei. Els ajuntaments governats pel Partit
Socialista, per Esquerra Unida i per Compromís  ja han complit aquesta norma des
d'octubre. El menys autoritzat  moralment és el Partit Socialista  responsable de la
situació. La posició de la resta és demagògia.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que està en contra d'allò que ha manifestat la Sra. Masip perquè
en situacions  com l'actual  està legitimada la desobediència. El punt de partida és la
reforma constitucional per la inclinació als mercats. Vota no a l'acord per injust i
contraproduent.

Cristina  María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que sap que no li queda una altra postura que complir la llei però hi ha altres
administracions que pagaran l'extra al gener. El vertader discurs demagògic és el
del Partit Popular  sense cap solució.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que es titla  de
demagog i oportunista per criticar les mesures del govern quan abans es qualificava
el Partit Popular, per molt menys, de realista i responsable. No es pot  estar
permanentment rescatant el passat i l'herència rebuda. Entén que la mesura camina
en la direcció equivocada.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular, diu que no
s'està votant la possibilitat de pagar o no l'extra sinó de complir la llei i reservar els
crèdits. A nivell personal no comparteix la mesura ja que la pateix però per això
remarca que en la història de l'ocupació pública hi ha tres fites: Javier Moscoso,
Felipe González i Rodríguez Zapatero, els qui van reduir  i van congelar els sous
dels funcionaris.

El Sr. Alcalde-President diu que la prova del que opina la gent del que va fer
el Partit Socialista són els resultats de les tres últimes eleccions. Les mesures són
necessàries per a tractar d'eixir a flotació. No desitja que a ningú li lleven el sou.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President  i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots en contra (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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:
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Primer. En compliment de l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat, aprova la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre,
d'acord amb la relació individual realitzada pel Departament de Recursos Humans, i
que consta a l'expedient.

Segon. Declarar la no disponibilitat pels imports i en les aplicacions que
s'assenyalen a continuació:

Aplicacions Descripció Import
132.12000 Seguretat i trànsit. Funcionaris retribucions

bàsiques 104.646,35
151.13000 Vivenda i urbanisme. Retribucions bàsiques

personal laboral 44.614,38
161.13000 Benestar comunitari. Retribucions bàsiques

personal laboral 13.978,34
171.13000 Parcs i jardins. Retribucions bàsiques personal

laboral 26.105,51
231.13000 Benestar social i majors. Retribucions bàsiques

personal laboral 13.009,68
241.13100 Foment de l’ocupació. Retribucions bàsiques

personal laboral 24.046,46
314.13000 Promoció humana. Retribucions bàsiques

personal laboral 159,23
323.13000 Educació. Retribucions bàsiques personal laboral 31.318,27
334.13000 Cultura. Retribucions bàsiques personal laboral 29.751,90
341.13000 Esports. Retribucions bàsiques personal laboral 4.955,29
414.13000 Agricultura. Retribucions bàsiques personal

laboral 4.059,76
437.13000 Desenvolupament local. Retribucions bàsiques

personal laboral 10.001,06
491.13000 Informàtica i societat de la informació.

Retribucions bàsiques personal laboral 8.485,64
912.11000 Òrgans de Govern. Personal eventual de

gabinets 1.888,69
921.13000 Administració General. Retribucions bàsiques

personal laboral 30.856,42
931.12101 Hisenda. Funcionaris complement específic 29.510,79
Total general 377.387,77

Tercer. Declarar la no disponibilitat dels imports corresponents a la paga
extraordinària dels regidors amb dedicació exclusiva de l'Ajuntament, i practicar
retenció de crèdit en l'aplicació i per l'import que s'assenyala:

Aplicació Descripció Import
912.10000 Òrgans de Govern: Retribucions d’alts càrrecs 3.777,38

Quart. Que el Departament de Recursos Humans, una vegada pagada la
nòmina de desembre, certifique la quantitat retinguda a cadascun del personal
afectat, i s'unisca a l'expedient l'esmentada certificació, per poder realitzar les
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aportacions individualitzades als plans de pensions quan així es determine per llei
de pressupostos.

Cinqué. Comunicar el present acord a l'Oficina Pressupostària i al
Departament de Recursos Humans, perquè en prenguen coneixement i efectes.

4t. DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PROPOSTA DE SUPORT
A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PRESENTADA A LES CORTS VALENCIANES DE
MESURES CONTRA EL SOBRE ENDEUTAMENT PERSONAL I FAMILIAR DE
PROTECCIÓ DAVANT DELS PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA DE
LA VIVENDA HABITUAL

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  dóna
compte de la proposta de suport a la proposició de Llei presentada a les Corts
Valencianes de mesures contra el sobre endeutament personal i familiar de
protecció davant dels procediments  d'execució hipotecària de la vivenda habitual
presentada el dia 21 de novembre de 2012, registre d'entrada 14169, amb el
següent tenor literal:

“Exposició de motius

Com diu el Preàmbul de la proposició de llei presentada per Compromís a les
Corts Valencianes en data 23 d'agost de 2012 “la situació  de profunda crisi
econòmica …. Ha provocat un fort impacte en la situació de moltes famílies i
persones que troben dificultats per a exercir el dret  a la vivenda digna, reconegut
per la Constitució i els Estatuts d'Autonomia de reforma més recent, i que es troben,
per aquesta raó, al límit de la situació de risc d'exclusió social”.

Al nostre entendre, la proposta dóna una resposta clara i creïble als
problemes actuals dels desnonaments i a més regula de forma preventiva  la
situació de l'excés de l'endeutament. Aquesta llei s'estructura en tres capítols. El
capítol I proposa mesures contra el “sobre endeutament” personal i familiar i posa
límits de manera que les entitats financeres només podran  atorgar crèdits
hipotecaris a persones físiques per a l'adquisició de la vivenda habitual fent servir
com a garantia únicament la vivenda complint-se una sèrie de condicions: un
període d'amortització màxim de 30 anys, que l'import del crèdit no supere el 90%
del valor de taxació, que pot arribar al 100% en cas de vivendes de protecció pública
quan ho permeten els mòduls aprovats per les pròpies administracions públiques.
L'import prestat  com a màxim serà el 100% del preu escripturat. L'entitat de crèdit  i
el notari hauran d'informar el consumidor dels riscos del negoci que està fent i
facilitar TOTA la documentació sobre protecció d'usuaris i consumidors. Els
interessos moratoris dels préstecs per a l'adquisició no podran superar els límits que
marca la normativa de protecció  de consumidors i usuaris. Es permet en el
procediment d'execució hipotecària l'oposició basant-se en clàusules abusives el
que suposarà la paralització del procediment  d'execució i l'inici d'un procediment
ordinari (on el ban i el ciutadà estan en situació d'igualtat) fins que es resolga sobre
les clàusules.

El capítol II amb el títol de Procediment Extrajudicial de la liquidació ordenada
dels deutes proposa la creació d'un procediment  de caràcter administratiu que
possibilite a les persones amb situació d'insolvència  acollir-se a un procediment  de
liquidació ordenada (semblant al procediment de concurs) però més senzill, sense
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els costos d'un procediment judicial de concurs, però amb les mateixes possibilitats:
cancel·lacions, ajornaments, pla de viabilitat i pagament, etc. Els creditors
hipotecaris s'han d'acollir a aquest procediment (si l'execució hipotecària encara no
està en marxa) i suposa la paralització  del pagament d'interessos i el venciment de
noves obligacions i la possibilitat d'acollir-se al dret d'assistència jurídica gratuïta.
Finalment regula la creació de la Comissió sobre endeutament, d'àmbit  territorial
autonòmic, formada per 5 persones de reconeguda solvència jurídica, en l'àmbit de
la mediació  i els procediments concursa'ls.

El capítol III regula expressament les execucions hipotecàries i suposa una
incidència directa amb la legislació estatal i unes mesures que trenquen totalment
l'actual sistema de desnonaments eliminant  les  “prevendes” de les entitats
bancàries. En les vivendes de protecció pública (siga quina siga la seua qualificació
VPO, PREU TAXAT…): el límit de l'alienació en subhasta no pot ser superior al seu
valor que corresponga com a vivenda amb protecció oficial. L'adjudicatari ha de
reunir els requisits que l'administració exigeix per a ser beneficiari de la vivenda de
protecció pública. Les entitats responsables de l'execució han de comunicar a
l'administració pública corresponent la celebració de la subhasta, la identificació del
bé, el resultat de la subhasta i la identitat de l'adjudicatari i el preu perquè
l'administració puga controlar que es compleixen els requisits.

Però a més la proposició de llei va més enllà i contempla una modificació de
la llei concursal, tota per a afavorir, alleugerir i permetre amb majors garanties la
possibilitat que les persones físiques puguen accedir a la sol·licitud, davant els
tribunals, del concurs de creditors. Així possibilita que després del procediment
extrajudicial es puga acudir al judicial, destacant en aquest les propostes següents:
la declaració de concurs suspén  l'execució hipotecària; el Pla de liquidació ha de
respectar els criteris d'embargament  i ampliar les quantitats, tenint en compte els
membres del nucli  familiar que no obtenen ingressos i ha de determinar
expressament la forma  en què es garanteix el dret a una vivenda adequada al
deutor; si el deutor és titular d'un únic immoble el pla pot acordar el lliurament del bé
com a alliberador del deute sense que queden més garanties pendents de
pagament (incloent principal, interessos i costos); podrà acordar-se en el
procediment l'exoneració total dels deutes provisionalment quan no es dispose  de
béns i ingressos suficients per a pagar sempre que concorren diversos supòsits: la
declaració de la insolvència com a fortuïta, que l'origen de la insolvència haja estat
l'adquisició  de la vivenda habitual, que el deutor haja col·laborat amb el jutge, que
no haja estat condemnat per delicte d'insolvència punible, etc.

Finalment cal destacar que es contempla la modificació de la Llei
d'Enjudiciament Civil, articles 670 i 671 establint percentatges específics de postures
mínimes admissibles en segona i tercera subhasta de la vivenda habitual, que han
de superar el 80% del valor de taxació inicial de la vivenda o com a mínim de
l'import total del deute vinculat a l'adquisició de la vivenda.

També  compta manaments a les administracions públiques perquè adopten
mesures d'allotjament de les persones que han perdut la seua vivenda habitual
abans de l'entrada en vigor de la present llei; per al desenvolupament de societats
per a la moció de vivendes de lloguer; per a l'aprovació d'una llei  que garantisca  la
total independència de les societats de taxació, en relació amb les entitats
bancàries; perquè presente una modificació  de la legislació de IRPF, per a evitar
que les operacions de pagament siguen considerades com a increments
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patrimonials en la part que excedisquen amb escreix del valor del bé; perquè
presente un projecte de llei de modificació de la llei d'hisendes locals per a incloure
una bonificació del 99% en la determinació de l'impost conegut com a plusvàlua
generat en una operació de dació i al mateix temps s'habilite una compensació als
ajuntaments”.

A les 14 hores 6 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde i presideix la
mateixa el 1r tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes.

Miquel Àngel Lorente, manifesta estar a favor. Posa l'exemple d'una parella
jove  que viu una situació de desdonament. No es pot permetre que les persones
queden hipotecades de futur. Espanya té una de les legislacions hipotecàries més
retrògrades. Pensa que la proposta hauria d'estar votada per tot el món. Els
moviments ciutadans estan  provocant modificacions legals.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que el Partit
Popular s'ha quedat molt curt  en les seues reformes de la Llei Hipotecària. Proposa
que l'Ajuntament retire fons dels bancs que practiquen desnonament. Hi ha alcaldes
que estan mediant davant dels bancs.

A les 14 hores 10 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular manifesta que
la proposta ja va ser aprovada a l'abril pel Parlament Català. Compromís l'ha
presentat com pròpia quan no ho era, sinó d'un altre parlament i  tramitant-se a
Madrid. S'està proposant  aprovar quelcom ja dictaminat per les Corts Valencianes.
Votarà en contra perquè ja està instat davant del Govern d'Espanya. No són
competències de l'Ajuntament i les modificacions normatives són cosa de les Corts.
El Partit Popular, poc o molt, és l'únic que ha donat resposta als desallotjaments.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que no
és un plagi sinó una adaptació. Sembla que el que molesta al Partit Popular és que
estiga bé. Se sent orgullosa de fer una proposta encara que provinga d'un altre
Parlament. La proposta és bona, el Decret de Rajoy és fem. La reforma aprovada és
demagògia barata i en el fons  no volen modificar les lleis per a no atorgar drets als
ciutadans incrementant la fractura social. El decret només suspén temporalment dos
anys el llançament. No entra en el fons de la qüestió, la qual cosa passaria per
modificar la Llei Hipotecària i Concursal. Allò que s'ha fet és un mer pegat. Que la
proposta estiga tractada en les Corts no és obstatiu per a presentar-la en
l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde-President prega que les intervencions siguen més curtes.
Imposa les intervencions a dos minuts.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita
que en la limitació imposada el Sr. Alcalde incloga les seues pròpies intervencions.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que el Sr. Alcalde no pot implantar unilateralment limitació en
les intervencions. Coincideix amb la intervenció de la Sra. Suñer  que els dos grans
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partits estan més amb les entitats bancàries que amb la gent. Sempre estarà més
prop dels ciutadans i enfront dels bancs que al costat de Camps i Blasco.

El Sr. Alcalde-President manifesta que encara espera que algú demane
disculpes a Camps després d'haver sigut absolt. No es pot estar d'acord amb la
justícia quan es guanya  i no quan es perd.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista manifesta que està
a favor de la proposta vinga del parlament que vinga. Està en contra del tarannà
antidemocràtic del Sr. Alcalde i del seu suport a Camps. Proposa que es modifique
l'ordenança i la plusvàlua es pague una vegada fet el desallotjament.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Partit Popular, diu que
tots comparteixen la necessitat d’una reforma. L'il·lògic és que ho plantege el Partit
Socialista  davall el govern del qual es van desallotjar molts milers d'immobles. La
iniciativa de Compromís és demagògia.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) 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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la proposta presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís
de suport a la proposició de Llei presentada a les Corts Valencianes de mesures
contra el sobre endeutament personal i familiar de protecció davant dels
procediments  d'execució hipotecària de la vivenda habitual.

5é.  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 408 al  1376 (corresponents al mes de novembre de 2012)

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA IMPLANTACIÓ DE POLÍTIQUES MUNICIPALS
DE VIVENDA EN XÀTIVA

El Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià sol·licita declaració
d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia,
declaració que es confereix per unanimitat.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 22 de novembre de 2012, registre
d'entrada 14192, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 9 de març  El Govern va aprovar el Decret Llei 6/2012 de mesures
urgents de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, en el qual es
preveuen diferents mecanismes que van des de permetre la reestructuració  del
deute hipotecari a aquelles persones que pateixen extraordinàries dificultats  per a
poder atendre el pagament fins a la possibilitat de la dació en pagament en els
casos més extrems. A més en el decret es determina quines persones són realment
les beneficiàries d'aquestes mesures. Segons la norma  els deutors han d'estar en
una situació laboral i patrimonial que impedisca fer front al compliment de les seues
obligacions hipotecàries i  a les més elementals necessitats subsistència.

Però, malgrat la creació d'aquest Codi de Bones Pràctiques, la realitat és que
el 90% dels afectats per desnonaments no poden acollir-se a aquestes mesures a
causa dels requisits que es demanen per a ser beneficiari i que  en última instància
depén de la voluntat de l'entitat bancària. Per aquest motiu, és necessària la pràctica
de la mediació mitjançant la creació  a Xàtiva d'una oficina municipal
d'assessorament jurídic i mediació en conflictes hipotecaris per a ajudar
efectivament a suavitzar l'actual context i evitar els desnonaments en els casos més
extrems. Encara que el problema real de fons no acabe sent solucionat, pot ser
aquest un element d'intervenció circumstancial però efectiu.

És per tot açò que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

Primer. Incloure en el Pressupost Municipal per a l'exercici 2013 els recursos
necessaris per a crear una oficina municipal específica d'atenció als conflictes
hipotecaris amb l'objecte d'oferir a la ciutadania un recurs per a defendre el seu dret
constitucional a una vivenda digna.

Segon. Instar els serveis jurídics de l'Ajuntament de Xàtiva perquè estudien la
possibilitat de sancionar les entitats bancàries que tenen pisos buits en el municipi
imposant un recàrrec del 50% de l'IBI en aquells pisos desocupats. Cal tindre en
compte que les entitats bancàries  hui en dia s'adjudiquen a les vivendes  dels
desnonaments  per un 60% del valor del préstec que van concedir.

Tercer. Que l'Ajuntament de Xàtiva es posicione a favor de la dació en
pagament obligatòriament per als casos de residència habitual i que ho trasllade al
govern autonòmic i central, col·laborant a ampliar el suport social  perquè de veritat
es realitze una reforma legal. En la qual també s'incloga  la dació en pagament amb
caràcter retroactiu  per als milers de desnonaments  ja produïts.”

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
estar a favor de la moció. La situació està creada perquè El Govern no vol canviar la
Llei. La societat civil  està ocupant-se d'un problema que correspon a les Institucions
i que és culpa dels bancs. El pressupost reflexa despeses prescindibles i podria fer-
ho  assumint mesures  plantejades.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que la moció
és positiva. Obri el debat del que l'Ajuntament pot fer en aquesta matèria. Per
exemple l'oficina d'assessorament o que la Policia Local no participe en
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desnonaments o retirar diners públics d'entitats que desallotja. La ciutadania ha
d'entendre que l'Ajuntament està del seu costat en situacions greus com aquesta.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular,  valora l'esforç
d'una proposta seriosa i pròxima i amb l'ànim d'arribar a un acord formula una
esmena a la moció amb el tenor literal següent:

“Proposta d'acord

Creació del servei municipal de suport a les famílies en risc de patir
desnonaments

• Estudi estadístic dels desnonaments a Xàtiva mitjançant informació aportada i/o
sol·licitada per la Policia Local, Bancs i jutjats.

• Creació d'un protocol d'acollida per a les famílies en risc de patir desnonaments
amb obertura d'expedient individual i específic i posada a la seua disposició de la
cartera de serveis de Benestar Social.

• Establiment d'un Conveni, a través de la Diputació de València, amb el Col·legi
d'Advocats per a aconseguir assistència jurídica gratuïta en els casos de
desnonament o de risc de  patir-lo.

• Adhesió al Conveni de col·laboració entre la Generalitat a través de la
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a atendre les
necessitats les famílies desnonades mitjançant la utilització de vivendes de
titularitat pública i els contractes de lloguer d'interés social.

• Establir els mecanismes de coordinació i difusió perquè el Jutjat i/o entitats
bancàries remeten als ciutadans al nostre Ajuntament.

• Divulgar entre la població i els diferents col·lectius socials i responsables
institucionals l'existència d'aquest protocol.

• Donar compte de les actuacions a la Comissió de Benestar Social”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià valora la predisposició del Govern Municipal. Com contraproposta, diu, ha
d'haver-hi  un compromís de consignació pressupostària i a més que la policia local
no intervindrà.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Popular manifesta que
no pot assumir el compromís que actue la Policia Local si això va contra la Llei.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que altres ajuntaments han pres la iniciativa que la policia no
intervinga. Quant a la consignació pressupostària és irrenunciable.

El Sr. Alcalde-President explica que els convenis amb el Col·legi d'Advocats
LUSCA són gratuïts, per això no cal consignació. Manifesta que està totalment a
favor que no intervinga la policia si aquesta postura es mostra legal.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si s'assumiria el compromís sobre campanya informativa i sobre
seguiment  en comissió informativa.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Partit Popular respon
que sí. Reposa la seua proposta en benefici de l'emergència de la situació.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que si es
modificara la Llei no farien falta aquestes mesures. Li sembla oportunista l'esmena
del Partit Popular quan uns mesos arrere va ser rebutjada la moció que presenta el
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Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià. Sobre la policia local no poden
adoptar-se acords contra la Llei però quan hi haja requeriments haurien de
ponderar-se prioritats.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista lamenta que en l'esmena
no hagen participat els altres grups. Reconeix, amb cautela,  que són mesures
necessàries sempre que arriben a ser efectives. Si la Generalitat ha de pagar els
advocats veu perillar l'acord.

El Sr. Alcalde-President diu que porta gestionant  el conveni uns sis mesos.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del

País Valencià, amb l'esmena presentada pel Grup Municipal Partit Popular sobre  la
implantació de polítiques municipals de vivenda a Xàtiva.

6é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA INCLUSIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
EN EL CONSELL MUNICIPAL ESPORTIU

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

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 22 de novembre de 2012, registre
d'entrada 14190, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell Esportiu Municipal  com a òrgan autònom de l'Ajuntament de
Xàtiva ha de recollir les sensibilitats del món esportiu de la ciutat, així com les
diferents sensibilitats polítiques que compten amb representació en el consistori. Per
aquest motiu, considerem que la presència, amb ple dret, de representants de tots
els grups municipals del consistori en l’esmentat Consell ha de ser l'expressió
democràtica  i justa de la reivindicació de la voluntat popular  expressada en les
urnes. Qualsevol opció que no compte  amb la màxima pluralitat dins del Consell
Esportiu Municipal li resta transparència i empobreix la dinàmica del mateix.

És per tot que l'Ajuntament  de Xàtiva i a proposta d'Esquerra Unida  acorda:
Primer. Instar  l'inici d'un procés de modificació estatutària encaminada a

integrar tots els grups polítics amb representació en l'Ajuntament, com a membres
de ple dret del Consell Municipal Esportiu amb veu i vot.”

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís  considera que
no té sentit mantindre la situació estatutària en què no tots  els grups tenen cabuda
en els òrgans de govern del Consell. És una cosa irracional quan parlem  de la
gestió dels diners de tota la ciutadania.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que  resulta
lamentable haver d'arribar a la situació de discutir que tots els grups amb
representació  tinguen veu i vot en tots els fòrums municipals. Només es deu a la
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molèstia generada en l'alcalde per les crítiques sobre el funcionament del Consell.
Haguera de quedar resolt l'assumpte  immediatament i per sempre.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports manifesta que
el consens  a què es va arribar al setembre  de 2011 va ser trencat pel Grup
Municipal Socialista amb el seu vot en contra. No obstant això, des de llavors han
sigut invitats a totes les sessions. La ruptura del consens es genera amb una crítica
dura i destructiva als estatuts del Consell. El més important  és que els clubs estan
en fase d'elecció dels seus representants. El Grup Municipal Bloc-Compromís no ha
fet cap aportació malgrat haver estat invitat per a això. Votarà en contra perquè no
és el moment oportú.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que ni
ha anat ni anirà al Consell perquè no se subjectarà a la benevolència de la regidora,
té dret i vol que se li reconega modificant els estatuts.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra unida del País
Valencià manifesta que amb la reacció de la regidora d'esports s'invita a l'oposició a
deixar d'acudir al Consell. És una actitud prepotent  que impedeix que s'incorpore al
Consell qui té legitimació per a això per representar molts ciutadans.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que està
disposat a participar  però amb tots els drets. L'actitud del Grup Municipal del Partit
Popular no és res democràtica.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que els clubs
estan representats  però no els usuaris no associats que és el que pretenia el seu
grup. Corregir  una qüestió de dret no pot impedir-se invocant el passat. No hi ha
voluntat de participació.

El Sr. Alcalde-President manifesta que està d'acord amb la incorporació de
tots els grups però no amb l'actitud crítica al Consell i  a la seua forma d'actuar,
titlant-la per part dels grups de l'oposició com a contrària a la participació. Quan hi
haja nou president de la coordinadora s'estudiarà el canvi dels estatuts sempre que
hi haja voluntat. Si no hi ha alegria no l'aprovarà.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita que
conste en acta l'al·lusió del Sr. Alcalde de què parla quan li dóna la gana.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) 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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià,  per a la inclusió  de tots els Grups municipals en el Consell Municipal
Esportiu.
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6é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
SOL·LICITAR EL PAGAMENT DEL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB LES
FARMÀCIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 23 de novembre de 2012, registre d'entrada 14231, amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana estem patint cada dia
les conseqüències de la desastrosa gestió del Govern del Partit Popular a la nostra
Comunitat. I especialment en un àmbit tan sensible com és el de la salut de les
persones. El flagrant incompliment  de la Llei per part del govern valencià, que no
paga a les farmàcies els medicaments que aquestes subministren, suposa  a part de
posar en risc  la pròpia existències d'aquestes, un seriós problema per a totes
aquelles persones que necessiten medicines i que es veuen obligades a anar de
farmàcia en farmàcia buscant o fent llargues cues  davant de les farmàcies obertes
per a obtindre el que en altres condicions se'ls hauria de subministrar amb total
normalitat. De fet, la falta general de les medicines està obligant  els pacients a
haver de buscar per diverses farmàcies medicaments tan imprescindibles com la
insulina, sense que, per part del president de la Generalitat, Alberto Fabra s'estiga
donant cap solució.

Aquest no és un problema generalitzat  a Espanya. Les altres comunitats
paguen amb normalitat els seus serveis farmacèutics i els seus ciutadans no
pateixen les molèsties i les incerteses que pateixen els valencians/es, que fins i tot
han de desplaçar-se a altres comunitats veïnes per a proveir-se de medicaments.
Ací hem arribat per la mala gestió  del Govern del PP, a una situació en què el que
està en perill és la pròpia existència del model sanitari d'assistència.

Les farmàcies porten mesos sense cobrar el que és seu, amb el risc de fallida
de les farmàcies més xicotetes i fins i tot les més grans, i davant d'açò no hi ha cap
resposta del Govern Valencià, cap garantia  de com o quan es pagarà. Anem cap a
una falta d'abastiment de les farmàcies que perjudicarà encara més els nostres
ciutadans/es. Si no paguen és evident que les farmàcies no podran continuar pagant
els medicaments. Aquest problema  no es pot plantejar com una discussió entre
col·lectius, com fa El Govern Valencià demostrant la seua falta de sensibilitat. Han
de pagar.

Davant d'aquesta situació de risc i incertesa  per a les persones, les
administracions tenim el deure d'exigir la solució del problema, ja que afecta un dels
àmbits més sensibles de la vida de les persones, la seua salut.

Per això proposem al Ple, mitjançant aquesta proposta de resolució, l'adopció
dels següents

ACORDS
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1. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana, el pagament íntegre dels deutes
amb les farmàcies de la Comunitat Valenciana, a fi d'assegurar el correcte
abastiment  de medicaments per a tots els ciutadans/es de la nostra comunitat.

2. Sol·licitar al Govern d'Espanya, mentre açò es produeix, i donada la gravetat de la
situació provocada per la falta de medicaments que habilite de manera urgent una
partida en els pressupostos generals de l'Estat per a solucionar el problema i
garantir la dispensació de tots els medicaments.

3. Exigir al Govern de la Generalitat, que faça front també als nombrosos
impagaments amb la resta d'administracions, col·lectius socials i empreses de la
nostra Comunitat, ja que no fer-ho significa que la Generalitat incompleix la Llei,
trenca el principi de lleialtat i confiança i produeix greus perjuís  a totes les entitats
afectades

4. Fer una expressa defensa d'un model sanitari de salut pública que permeta
l'existència de farmàcies en els pobles més xicotets i no sols en les ciutats  més
grans  o en els barris més rics, d'una farmàcia més prop dels ciutadans.

5. Traslladar la present resolució al president de la Generalitat Valenciana, al
president de les Corts Valencianes i als síndics dels grups parlamentaris.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) 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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No aprovar la urgència de la moció interposada pel Grup Municipal
Socialista per a sol·licitar el pagament del deute de la Generalitat amb les farmàcies
de la Comunitat Valenciana.

6é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A
FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE DETERMINADES INVERSIONS EN ELS
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER AL 2012

A les 15 hores 16 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde i presideix la
mateixa el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

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

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 23 de novembre de 2012, registre d'entrada 14230, amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes de novembre, El Govern Valencià va presentar a les Corts
Valencianes l'avantprojecte  dels Pressupostos per a la Generalitat Valenciana per a
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l'exercici 2013. Actualment el mencionat avantprojecte es troba en tràmit d'estudi i
debat i la seua aprovació no es portarà a terme fins a finals del mes de desembre.
Per tant, és ara el moment de la presentació d'esmenes per part dels diferents grups
polítics representants en les Corts Valencianes.

Segons les informacions recollides per aquest grup, existeixen en aquests
pressupostos una sèrie de carències pel que fa a les inversions  previstes per a la
nostra ciutat que estem a temps de canviar.

Concretament, hi ha quatre inversions prioritàries per a Xàtiva, que no han
estat  incloses dins de l'avantprojecte. Ens referim a la construcció del Centre de Dia
per a discapacitats complementari al Centre Ocupacional existent,  a la construcció
del sobreeixidor del col·lector central, a la reforma del centre d'especialitats
“Espanyoleto” i a la finalització del Projecte de Rehabilitació del grup de vivendes
“Mare de Déu del Carme”. D'aquests quatre projectes, tres d'ells han sigut
inversions incloses en anteriors pressupostos de la Generalitat Valenciana, com és
el cas del sobreeixidor del col·lector central, la reforma del centre d'especialitats
“Espanyoleto” i la finalització del projecte de rehabilitació del grup de vivendes “Mare
de Déu del Carme”.

Pel que fa a la Construcció d'un Centre de Dia per a discapacitats
complementari al Centre  Ocupacional existent és una inversió promesa l'any 2006
pel conseller de Benestar Social i al mateix temps una inversió llargament
reclamada pels futurs salaris.

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

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Instar el Govern Valencià a la inclusió en el Pressupost de la
Generalitat Valenciana per al 2013 dels projectes següents: Construcció del Centre
de Dia per a discapacitats complementari al Centre Ocupacional ja existent,
construcció del sobreeixidor del col·lector central, reforma del centre d'especialitats
“Espanyoleto” i finalització del projecte de rehabilitació del grup de vivendes “Mare
de Déu del Carme”.

Segon. Instar els grups polítics  representats en les Corts Valencianes a què,
de no incloure les esmentades inversions pel Govern Valencià en el pressupost,
proposen i  aproven les oportunes esmenes  que permeten la realització de les
mateixes.

Tercer. Instar el diputat Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva, i la diputada M.
José Masip, regidora de l'Ajuntament de Xàtiva, que facen les gestions oportunes
amb els diferents grups polítics perquè aquestes esmenes siguen presentades i
aprovades.

Quart. Notificar el present acord al Molt honorable president de la Generalitat
Valenciana i als portaveus dels grups polítics de les Corts Valencianes”.
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A les 15 hores 20 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que estem davant d'inversions prioritàries i sobre el benestar
social. Esquerra Unida ha registrat altres esmenes per a inversions en salut i
benestar social. Suggereix que si no ho fa la Generalitat podria fer-ho la Diputació.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
recolza la moció per ser inversions molt reivindicatives i necessàries. També el seu
grup ha presentat  esmenes a les Corts relatives a les inversions per al 2013.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular manifesta que
les quatre peticions han estat ja reclamades per l'Ajuntament de vegades anteriors
per considerar-les necessàries i estan en marxa, no obstant això la conjuntura és
molt complicada. Assumeix el compromís de continuar treballant pels seus projectes
però el capítol d'inversions per al 2013 està tancat.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que les quatre
propostes ja han estat aprovades pel Ple però no s'han portat a terme. No es pot
votar en contra d'una inversió  proposada pel propi govern popular. Considera molt
més prioritàries aquestes inversions que la  biela de connexió.

Francisca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que s'evidencia que el Partit Popular  s'aparta del benestar social. Una
carretera és menys prioritària que el col·lector, el centre ocupacional…etc.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
són inversions prioritàries i necessàries però no es poden executar perquè la
Generalitat no té diners, se’ls ha gastat en projectes innecessaris, i perquè no hi ha
un finançament just.

M. José Masip Sanchis, Portaveu del Grup Municipal Partit Popular fa una
relació de les inversions realitzades a Xàtiva per la Generalitat i el seu cost. Diu que
a totes aquestes inversions el Grup Municipal Socialista en les Corts va votar que
no.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) 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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista a favor de
la inclusió de determinades inversions en els pressupostos de la Generalitat
Valenciana per al 2013.

6é.5. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA, BLOC-COMPROMÍS I PARTIT
SOCIALISTA, DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS DE LA MOBILITZACIÓ
“DISCAPACITAT EN MARXA, PEL RESPECTE I LA DIGNITAT”
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Els Grups municipals Socialista,  Bloc-Compromís i Esquerra Unida del País
Valencià, sol·liciten declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte
no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per unanimitat.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 26 de novembre de 2012, registre d'entrada 14257, amb el següent
tenor literal:

“El passat 19 de novembre els treballadors/es, els pares/mares i usuaris/àries
del sector de la discapacitat  van iniciar la marxa reivindicativa  “Discapacitat en
marxa, pel respecte i la dignitat”. Amb això volen despertar la sensibilitat  dels partits
polítics i de la societat en general. Demanen  l'anul·lació  i negociació  de la nova
proposta de finançament que es vol implantar i que posa en perill la situació laboral
dels treballadors/es i la qualitat de vida dels usuaris, la seua dignitat i respecte,
deixant aquest sector en situació de risc d'exclusió social.

Per eixe motiu, un grup de treballadors/es, pares/mares i usuaris/àries, el
passat 19 de novembre van iniciar la marxa a peu des de Villena amb la
determinació de concloure aquesta acció en una manifestació a la Plaça  de les
Corts Valencianes de València. Aquesta s'ha portat a terme per etapes i ha passat
per diversos centres de la província d'Alacant i València.

En el recorregut han invitat usuaris, pares, treballadors i persones que han
volgut donar suport  a la iniciativa, a sumar-se en qualsevol dels trams i a les
manifestacions que s'han portat a terme en els ajuntaments de cada població de
l'itinerari, en les quals s'ha donat, s'ha llegit un manifest  que dóna expressió a la
seua lluita. Lluita que entenem ha de  ser de tots per un món on les persones
puguen viure amb el respecte, la dignitat que mereixen, un món que defense la
inclusió i protecció dels més vulnerables.

Aquesta marxa va arribar al nostre municipi diumenge passat 25 de
novembre, van fer nit  en el Centre Ocupacional gestionat per ASPROMOVISE i
l'endemà, van registrar el seu manifest amb les seues reivindicacions en el nostre
Ajuntament.

Per tot l'anteriorment exposat, els qui signem més avall proposem  per a la
seua aprovació al Ple de l’Ajuntament de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

L'Ajuntament de Xàtiva recolza la mobilització del sector de la discapacitat
“Discapacitat en marxa, pel respecte i la dignitat” i fa seues les reivindicacions
d'aquesta. Pel que sol·licitem:

1. El pagament immediat del deute concret amb tots els centres i serveis de la
discapacitat i malaltia mental.

2. La paralització del nou pla de finançament per centres de discapacitats
l’any 2013.
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3. La creació d'una mesa  negociadora representada per totes les parts
(entitats titulars, treballadores, usuaris, familiars i administració) per a resoldre el
futur del sector.

El present acord es notificarà al president de la Generalitat Valenciana, al
conseller de Benestar Social,  als promotors de la marxa “Discapacitat en marxa, per
la dignitat i el respecte” i a la direcció d'Aspromovise”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que no és digne que les Corts  hagen tancat les portes als més dèbils,
als discapacitats. No es poden buscar mesures per a pagar bancs i deixar de pagar
aquesta gent. L'actitud del Partit Popular és de claudicació i traïció a la ciutadania.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que és un tema greu que haguera de ser recolzat  per tots. Cal escoltar tot el món
però especialment els més dèbils. És una tornada a situacions en què està en perill
la pròpia alimentació. L'almoina és el que proposa el Partit Popular.

M. José  Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Partit Popular diu que
milers de persones estan reclamant suport per al manteniment dels recursos. El
Partit Popular votarà a favor del primer punt,  perquè se'ls pague immediatament. No
del segon i tercer perquè s'estan negociant  en la Mesa de la Discapacitat. Reafirma
el compromís de Xàtiva amb la discapacitat.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la moció no
es pot votar separadament, entre altres cases perquè són mers portaveus dels
ciutadans proponents. Sense la iniciativa de la moció el govern no haguera fet res.
Totes les reivindicacions són un paquet, no sols el deute pendent. Que cadascú vote
en consciència.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que la moció naix de propostes de la ciutadania que pateix els retalls a
favor dels bancs. La moció ha de mantindre's en la seua totalitat sense mitges tintes.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís no sols és
una qüestió de morositat sinó d'oposar-se al nou sistema de finançament  de la
discapacitat. Reitera que  són intermediaris de la ciutadania afectada.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Partit Popular manifesta
que des de les accions posades en marxa a Xàtiva pot mirar als ulls els
discapacitats i demanar que se'ls pague  amb caràcter immediat i mostra el seu
suport.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) 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 del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:
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Únic. Rebutjar la moció presentada pels Grups municipals Socialista,  Bloc-
Compromís i Esquerra Unida del País Valencià, de suport a les reivindicacions de la
mobilització “Discapacitat en marxa, pel respecte i la dignitat”.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següent precs  i preguntes:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta com està el Centre de Dia i el CEEM i CRIS.

El Sr. Alcalde-President diu que respondrà en el pròxim ple.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta per tots els desallotjaments que s'han produït a Xàtiva i quines gestions
s'han realitzat.

El Sr. Alcalde-President respon que uns díhuit.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta quina avaluació s'ha fet sobre  tikets a usuaris del Comerç i sobre les
incidències.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç respon que després de
Nadal tindrà la llista.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta   si de cara a Nadal s'ha fet campanya per a fomentar el comerç.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç diu que  respondrà en el
pròxim ple o en Comissió Informativa.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
diu que el dia contra la violència de gènere es va organitzar una marxa a què no
va acudir ningú de l'Ajuntament, només la vicepresidenta del Consell.

El Sr. Alcalde-President respon que ha d'anar qui considere oportú anar.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta sobre l'ordenança de les terrasses i la falta de reglamentació i
control i què es pensa fer.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Medi Ambient respon que s'està
treballant. Es tractarà en la pròxima Comissió Informativa de Foment.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si els ingressos de la grua són deficitaris per a l'Ajuntament.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit  i Seguretat Ciutadana diu
que respondrà en el pròxim ple.
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El Sr. Alcalde-President informa que s'han posat 2.500 multes menys aquest
últim any.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el que pregunta en concret és si el servei de la grua és
deficitari.

El Sr. Alcalde-President respon que espera que no ho siga perquè si ho fóra
haurà de pagar l'Ajuntament el reequilibri econòmic de la concessió.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per què no s'està ingressant  a penes res per les taxes
d'il·luminació de les instal·lacions esportives.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que respondrà en
el pròxim ple o comissió informativa.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que s'ha incomplit la igualtat de gènere en els pressupostos
per no tindre estudi d'impacte  de gènere.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que respondrà en
el pròxim ple.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, sobre els diners deixats de percebre pels regidors que no cobraran
paga extra, proposa que els diners  haurien d'anar a la bossa de benestar social.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, diu que ja ho
decidiran.

El Sr. Alcalde-President considera que amb preguntes d'aquest calat en el ple i
no en la comissió s'està desprestigiant la Institució.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si s'està fent seguiment de contenidors de recollida selectiva.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Medi Ambient respon que li
preguntarà al biòleg municipal.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el Sr. Alcalde-President hauria de ser el primer a  prestigiar la
institució.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta amb
quin acord es va decidir organitzar la Fira de la Tapa.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç, respon que per un acord
amb els hostalers. La proposta va eixir de la regidora  sense resolució expressa.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta quin
acord hi ha amb l'empresa organitzadora.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç respon que  des de
l’Ajuntament no hi ha contraprestació.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta quina
valoració econòmica s'ha fet.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç diu que la proposta
d'hostalers és molt positiva i demanden que es repetisca.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que la
seua valoració no és tan positiva.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta sobre
l'expedient de la Universitat Catòlica i l'al·legació presentada pel seu grup.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Patrimoni diu que respondrà en el
pròxim ple.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  pregunta quin
criteri se segueix per a soterrar en el panteó persones il·lustres.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Serveis Públics diu que respondrà
en el pròxim ple.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega que el
Sr. Alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana dins de les seues possibilitats
eviten que la policia participe en desnonaments.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega que es
retiren els més de dos milions de dipòsits que l'Ajuntament manté en entitats
financeres que practiquen desnonaments.

• Pedro Aldabero López, del Grup Municipal Socialista diu que hi ha grans
desperfectes en la Llar dels Jubilats.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social respon que
s'estan fent actuacions constants i en queden algunes per fer.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que l'Ajuntament
d’Énguera ha acordat presentar al·legacions a l'Ordenança de Residus del
Consorci, plantegen quatre qüestions per a reduir a la baixa els cànons amb el
contractista i per tant el rebut.

• 
El Sr. Alcalde-President respon que la postura serà, sempre que siga legal i
coste menys, secundar la moció bé per ple o per comissió.
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• M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal Popular prega que el fragor
de la batalla política no traspasse el pla públic i mai s'introduïsca en el pla privat.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les dotze hores cinc minuts alça la
sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. Alcalde-
President, autoritze amb la meua firma, com a secretària que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


