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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinquanta minuts del dia catorze de
novembre de dos mil catorze, es reuneixen en el Saló 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 L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12, DE 3 D'OCTUBRE
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.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels dènou membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 3 d'octubre de 2014.

2n. EXP. NÚM. 2322/2014, PER A LA MODIFICACIÓ DEL P RESSUPOST
PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS,  FINANÇADA
AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.  D'ACORD
AMB DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI ORGÀNIC A 2/2013
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINAN CERA

El secretari  procedeix a la lectura del dictamen favorable de la Comissió
d'Hisenda de data 11 de novembre del tenor literal següent:

1) En data 30.10.2014 es va emetre informe d'Intervenció, que s'informa de la
normativa sobre el destí del superàvit pressupostari segons la EL 9/2013, de 20 de
desembre, en el qual a més es posa de manifest el compliment dels requisits de la
Disposició Addicional Sisena així com l'import aplicable als destins alternatius que
ascendeix al voltant dels 800.000 euros.

2) La Junta de Govern de data 03.11.2014, a la vista de l'informe de la
Intervenció de data 30.10.2014 va acordar:



“Primer. Quedar assabentada de l'informe de la Intervenció General de
l'Ajuntament de Xàtiva, de data 30.10.2014 sobre el destí del superavit de la
liquidació de l'exercici 2013.

Segon. Ordenar en l'Oficina Pressupostaria del Àrea Econòmic Financera de
l'Ajuntament de Xàtiva la incorporació dels romanents del pressupost de 2013, per la
xifra necessària per l'execució dels punts següents, tal com recomana la Intervenció
Municipal, al pressupost de l'exercici 2014.

Tercer. Aprovar el reconeixement i ulterior pagament, amb càrrec dels dits
romanents de les factures corresponents a la gestió de l'ecoparc de Xàtiva emeses
per GIRSA durant gener- novembre de 2013 i que ascendeixen a un total de
102.000 euros o la quantia que finalment corresponga.

Quart. Aprovar el destí de la resta de romanent disponible, és a dir 727.000
euros, a finançar les següents inversions financerament sostenibles en l'exercici
2014:
-Inversions de reposició d'infraestructures i equipaments municipals
 en el marc del Pla d'Incentiu a l'Economia Local……….… 202.000€
-Inversions de millora en la xarxa d'aigua potable….……………….. 70.000€
-Adquisició de terrenys Ciutat de l'Esport………………………..      375.000€
-Inversions renovació instal·lacions Centre Cívic La Ferroviària .40.000€
-Inversions renovació instal·lacions Centre Social Plaça Roca….     40.000€
-Total …….……………………………………………………………… 727.000€

Cinqué. Ordenar a l'Oficina Tècnica Municipal, amb caràcter prioritari i urgent,
que procedisca a la redacció de projectes tècnics que permeten la contractació i
execució de les inversions relacionades, així com la memòria econòmica en què es
contindrà la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que podrien derivar-
se de la inversió en l'horitzó de la seua vida útil, segons determina la DF primera del
RD Llei 2/2014, de 21 de febrer.

Sisé. Ordenar a la Intervenció municipal que informe sobre la consistència i
suport de les projeccions pressupostàries que continga la memòria econòmica de la
inversió en relació amb els criteris establerts en els apartats anteriors, segons
determina la DF primera del RDL 2/2014, de 21 de febrer.

Seté. Traslladar del present acord a la Intervenció General, a la Direcció de
l'Àrea Econòmica Financera, a la Direció de l'Àrea de Foment i a l'arquitecte
responsable de l'Oficina Tècnica.”

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i Disposició Addicional Setzena del Reial

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.

Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desplega el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició Addicional Sisena de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seua Aplicació a les entitats locals. [La Disposició Derogatòria
Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial Decret



1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de
la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua
Aplicació a les entitats locals, fet pel qual seguirà vigent en tot el que no siga
contrària.

El Reglament de la Unió Europea número 2223/96 relatiu al Sistema Europeu
de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95).

L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.

Vist  l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i l'article 22.2.e) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, Miquel Àngel Lorente López, del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià. Manifesta que la crisi va portar
factures impagades i no comptabilitzades. Segons la legislació  el romanent havia
d'anar a pagar deute. Els tècnics diuen que part del romanent de Xàtiva pot destinar-
se a inversions. No pot oblidar-se que l'Ajuntament va firmar un préstec per més
d'onze milions d'euros i que l'alcalde va dir que abans de la legislatura estaria pagat.
Aquell préstec no va ser destinat a inversió productiva sinó a pagar a grans
empreses i a despesa corrent, és a dir, a mala gestió. I  mentre no es pagava
despesa essencial es contractava i pagava a Rafael (actuació de fira). Apel·la a la
paraula de l'alcalde quant a l'amortització del deute en finalitzar el mandat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que és
el final d'una gran mentida que va començar amb el Reial Decret Llei “Montoro”, una
llei que va permetre endeutar-se per a pagar despesa corrent, la qual cosa va fer
aflorar totes les factures sense comptabilitzar  i contractes irregulars sense
procediment. Com els ajuntaments més incomplidors són els del Partit Popular han
hagut de fer una nova llei modificant  l'anterior que prohibia gastar-se el superàvit.
Però només un poc. I en eixes es dicta una norma confusa perquè els ajuntaments
malgastadors  puguen gastar-se un poc del superàvit fals per a intentar remuntar
davant d'enquestes electorals que pinten malament. En suma martingales de
Montoro per al Partit Popular.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que açò demostra el
retorn a la política de gastar i fer-ho electoralistament. La realitat de l'Ajuntament és
que no té superàvit. És lamentable que  l'Ajuntament s'haja gastat quatre milions
d'euros fora dels pressupostos que ningú explica  i que estan pendents de
pagament. Si el superàvit és real es pregunta per què només es gasta huit-cents mil
euros i no la totalitat del romanent. La resposta és que huit-cents mil euros  és la
quantitat que es paga mensualment a proveïdors. El que es va a fer és retardar el
pagament a proveïdors per a fer campanya electoral amb eixos diners. Tornen a la
dinàmica de gastar a les mans plenes i per a això fan el joc propi de trilers. A més
l'alcalde incompleix la seua paraula que els onze milions estarien liquidats en
finalitzar el mandat.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, observa nervis en
l'oposició. Explica l'evolució  de la normativa dictada pel Ministeri d'Hisenda. La



variació en la legislació és per als ajuntaments que estan sanejats i per a inversions
sostenibles. Explica els criteris d'estabilitat  pressupostària i sostenibilitat financera.
Li sorprén que l'oposició preferisca pagar als bancs abans que invertir  en la societat
xativina. Només els preocupen els bancs.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que la política del Partit Popular es desconeix perquè no hi ha
debat ni explicació  a la seua gestió. No se sap si són de dretes o de Rus. Per a
l'any 2015 l'Ajuntament  deurà díhuit milions d'euros. Amb eixa xifra l'Ajuntament no
pot dir que està bé. A més es dóna la paraula de pagar el Pla Montoro i no es
compleix. La inversió productiva que es diu fer amb els huit-cents mil euros del
superàvit brilla per la seua absència. Després del préstec Montoro cada casa de
Xàtiva deu tres mil euros i cada habitant set-cents euros. Eixa és l'herència que
hauran de gestionar. No comparteix el discurs triomfalista ni la política clientelar.
Vaticina que el Partit Popular perdrà les eleccions.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que qui
va prometre que tindria pagats els deutes abans d'eleccions i no compleix és el
Partit Popular. El mèrit de la situació és de la senyora interventora. El regidor
d'Hisenda porta les intervencions preparades des de casa. Els minijobs són
contractes precaris i de vergonya. L'expropiació de la Ciutat de l'Esport fa anys que
hauria d'estar pagada i demostra la insensibilitat amb els propietaris. Les factures de
l'ecoparc són factures sense comptabilitzar. L'única cosa que queda en inversió
sostenible és la Ferroviària, el Centre Social de la Plaça Roca i la xarxa d'aigua
potable.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista insisteix en el fet que els
huit-cents mil euros provocaran un retard en el període de pagament mitjà a
proveïdors. El superàvit és fictici ja que no es descompten els quatre milions de
factures sense consignació. No són responsables ni fiables.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el que va dir ho complirà. Es parlava
de vint-i-set o vint-i-nou milions. Ara són catorze milions huit-cents mil euros. I podria
endeutar-se fins a vint-i-set milions set-cents mil euros. Es parla d'austericidi  i de
rebel·lia contra els bancs i ara es demana que a Xàtiva l'Ajuntament prioritze pagar
als bancs. El superàvit són dos amb sis milions i només  es gasta huit-cents mil
euros i això és, precisament, per a tindre liquiditat. Podria gastar-se un amb set
milions més i no ho fa. Destina els diners a crear ocupació. Les expropiacions s'han
de pagar perquè l'oposició va demanar  que s'anul·laren els PAI on tenien els
propietaris l'aprofitament. Sobren un amb set milions d'euros que l'Ajuntament es pot
gastar demà. A més es conta el que es deu però no el que deuen altres a
l'Ajuntament. El resum, diu, és que l'Ajuntament de Xàtiva no deu res.

Durant el discórrer de la seua intervenció el Sr. Alcalde-President es dirigeix a
Roger Cerdà Boluda demanant-li que no li interrompa en l'ús de la paraula. En una
d'elles li va indicar que a la segona seria expulsat, que no n’hi haurien tres. Acabant
la seua intervenció va tornar a demanar-li que no se li interrompera amb indicació
que la pròxima seria expulsat, açò ocorre a les 13 hores 30 minuts davall l'expressió
“l'amoneste i fora”. L'expulsió del senyor Cerdà Boluda comporta l'abandó de la



sessió per part de la resta dels regidors integrants del Grup Socialista, continuant la
mateixa, fins a la seua finalització, amb els restants quinze edils presents.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu al Sr.
Alcalde que la seua missió com a President és la de moderar.

El Sr. Alcalde li respon que està moderant i no li fan cas. El Ple el dirigeix ell.
Quan algú parla els altres han de callar i si no ho fan el Ple no pot seguir.

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) quatre vots en
contra (els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cinc
abstencions (les dels cinc integrants del Grup Socialista que han abandonat la
sessió), ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per
a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals.

Els imports aplicats als diferents destins basant-se en l'informe d'Intervenció
són:

1r. Atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades
a 31 de desembre de l'exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions
pendents d'aplicar a pressupost», o equivalents i cancel·lar, amb posterioritat, la
resta d'obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i
aplicades a tancament de l'exercici anterior, per la quantitat de 102.000 euros.

2n. Finançar inversions sempre que durant la vida útil de la inversió aquesta
siga financerament sostenible, per la quantitat de 727.000 euros.
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit
pressupostari segons el que estableix l'apartat anterior serà el següent:

1) Despeses pel suplement de crèdit
Aplicació Pressupostària Descripció Euros

151 63202 Pla Incentiu Economia Local 202.000,00
341 60000 Adquisició Terrenys Ciutat Esport 375.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDITS 577.000,00

2) Despeses pel crèdit extraordinari

Aplicació Pressupostària Descripció Import
162 22713 Ecoparc 102.166,17
334 63201 Renovació La Ferroviària 40.000,00
161 61902 Millora xarxa aigua potable 70.000,00
231 63200 Renovació Centre Social Plaça

Roca
40.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 252.166,17
TOTAL DESPESA 829.166,17

3) Ingressos per la incorporació de romanents



Concepte
Pressupostari Descripció Import

87020
Incorporació de romanents segons normativa
destí superàvit

829.166,17

TOTAL INGRESSOS 829.166,14

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la província de València per un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per
resoldre-les.

Tercer. Donar compte del present acord a l'Oficina Pressupostària perquè en
prengueu coneixement i efectes

3r. EXP. NÚM. 1131/2014 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPO ST
EXERCICI 2013. APROVACIÓ DEFINITIVA

Donat compte pel secretari de l'expedient instruït per a l'aprovació del compte
general del Pressupost de 2012, preparada i redactada per la Intervenció General.

Resultant que l'esmentat compte, aprovat inicialment per la Comissió
d'Hisenda i especial de Comptes, en sessió celebrada el 27 de maig de 2014,
procedint-se a la informació pública mitjançant exposició en el tauler d'anuncis de la
corporació i en el Butlletí Oficial de la província número 134, de 7 de juny de 2014,
sense que en l'esmentat termini d'informació pública s'hagen presentat reclamacions
en contra de l'aprovació de l'esmentat compte.

Resultant que la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió
celebrada l'11 de novembre de 2014, va procedir a l'aprovació definitiva del Compte
general del Pressupost de l'exercici 2013.

Pel president de l'entitat es proposa la seua aprovació pel Ple de la
corporació, de conformitat amb el que estableix l'art.212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.

Pren la paraula, primerament, Miquel Àngel Lorente López, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià. Considera que un alcalde ha de
moderar i regular el debat i que aquest fluïsca amb normalitat democràtica. I eixe, en
molts casos, no és el comportament del Sr. Alcalde. Moltes vegades  al seu Grup se
li increpa en precs i preguntes i  no passa res. Quan el Sr. Alcalde no presideix el
Ple funciona molt millor. L'alcalde és el garant de la normalitat. No és agradable
veure com la meitat del Ple no està present. El Compte general és una radiografia
de la situació de l'Ajuntament. Sobre la forma cal dir que s'ha retardat l'aprovació del
Compte. Sobre el fons destaca tres punts, un separar els deutes de cobrament
dubtós que se situen en més de cinc milions d'euros i que no se sap si es cobraran,
un altre sobre l'indicador de gestió que no entén per què està en blanc el que
significa que es desconeix el nivell d'eficàcia i eficiència dels serveis i, finalment, el
nivell d'endeutament municipal està per damunt de set-cents euros per habitant.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que tot el món es posa de vegades nerviós però hui la decisió de l'alcalde ha sigut



exagerada davant d'un ple tan important. El compte hauria d'haver vingut abans i
estar l'informe de fiscalització abans. No ho aprovarà perquè les xifres no se les
inventa. Apareixen en els informes i diuen que el deute de Xàtiva són dèsset milions.
Una altra cosa és el que ens deguen. Cert que a la fi de 2015 es deurà un poc més
de catorze milions. En tot cas no comparteix la forma de gestionar.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, manifesta que
tampoc li ha agradat l'incident però el que recurrentment ocorre és que el Grup
Socialista no deixa parlar l'alcalde i li interromp sistemàticament. Respecten fins i tot
els regidors del Partit Popular però no a l'alcalde. L’han interromput més de catorze
vegades. L'oposició vota sempre en contra dels pressupostos del Partit Popular,
sistemàticament. La realitat és que les auditories del Ministeri d'Hisenda  diuen que
totes les ràtios són positives. Els comptes de l'Ajuntament estan fiscalitzats tots els
dies per la Intervenció. El resultat és excel·lent encara que l'equip de govern no es
conforma i segueix les recomanacions de la Intervenció per a continuar millorant.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la situació econòmica de  l'Ajuntament no és excel·lent. Insisteix en
l'existència de cinc milions de cobrament dubtós i en què es va a fer per a cobrar-
los. També en la falta de planificació  fruit de la falta d'indicadors. Però el més
important és que la davallada de qualitat dels serveis és evident.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que no hi ha motius per a triomfalisme  encara que s'haja reduït despesa s'ha fet
sense criteri clar. No qüestiona la labor dels funcionaris. Sempre ha reconegut el
que està bé i el que està malament. Les coses han millorat perquè estaven molt
malament. S'ha reduït en despesa i en contractació administrativa. Però encara es
fan coses malament i això és perquè el modus operandi  està viciat.  Han millorat
perquè el control dels tècnics s'ha incrementat. Segueixen sense  reconstruir-se els
expedients dels quatre milions sense procediment i sense exigència de
responsabilitats.

El Sr. Alcalde-President diu que no té molts estudis però sap que quan parla
algú ha de callar. Açò ha de ser més rellevant en els representants públics. Ha
advertit el portaveu del Grup Municipal Socialista per activa i per passiva. Si no pren
mesures fa la impressió que tot val. El que cal fer és simple, respectar el torn de
paraula. Hui se li ha interromput set vegades. Quant al Compte general no hi ha
inconvenients de legalitat, diu. Les recomanacions s'han complit. Les noves
recomanacions estan executant-se. El resultat de l'informe és gestió excel·lent.
Insisteix en el fet que el deute ha baixat quasi a la meitat i que a més es deu diners
a l'Ajuntament per major quantia que el deute viu. Els saldos de cobrament dubtós
són competència de recaptació no dels regidors. Insisteix en el fet que la legislatura
encara no ha acabat quant a l'amortització de deute. Que l'Ajuntament pague a vint-
i-sis dies quan pot pagar a seixanta és un èxit.

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) quatre vots en
contra (els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció,
ACORDA:



Primer. Aprovar el Compte general de l'exercici 2013, formada per la de la
pròpia entitat, la de l'organisme autònom Consell Esportiu i la de la societat
mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA.

Segon. Donar compte dels informes de fiscalització posterior i de control
financer de la Intervenció General al compte de l'exercici 2013.

Tercer. Donar compte del present acord, en compliment de l'art. 212.5 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, al Tribunal de Comptes,
junt amb els justificants dels estats i comptes anuals.

4t. EXP. NÚM. 2131/2014 PER A L'APROVACIÓ DE REFINA NÇAMENT
DELS PRÉSTECS DEL FONS PER AL FINANÇAMENT DEL PAGAM ENT A
PROVEIDORS. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

El secretari  procedeix a llegir el dictamen de la Comissió d'Hisenda en què
consta:

“Que el Reial Decret 8/2014 d'aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l'eficiència, estableix en l'article 3 la possibilitat de
refinançar les operacions per al pagament a proveïdors formalitzades amb el Fons
per al Finançament de Pagaments a Preveïdors (d'ara en avant FFPP), amb les
condicions següents:
La nova operació hauria de tindre el mateix període d'amortització.

a) Hauria de suposar un estalvi en la càrrega financera.
b) Els nous préstecs no poden estar garantits amb la participació en

tributs de l'Estat.
c) El destí dels nous préstecs hauria de ser l'amortització dels

formalitzats amb el FFPP.
Per a formalitzar les noves operacions caldrà demanar l'autorització del

Ministeri d'Hisenda, i a la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la documentació següent:
a) Acord del Ple
b) Informe de la interventora sobre l'estalvi financer anual que produirà

amb la nova operació.”

Vist que l'ajuntament compleix el període mitjà de pagament a proveïdors,
l'estalvi pot destinar-se al finançament de la despesa corrent.

Vist que el límit de deute de l'Ajuntament no supera el 110%, i què, de la
liquidació de pressupost de 2013 es desprén que compleix amb l'estabilitat
pressupostària i la regla de la despesa, el pla d'ajust aprovat quedarà sense
vigència.

Vist l'informe de l'Oficina Pressupostària sobre el compliment del pla de
reducció  de deute, aprovat pel Ple de 6 de juny i autoritzat pel secretari Autonòmic
d'Hisenda i Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

Vist que es va sol·licitar oferta a totes les entitats que tenien concertats
préstecs de pagament a proveïdors del RD 4/12, perquè manifestaren la quantitat
que estaven disposats a finançar i el tipus de diferencial oferit.

Vista la proposta d'adjudicació realitzada per la mesa de contractació, que
l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la interventora i dictaminat
favorablement per la Comissió d'Hisenda d'11 de novembre.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  manifesta que es demostra que els interessos del Pla Montoro eren



il·legítims. Es rebaixen els interessos però es manté l'amortització. A més s'apuja
l'euribor també apujaran els  interessos. Diu que s'abstindrà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
l'austericidi eren els cinc punts de diferència de què es va beneficiar la banca. Una
banca a qui li han donat diners públics tots els ciutadans. Es congratula amb la
baixada  de la càrrega financera. El seu temor, diu, es concentra ara que el Pla
d'Ajust deixarà d'estar en vigor per la falta de  garantia de l'Estat. Amb eixa situació
tot fa presagiar la tornada al desgavell. Lògicament la baixada de tipus beneficia la
ciutadania. S'abstindrà.

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

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda manifesta que la
normativa estatal premia  els millors. L'oposició desitjaria políticament que
l'Ajuntament estiguera pitjor però no és així com ho demostra la possibilitat d'acollir-
se a una davallada d'interessos que suposarà un estalvi de sis-cents mil euros. La
salut  financera de l'Ajuntament propícia acollir-se a aquestes mesures. Actualment
l'Ajuntament té deute per deu amb cinc milions d'euros menys del màxim permés.

A les 14 hores 15 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el que ha ocorregut és una estafa. El Partit Popular ha fet cas omís
de les denúncies de deute il·legítim que són els sis-cents mil euros d'interessos
pagats de més que hagueren anat a serveis públics. S'ha pres el pèl a la gent per a
engrossir beneficis als bancs. A més el préstec Montoro va anar a parar  en més
d'un 50% a grans empreses que res tenien a veure amb la Ciutat. Invita
l'Ajuntament a què comunique al Ministeri el malestar per aquella gestió del deute.
Els diners estalviats no es destina a reactivar l'economia local sinó a engrossir la
xarxa clientelar.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que va criticar  el préstec Montoro perquè no anava dirigit a Pymes i pels abusius
tipus d'interessos. Està satisfeta amb la baixada de tipus encara que arribe tard. Li
preocupa la falta de control a futur que permetia el Pla d'Ajust. Un exemple és la
baixada electoralista de l'IBI. El desig de guanyar les eleccions només és per a
mantindre el poder i amb això la xarxa clientelar. S'abstindrà. No s'oposa que es
refinance.

El Sr. Alcalde-President  diu que a Espanya es va arribar  a pagar un 6% de
tipus d'interés perquè hi havia un Govern sense credibilitat. Els interessos en arribar
el Partit Popular al govern eren quaranta-huit mil milions d'euros i després de la
gestió del Partit Popular s'abaixen l'un amb cinc per cent. No haver de fer el Pla
d'Ajust serà conseqüència d'abaixar el nivell d'endeutament que fixe l'Estat. En
només dos anys l'Ajuntament ha abaixat del setanta per cent. Demana a l'oposició
que revise el que fan on governen, com a Burjassot, Tavernes i altres.



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) quatre abstencions
(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:

Primer. Declarar la vigència del pla de reducció de deute 2014-2017 aprovat
pel Ple de 6 de juny i autoritzat pel secretari Autonòmic d'Hisenda i Pressupostos de
la Generalitat Valenciana, mitjançant una resolució de 7 de juliol, i sol·licitar
autorització al Ministeri d'Hisenda per a concertar, en compliment del RD 8/2014, els
préstecs següents amb les entitats i per les quantitats que s'assenyalen:

Entitat
Import préstecs
a concertar

Diferencial sobre
euríbor trimestral

Banc Sabadell 1.000.000,00 0,98%
Banc Santander 5.394.662,00 0,99%
La Caixa 3.500.000,00 1,02%
Caixa Mar 546.618,79 1,03%
Total 10.441.280,79

Segon.  Cancel·lar anticipament les operacions de préstecs formalitzats amb
Fons pel Finançament de Pagament a Proveïdor, en les entitats financeres i pels
imports a què s'assenyalen a continuació:

Entitat Import
Caixa d'Ontinyent 976.364,40
Caixa Rural 356.512,15
Caixa del mediterrani 377.337,26
Bankinter 373.150,06
Bankia 1.047.500,85
Banc de Sabadell 425.194,67
Banesto 489.159,14
La Caixa 1.187.699,74
Santander 2.915.118,68
Banc Bilbao Biscaia 1.065.692,44
Banc Popular 881.534,03
Caixa d'Ontinyent 346.017,37
TOTAL 10.441.280,79

Tercer. Sol·licitar informe a la intervenció sobre l'estalvi brut anual que es
produirà a conseqüència de les noves operacions d'endeutament, que junt amb el
present acord i el pla de reducció de deute es remetrà en el Ministeri.

Quart. Autoritzar al Sr. Alcalde a firmar tots els documents que siguen
necessaris per a portar a bon terme el present acord.

Cinqué. Notificar el present acord a totes les entitats financeres afectades, i
donar-ne compte en l'Oficina Pressupostària perquè en prengueu coneixement i
efectes.

5é. EXP. NÚM.  2323/2014 PER A LA MODIFICACIÓ DE L' ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE N ATURALESA
URBANA



Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta escrit de
l'alcalde proposant reduir el tipus de gravamen a aplicar als béns de naturalesa
urbana en un cinc per cent, açò és, aplicar un tipus del 0,57%.

Vist l'informe favorable de la interventora a la proposta formulada per
l'alcalde, proposant prendre les mesures oportunes en el pressupost de 2015 per a
fer front a la reducció d'ingressos que suposarà l'aplicació del nou tipus de
gravamen.

Vist que la Comissió d'Hisenda en sessió celebrada l'11 de novembre va
dictaminar favorablement la proposta.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que fa un mes es van aprovar Ordenances fiscals sense aquesta
rebaixa i ara el propi Govern municipal s'autoesmena. La política fiscal  lineal és
injusta. Són més de quatre-cents mil euros menys per a les arques municipals  i això
significa menys serveis. Un ciutadà amb valor cadastral de quaranta mil euros baixa
dotze euros i un ciutadà que té immobles que superen els dos-cents mil euros  es
beneficia de noranta euros. Es beneficia a uns quants i no a la majoria. És una
mesura electoralista de qui sap que només gestionarà el quaranta per cent del
pressupost. Baixar impostos linealment no és positiu per als serveis públics. Aposta
per una fiscalitat justa i innovadora que ja ha exposat davant del Ple diverses
vegades.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el
criteri del seu grup amb l'IBI és el de la seua proposta d'anys anteriors que reitera.
Baixar impostos per a tots igual és un error. Davant de la política social erràtica de
l'Ajuntament el Govern baixa quatre-cents mil euros  els impostos. Pagarà molt
menys qui té molt. La baixada del tipus en funció  de l'ús no interessa al Partit
Popular. Demana explicació de qui va a veure's beneficiat per la baixada de tipus.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda explica que el seu
plantejament és revertir la bona salut de les arques municipals en els veïns. L’any
2013 va presentar un pla d'incentivació de l'economia que comportava baixada
d'impostos, que és el que vénen fent any rere any. I malgrat les baixades la
liquidació del pressupost ofereix superàvit i es paga a proveïdors en termini. La
gestió  és fruit de molt de treball amb rigor i demostra que el Partit Popular sap
governar en temps de bonança i en temps de crisi.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que la situació d'emergència social a Xàtiva és indigna com
també ho és prescindir de més de quatre-cents mil euros que podrien ajudar a
pal·liar aquestes situacions. La Constitució aposta per la progressivitat fiscal i això
és el contrari del que fa aquesta proposta. El mateix que la fiscalitat verda. El seu
objectiu és que tots puguen accedir als serveis públics i que aquests siguen de
qualitat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que està en contra del mode en què es planteja la baixada per no plantejar-se en la
línia de la justícia distributiva. El Partit Popular només entén de distribució a la
manera de la trama Gürtel. El mode en què es planteja la baixada  de l'IBI és
vergonyosa. La forma en què es fa  també ho és i tot per tractar de guanyar un



grapat de vots. No es té criteri. No s'està repercutint la bonança econòmica dels
comptes en els ciutadans sinó beneficiant un sector molt  concret. El mateix va
ocórrer  amb la recaptació, que hauria de portar-la el propi Ajuntament  o el
fraccionament de contractes. Tota la gestió del Partit Popular és nefasta. La
proposta de Compromís era millor distributivament i hi havia més ingressos. Per a
les propostes de l'oposició els tràmits són complicadíssims, per a les del Sr. Alcalde
molt fàcils.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que la proposta
de Compromís era bona i se li va valorar  però ideològicament no combrega amb la
línia del Partit Popular.

El Sr. Alcalde-President diu que desitja que guanye el Partit Popular perquè
no guanye Compromís perquè seria un desastre, diu. Repta a Compromís a què
diga la relació nominal de als qui apujarà els impostos amb la seua proposta i llavors
la prendrà seriosament. Quan l'IBI apujava un deu per cent cada any aquells que
tenien més pagaven més, ara, si abaixen els impostos, en bona lògica i proporció
se'ls disminueixen. El Partit Popular no vol progressivitat perquè no és comunista, és
de centre dreta. Ha contractat quatre-centes persones, paga a proveïdors en vint-i-
sis dies, compleix totes les ràtios, ha abaixat l'endeutament i manté tots els serveis
sense retalls. L'Ajuntament col·labora amb acció social dins de les seues
possibilitats.

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) quatre vots en
contra (els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció,
ACORDA:

Primer. Aprovar la proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de l'Impost de Béns Immobles per a l'exercici 2015, la redacció de l'article 2 queda
de la forma següent:
Article 2. Tipus de gravamen

De conformitat amb el que preveu el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als
béns dels valors cadastrals que han estat revisats o modificats serà:
Si són béns de naturalesa urbana, el 0,57 %
Si són béns de naturalesa rústica, el 0,60 %

Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-lo i presentar les reclamacions que consideren oportunes.

Tercer. Considerar en el supòsit que no es presenten reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'acord és definitiu basant-se en
l'article 17.3 del RDL 2/2004 que aprova el RTLRHL.

Quart. Facultar l'alcalde president per a subscriure els documents relacionats
amb el present acord.

6é. EXP.  NÚM. 2226/2014, PER A L'APROVACIÓ DEL PRE SSUPOST
GENERAL DE L'AJUNTAMENT. EXERCICI 2015



Donat compte pel vicesecretari, en funcions de secretari general, de
l'expedient instruït per a l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2015,
que comprén el del propi Ajuntament, el de l'Organisme Autònom Consell Esportiu i
el de la Societat Econòmica Municipal PROEXA SA, elaborat de conformitat amb
allò que s'ha preceptuat en els articles 162 i següents del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,
de data 11 de novembre de 2014.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que en el seu partit hi ha gent comunista però gent d'altres sensibilitats.
Se sent orgullós que en Esquerra Unida hi haja gent del Partit Comunista perquè és
gent que ha lluitat  per la llibertat i el progrés. Quant al Pressupost, diu, el 40% serà
el que podrà gestionar el Partit Popular perquè després de les eleccions seran altres
qui ho facen. Utilitzant els diners de tots en una clau que no comparteix la reducció
d'ingressos i la seua configuració lliga polítiques públiques. Es torna a incomplir la
Llei quant al seu procediment i no s'ha convocat el Ple de l'Estat de la Ciutat. El
Pressupost es fa sobre una base incrementalista, sense pensar en polítiques i
persones. No es contenen mesures per a pal·liar la desocupació, que és un alifac
més acusat a Xàtiva. Res a favor del comerç, que s'enfonsa. No es fa res per la
lluita contra la desigualtat social. L'Ajuntament no pot quedar-se a col·laborar en el
que pot. Ha de fer molt més. La petició d'ajudes bàsiques creix any rere any. La Llei
obliga a atendre preferentment aquestes necessitats. No pot dinamitzar-se la Ciutat
sense gestos cap al turisme, agricultura, comerç. El Pressupost és electoralista i
populista. Esquerra Unida presenta esmena a la totalitat i demana que quede sobre
la taula. El Partit Popular té la majoria però no la legitimitat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís protesta per
la configuració de l'ordre del dia i la falta d'assumptes en plens precedents i la
sobresaturació en altres com aquest. Reaprova les actituds del Sr. Alcalde. El
pressupost és un mer tràmit per a tractar de modificar les enquestes electorals. Les
inversions són d'exercicis anteriors. No hi ha projectes que aposten per la millora de
la Ciutat. És l'últim pressupost del Partit Popular a la desesperada. No té ni projecte
ni criteri ni programa que executar.

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) quatre vots en
contra (els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció,
ACORDA:

Primer. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2015 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 7.955.499,77 135.000,00 8.090.499,77 8.090.499,77

C-II Compra de bens
corrents

8.153.140,76 819.161,12 11.500,00 8.983.801,88 8.983.801,88

C-III Interessos 571.141,76 3.200,00 60.000,00 634.341,76 634.341,76



C-IV Transferències
corrents

1.965.780,00 241.900,00 2.207.680,00 1.255.000,00 952.680,00

C-VI Inversions 995.228,14 30.000,00 1.025.228,14 1.025.228,14

C-IX Amortització
préstecs 2.388.909,57 240.000,00 2.628.909,57 2.628.909,57

TOTAL
DESPESES 22.029.700,00 1.064.261,12 476.500,00 23.570.461,12 1.255.000,00 22.315.461,12

INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I Impostos directes 11.786.600,00 11.786.600,00 11.786.600,00

C-II Impostos indirectes 101.000,00 101.000,00 101.000,00

C-III Taxes i altres
ingressos

3.279.100,00 234.131,12 3.513.231,12 3.513.231,12

C-IV Transferències
corrents

6.409.900,00 830.000,00 445.000,00 7.684.900,00 1.255.000,00 6.429.900,00

C-V Ingressos
patrimonials

333.100,00 130,00 31.500,00 364.730,00 364.730,00

C-VII Transferències de
capital

120.000,00 120.000,00 120.000,00

TOTAL
INGRESSOS 22.029.700,00 1.064.261,12 476.500,00 23.570.461,12 1.255.000,00 22.315.461,12

PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI
1. HABILITACIÓ NACIONAL
Denominació Grup  Places
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) AUBESCALA 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       51
Escala Auxiliar ……………………………………………………………C1        1
b) CLASSE ESCOMESES 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    21
Categoria ajudant ……………………………………………………… AP     0
Categoria operari ………………………………………………………. AP   24
PERSONAL LABORAL FIXE
Professor C. Luis Milà (a extingir) ……………………………………..A1       7
PERSONAL EVENTUAL
Denominació Llocs
Responsable de Gabinet d'AlcaldIa (a extingir) 1

Segon. Aprovar les plurianualitats que consten en el pressupost d'inversions, i
que, en els percentatges i anualitats corresponents, figuren en les bases d'execució.

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

Quart. En compliment d’allò que estableix l'article 16.2 del RD 1463/2007,
d'Estabilitat Pressupostària, es dóna compte al Ple de la corporació de l'informe de
la interventora sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Cinqué. 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.

7é. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PE R A
PROPOSAR UN PLA D'ACTUACIÓ PER A PREVINDRE LA CORRU PCIÓ

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la proposició presentada el 3 de novembre de 2014, per a proposar un Pla
d'Actuació per a previndre la corrupció, amb el següent tenor literal:

“Exposició de motius

Les administracions municipals no estan obligades, fins al moment, a establir
mesures de prevenció dels delictes de corrupció que es realitzen o puguen realitzar
en les seues organitzacions. Per aquesta raó i per la gran sensibilitat social al
respecte considerem imprescindible posar en marxa mesures de prevenció per a
prevenir i lluitar contra els incomptables casos de corrupció que s'aprofiten de la
impunitat, els mecanismes burocràtics i els privilegis que l'administració municipal
pot suposar per a la comissió d'aquests delictes.



La complexitat dels models delictius que engloba la corrupció fa molt difícil i moltes
vegades impossible, la seua detecció i càstic si solament s'intervé des de la vessant
de la justícia en la seua part penal. La part repressiva no és suficient. Als fets que
succeeixen dia a dia en tot l'Estat ens remetem. Una combinació de les mesures
preventives i repressives comportaria amb tota seguretat, una disminució dels casos
de corrupció pública i per tant de la reducció d'aquests casos en els tribunals. Així
mateix, suposaria una més que considerable reducció dels costos econòmics i
humans que suposa la corrupció. És evident que el seu efecte positiu sobre l'ètica i
la moral pública seria molt considerable i important en els moments que vivim.

L’aparença i la realitat de no fer res de forma activa per a pal·liar la corrupció
sobretot en aquells delictes que tenen una tipologia específica, dificulta la seua
detecció amb les mesures actuals (totes elles enfocades que se solucionen de
forma punitiva) provoca l'increment del desprestigi de les institucions i la sensació
de què aquests són tant difícils de demostrar que moltes vegades resulten impunes.

Delictes com el suborn, la prevaricació, la malversació de cabals públics i el
blanqueig de capitals, son tots ells complexos en el seu desenvolupament processal
i són complicats de resoldre de forma efectiva tant quan estan en procés d'instrucció
com d'enjudiciament, màxim quan moltes vegades el possible delicte es va cometre
fa molt de temps.

Per tant, i amb la finalitat de prevenir i evitar al màxim possibles casos de corrupció en
el nostre consistori, plantegem el següent:

ACORD:

Posada en marxa d'un pla d’actuació amb l'objectiu de prevenir la corrupció a
l’Ajuntament i que contemple, com a mínim, les següents àrees:

a) Creació d'un registre de proveïdors generals i d'empreses licitadores que incloga
tant les existents com les de nova incorporació.

b) Implantació de la DILIGÈNCIA DEGUDA que incloga entre altres la identificació dels
administradors i socis de la mercantil, la verificació de la titularitat reial i el llistat
d'unitats de negoci dels mateixos accionistes i/o administradors, propòsit i índole
de la relació de negoci i seguiment de la mateixa.

c) Creació d'una Oficina Tècnica de Prevenció de Delictes (OTPD) per a realitzar
aquestes tasques, fent realitzacions periòdiques de les mateixes. S’encarregarà
també del compliment estricte dels salaris, dietes i altres menesters dels càrrecs
electes i personal de confiança.

d) Creació d'un canal de denúncia intern i extern, assegurat, privat, anònim i amb tota
garantia de seguretat per al denunciant.”

El Sr. Alcalde-President considera que l'assumpte ha de quedar sobre la taula
i incorporar informes tècnics i legals, sobre com portar-ho a terme. I després portar-
ho a Comissió Informativa.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís accepta la
proposta de l'alcalde sempre que s'acorde  obrir l'expedient i que passe a Comissió.



El Sr. Alcalde-President diu que es porte a Comissió de Règim Interior en la
primera sessió que se celebre.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels quinze membres presents ACORDA:
Únic. Deixar l'assumpte sobre la taula amb el compromís d'obrir expedient  i

portar-ho a la pròxima Comissió de Règim Interior.

8é. EXP. NÚM. 2201/2014, MODIFICACIÓ DE LA PLANTILL A DE
PERSONAL EVENTUAL

L’Ajuntament en Ple, prèvia negociació amb els representants dels
treballadors va aprovar en data 5 d'abril de 2007 el denominat “Pla d'Ocupació 2007.
Pla integral de recursos humans per a l'optimització dels existents”, amb la finalitat
de permetre la materialització de les previsions contingudes en el Nou Model
Organitzatiu.

En l’esmentat Pla d'Ocupació es contempla entre altres mesures la supressió
de les places de caràcter eventual responsable de Protocol i Comunicació i
coordinador d'Actes i Esdeveniments i Gran Teatre i, la creació de les mateixes
places en la plantilla de personal funcionari, en tractar-se de llocs que han de ser
exercits per funcionaris de carrera, conforme el que disposen els articles 12.1 de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i 19.1 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana.

Modificació de plantilla que opera mitjançant un acord plenari de 29 de
desembre de 2008 pel qual s'aprova la plantilla de l'Ajuntament de Xàtiva per al
2009, quedant a partir d'eixe moment les places de què es tracta declarades a
extingir.

La Junta de Govern Local, en sessió de 29 de juny de 2009, va aprovar les
bases específiques de proves selectives que regeixen la convocatòria per a la
cobertura pel procediment de concurs-oposició i amb caràcter interinitat de les dites
places.

Convocant-se el procés selectiu per acord de la Junta de Govern Local en
data 20 de desembre de 2013, una vegada que la corporació va considerar que
s'havien aconseguit els objectius prioritaris del Pla de Racionalització i Avaluació de
la Plantilla de Personal que va aprovar el Ple de la corporació el 10 de desembre de
2010.

Procés que es va culminar amb el nomenament dels aspirants aprovats en la
convocatòria mitjançant un acord del mateix òrgan de data 14 d'abril de 2014.

Procedeix, en conseqüència, complir de la mesura prevista en l'acord plenari
de 29 de desembre de 2008  suprimint de la plantilla de personal funcionari les
places amb caràcter eventual de responsable de Protocol i Comunicació i
coordinador d'Actes i Esdeveniments i Gran Teatre.

Vist el que disposen els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, 176 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local i 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, que regulen el règim d'aquesta classe de personal al servei de les
corporacions locals.



Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, expressa  que percep crispació, cansament i avorriment en una sessió tan
important com la present, la qual cosa atribueix a la forma en què s'ha portat el Ple.
Està en contra de la proposta en no haver participat en ella i també donada la falta
de transparència i la contradicció intrínseca del Pla de Racionalització.

A les 15 hores 15 minuts s'absenta de la sessió el 1r tinent d'alcalde Vicente
Parra Sisternes.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que està en
contra. És una qüestió amb què ja es van pronunciar donat el procediment amb què
es van dur a terme les places.

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

Únic. Suprimir les places de naturalesa eventual de responsable de Protocol i
Comunicació i de coordinador d'Actes i Esdeveniments i Gran Teatre de la plantilla
de personal funcionari.

9é. EXP. NÚM. 2217/2014, PROPOSICIÓ  PRESENTADA PEL  GRUP
MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA  SOL·LICITUD
D'UN TALLER OCUPACIONAL PER A XÀTIVA

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, registre d'entrada número 8488, dóna lectura a la proposició presentada el
24 d'octubre de 2014, per a la sol·licitud d'un taller ocupacional per a Xàtiva, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant molts anys els Tallers Ocupacionals s'han consolidat com un instrument que
ha permés la inserció laboral de moltes dones al mercat de treball, a través de la
qualificació professional i mitjancant la formació en alternança amb el treball i la
pràctica professional. En aquest sentit, no podem oblidar que durant el segon
trimestre l'atur pujà al País Valencià, pujant i afectant molt més a les dones, de
manera que 6 de cada 10 nous aturats eren dones. Xàtiva no és una excepció i per
això cal actuar.

Tot i que cal repensar en adaptar els instruments d'inserció laboral a la nova realitat i
ajustar-se als objectius d'un nou nou model productiu per a la ciutat, entenem que
en l'exercici 2015 no pot passar el mateix que en l'any 2014. Aquest Ajuntament no
pot tornar a negar-se a gestionar i fer efectiva la sol·licitud del Taller d'Ocupació que
pot suposar l'accés a un treball digne per a 36 persones, entre elles dones com a
sector que més fortament està patint l'impacte de la crisi.

Per tot això el ple municipal adopta els següents ACORDS:



Primer. Proposar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació que la
convocatòria d'accés als Tallers Ocupacionals contemple d'una manera considerable
les dones amb problemes de reinserció.

Segon. Sol·licitar la subvenció del Servef del taller d'ocupació per a l'exercici 2015.

Tercer. Programar el taller d'ocupació per a l'exercici 2015 com un taller d'ocupació
per a dones amb problemes de reinserció.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana, de 29 d'octubre de 2014 que dictamina desfavorablement la
proposició anteriorment transcrita.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià explica la proposició i les bondats d'aquest tipus d'ajudes per a l'ocupació i
formació de desocupats.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que recolza
qualsevol iniciativa en benefici del foment d'ocupació i formació. El Govern només
està per mesures  de caràcter electoralista.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
explica que la política del seu Grup és buscar qualsevol subvenció. Però donada la
situació de la Generalitat no pot permetre una ajuda el retard de la qual en el
pagament genere problemes de liquiditat. Per això han utilitzat altres fórmules del
foment d'ocupació mitjançant mesures locals que han arribat a quatre-centes
persones del que se sent orgullosa en tractar que arribe al nombre més gran de gent
possible. No rebutja els tallers ocupacionals. Repassa les accions de foment
d'ocupació  portades a terme en els últims anys.

El Sr. Alcalde-President explica la seua creença en Escoles Taller però la
rapidesa en el cobrament d'ajudes és determinant.

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) quatre vots
a favor (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 proposició presenta pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, per a la sol·licitud d'un taller ocupacional per a Xàtiva.

10é. PROPOSICIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUE RRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ DE CREACIÓ D'UN CENTRE  SAN ITARI
INTEGRAT

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, registre d'entrada número 8679, dóna lectura a la proposició presentada el
30 d'octubre de 2014, de creació d'un centre sanitari integrat, amb el següent tenor
literal:



“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Sanitat Pública, és una de les ferramentes de l’estat, per a garantir la igualtat, els
drets i la qualitat de vida de tots els ciutadans.

Tal com estableix l'article 43 de la Constitució Espanyola, "Competeix als poders
públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les
prestacions i serveis necessaris".

La situació de crisi econòmica ha compromés, l’atenció sanitària pública,
incrementant les llistes d'espera, i el temps de demora en la concessió de les cites i
proves mèdiques.

Així mateix l’envelliment de la població, especialment en la zona més antiga de la
ciutat, provoca greus dificultats d'accessibilitat a les persones majors i discapacitats
als centres de salut, donada la dificultat per a establir transport públic en esta zona.

Per altra banda, també l’extensió de la ciutat de Xàtiva ha crescut en els últims anys,
amb noves construccions especialment en els extrems de la ciutat.

És un demanda permanent de la ciutadania, la millora i l’increment de dotació
d'equipaments i servicis sanitaris accessibles i de qualitat.

En atenció als motius exposats, proposen al Ple de l'Ajuntament que adopte
l'acord:

1. Creació de un Centre Sanitari Integrat (zona plaça de bous): Atenció primària,
Àrees d’urgències, especialitats, Unitat de Radiologia, Àrea de la dona, Unitat
SAMU, Unitat de Prevenció, Càncer de mama.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, explica la proposta i  recalca la importància de la sanitat i l'obligació dels
poders públics de fomentar-la.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta la
seua conformitat. Allò prioritari seria acabar de dotar el Centre Espanyoleto. La
gestió de l'Ajuntament hauria d'anar primer per ací i una vegada aconseguit impulsar
el nou centre que també fa falta.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
estar a favor. El seu partit l'any 2010 ja va reivindicar  eixe centre. Fins i tot hi ha una
parcel·la cedida a la Conselleria de Sanitat junt amb el CEMM i el CRIS. Desitja eixe
centre i recolzaran la proposició. Revisa les inversions que s'estan fent en el Centre
d'Especialitats  Espanyoleto.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels catorze membres presents
ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la proposició interposada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià de creació d'un Centre sanitari integrat.



11é. PROPOSADA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DE L PAÍS
VALENCIÀ PER AL FOMENT DE LA COMPRA I REHABILITACIÓ   DE VIVENDA
EN EL CAS ANTIC

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la proposició presentada el 30 d'octubre de 2014, registre
d'entrada número  8677, per al foment de la  compra i rehabilitació de vivenda en el
nucli antic, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a element per a traure a Xàtiva de la situació de crisis en la que viu, és necessari
posar en valor el  patrimoni de  la  ciutat com  a  recurs  indispensable per al
desenvolupament econòmic i social, generant ocupació, i activitat econòmica, alhora
que es posen les bases per fer del patrimoni de la ciutat el motor de dinamització de
nous sectors econòmics, com poden ser el turisme, la restauració, les activitats
artístiques i / o tradicionals o l'immobiliari residencial.

A més, el deteriorament de la ciutat, amenaça de convertir algunes zones del nucli
antic en autèntiques ruïnes, expulsant els ciutadans, i generant un major deteriorament
de les mateixes.

En esta situació incideix negativament l'envelliment de la població, factor que
contribueix negativament en la rehabilitació i la revitalització de la zona.

També la vida comercial abandona progressivament la zona.

Per contra, l'accés a la vivenda, així com la pèrdua de la mateixa, continuen sent
problemes fonamentals per a la ciutadania. Per tot això és necessari que l'Ajuntament
pose en marxa actuacions i mesures d'incentiu per a contribuir

En atenció als motius exposats, proposen al Ple de l'Ajuntament que adopte el
següent

ACORD:

Foment de la compra i rehabilitació d'habitatges en el cas antic concedint subvencions
i beneficis fiscals.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que el nucli antic s'està buidant quan és el nucli que marca la
identitat de Xàtiva. La proposta té el vessant patrimonial  i la social  i Proexa podria
ser el vector de la seua dinamització.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que el
nucli antic ha de ser una zona viva i ha de reactivar-se. Hauria d'obrir-se un
expedient i estudiar la proposta. El vot serà a favor en eixe sentit. Considera que és
positiu.



M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit  Popular
explica que en Comissió es va demanar al proponent que concretara la seua
proposta. Algunes de les idees tenen una repercussió econòmica important. Tal com
ve plantejada la proposició no pot més que obrir-se expedient. El que és públic en el
Nucli Antic ha sigut cuidat per l'Ajuntament sense excepció. La inversió ha sigut
inert. En el que priva l'Ajuntament ha subvencionat l'embelliment de façanes.  Votarà
que no i deixarà així oberta la porta a seguir estudiant alternatives.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que el que aprova el ple és marcar directrius polítiques, en
aquest cas en matèria de nucli antic.

L’Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Popular) quatre vots
a favor (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 proposició presenta pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, per al foment de la  compra i rehabilitació de vivenda en el nucli antic.

12é. 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 300 al 352 (corresponents al mes d'octubre de 2014)

L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.

13é. DESPATX EXTRAORDINARI

13é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA PER A
DEMANDAR A  LA GENERALITAT VALENCIANA EL COMPLIMENT  DE LA
SENTÈNCIA QUE ANUL·LA EL DECRET 113/2013

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada per no estar
presents els seus proponents.

13é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada per no estar
presents els seus proponents.



13é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA PER A
PROJECTAR L'ACCÉS DE VIANANTS  DES DEL NUCLI URBÀ A  LA ZONA
NORD-OEST (POLÍGON B I ESTRET)

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada per no estar
presents els seus proponents.

13é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA PER A
L'EXEMPCIÓ DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE LA TAX A PER
PRÉSTECS DE LLIBRES

El Sr. Alcalde-President manifesta que la moció queda retirada per no estar
presents els seus proponents.

13é.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COM PROMÍS
PER A LA REOBERTURA DE RTVV

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna
lectura a la moció presentada el 13 de novembre de 2014, registre d'entrada número
9159, per a la reobertura de RTVV amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 5 de novembre de vesprada, el Consell, reunit d'urgència davant la sentència
contrària a l’ERO feta pública aquell mateix dia al matí, va decidir el tancament de
RTVV. El 27 de novembre Les Corts, amb l'únic vot del Grup Popular, va aprovar-lo i
la matinada del 29 de novembre de 2013, el president Fabra va ordenar que
s'executara el tancament. La desconnexió i l'apagada eren un fet.

Vistes les gravíssimes conseqüències que la decisió del Consell de tancar la
radiotelevisió pública valenciana han tingut per a la societat valenciana, pel que fa al
coneixement i la promoció dels nostres pobles, les seues festes i tradicions i, per
tant, també per a la seua economia, així com per a la imatge que des de les
institucions valencianes s'ha projectat a l'exterior pel fet, inèdit, d'haver tancat una
radiotelevisió pública.

Tenint en compte les conseqüències econòmiques derivades del tancament, que ha
comportat el despatxament de vora 1.700 treballadors directes i la pèrdua de 4.000
llocs de treball indirectes; la pèrdua d'ingressos públics a través de l'IVA o l'IRPF; el
cost directe del tancament, que encara genera despesa a fons perdut. Això sense
comptar el desmantellament del sector audiovisual visual valencià, un sector que
hauria de ser punta de llança en l'economia valenciana i que ara agonitza.

Considerant que és d’una gran miopia política haver considerat el cost de mantindre
oberta RTVV com una despesa ¡ no com una inversió, tant en l'aspecte social, com
cultural i lingüístic però també, i d'una manera molt important, en l'aspecte
econòmic.

Vist també que la manera com es va procedir al tancament pot comportar greus
perjudicis per a l'Administració valenciana, ja siga pel que fa a presumptes



actuacions delictives en el tancament de les emissions de RTVV per un possible
incompliment deliberat de la sentència ferma del TSJ de readmissió dels
treballadors i les treballadores, o bé per les repercussions econòmiques i socials
que podria tindre el fet que prosperen algunes causes judicials, que podrien declarar
nul l’ERO i s'haguera de readmetre de nou a la totalitat de la plantilla acomiadada.

Vist també que, suposadament, en el procés de liquidació podria haver-hi hagut frau
de llei en la valoració de l'actiu i el passiu que es va produir en la reestructuració
societària, amb les presumptes diferents irregularitats comptables, o pel que fa al fet
que la subrogació de crèdit no fóra acceptada pels creditors.

Vist que la compareixença dels liquidadors de l'ens en Les Corts, el dia 21 d'octubre, no
ha fet altre que augmentar encara més tots els dubtes i temors sobre el procés de
liquidació, ja que estos responsables van afirmar, a més, que l’extinció no serà possible
a curt termini per totes les causes judicials pendents, i a més no haver proporcionat cap
garantia sobre la conservació dels arxius i del fons documental de RTVV.

Vist el desastre que per a la nostra senya d'identitat més important, la nostra llengua, ha
suposat el fet de no disposar de cap mitjà de comunicació, ¡ concretament de ràdio i
televisió, en valencià d'àmbit autonòmic i la repercussió negativa i dramàtica que té,
per exemple i en concret, per a l'educació el fet que els nostres xiquets no tinguen cap
programació televisiva en la llengua pròpia o, en general, per a l’ús i el prestigi social del
valencià, una llengua que ha de ser de futur, cohesionadora i útil en tots els àmbits d'ús
quotidians, tant privats com públics.

Vist el rebuig social que el tancament d' RTVV ha generat en la societat valenciana,
constatat en la multitudinària manifestació posterior al tancament, els
pronunciaments dels representants de la societat civil i finalment amb el gran suport
social manifestat a la Iniciativa Legislativa Popular s'ha registrat a Les Corts
Valencianes.

En definitiva, i vist, per tant, que amb la decisió de tancar Radiotelevisió Valenciana la
societat valenciana ha perdut una eina fonamental per a la seua cohesió com a poble, per
a garantir el seu dret a estar informat de les coses que ocorren al nostre territori i per a
fer visibles la nostra cultura, el nostre esport i els nostres productes al món i poder
col·laborar, així, a la recuperació de la nostra economia i les nostres senyes d'identitat,
És per tot açò que el ple de l’Ajuntament de Xàtiva acorda, a proposta de BLOC-
Compromís, els següents:

ACORDS:

Primer. L’Ajuntament de Xàtiva insta el Consell a obrir de manera immediata un procés
de negociació amb tots els agents implicats: comité d'empresa de RTVV, Mesa de
l’Audiovisual, Grups Parlamentaris de Les Corts i la resta de forces polítiques amb la
finalitat de reobrir tan prompte com siga possible Radiotelevisió Valenciana, tot
establint les disposicions legals i pressupostàries necessàries.
Segon. L’Ajuntament de Xàtiva el Consell a posar fi al procés de liquidació de les
societats; a aplanar-se als recursos presentats davant del Tribunal Constitucional i
l’Audiència Nacional, amb la finalitat de posar fi al procés de liquidació d'RTVV i
recuperar com a servei públic la Ràdio i Televisió de les valencianes i els valencians.”



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

Únic. No declarar la urgència de la moció presenta pel Grup Municipal Bloc-
Compromís, per a la reobertura de RTVV.

14é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

A) En primer lloc es procedeix a contestar les preguntes formulades en la
sessió anterior pendent de resposta:

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, va preguntar pels criteris de subvencions concedides a les falles.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes diu que els criteris de
concessió de subvencions a falles seran els que fixe la interventora, a la qual cosa
el Sr. Alcalde-President postil·la que seran els mateixos que per a qualsevol altre
col·lectiu.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que qualsevol subvenció té un criteri. Rebutja aquest tipus d'ajudes
que titla de clientelars.

B) A continuació es responen les preguntes que han estat formulades per
escrit, amb antelació suficient a la celebració de la present sessió.

- Es dóna compte de la proposta de Francesca Chapí Albero, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, de 30 d'octubre de 2014, registre
d'entrada número 8680, sobre el funcionament del Consell de la Dona, que el Sr.
Alcalde-President disposa tractar com a prec, amb el següent tenor literal:

“El funcionament del Consell de la Dona, òrgan de participació de les dones de la
ciutat es troba bloquejat per la dimissió presentada per la seua Presidenta, Rosa
María Esteban.

Les funcions d'aquest Consell són la defensa i representació de les dones de la
ciutat, visibilitzant les seues necessitats i exigint respostes als problemes específics
de les dones d'aquesta ciutat.

És prioritari que el Consell aborde aquestes responsabilitats i actue de forma eficient
dotant-se d'un Pla de treball integral tal com s'havia sol·licitat. I la seua labor resulta
més necessària encara davant la proximitat del Dia Internacional contra la Violència
de Gènere, que no pot deixar de ser commemorat a Xàtiva sense comptar amb
l’esforç col·lectiu i la participació de tota la ciutadania.



Per tot açò, instem a l'Alcalde, a la immediata convocatòria d'aquest òrgan per a
evitar que la seua tasca no siga obstaculitzada per la falta de compromís i implicació
de l'Equip de Govern.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que és trist que es presentara la proposta amb tanta antelació  sent un
assumpte tan important i ara es tracte tard i mal. En matèria de dona són moltes les
reivindicacions que no s'estan  portant a terme, hi ha molta deixadesa en matèria de
violència de gènere.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís no entén
com una proposta amb tanta antelació ha quedat fora de l'ordre del dia i tampoc que
haja dimitit una regidora del Govern i deixe de convocar-se el Consell de la Dona.
És una evidència de la utilització de l'Administració en el propi benefici del Partit
Popular. La sessió en què va dimitir la presidenta del Consell no es va tractar res,
està tot pendent.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que s'estan burlant de les dones.

El Sr. Alcalde-President recorda que només ha dit que convocarà el Consell
quan l’haja de convocar.

2.  El Sr. Alcalde-President manifesta que les preguntes formulades per escrit
pel Grup Municipal Socialista queden retirades per no estar presents els seus
proponents.

C) A continuació es formulen els següents precs i preguntes orals:

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, es dirigeix a la regidora M. José Masip Sanchis, i en relació a la
manifestació reiterada d'aquesta, en el sentit que l'oposició de les lliçons justes,
prega reflexione sobre el fet que, en no aprovar l'escola taller, incompleix el seu
propi programa electoral, com també quant a la revitalització del Nucli Antic.
Aquesta actitud menysvalora la democràcia.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular es
manifesta, en rèplica a la intervenció del senyor Lorente López, dient-li que trampes
les justes. Que en la gestió de tallers d'ocupació l'Ajuntament de Xàtiva  ha estat en
l'avantguarda des de l'any 2009. I ara no els rebutja només que considera que hi ha
altres solucions millors. Repassa una a una les actuacions realitzades des de 2009
en matèria de foment d'ocupació.

El Sr. Alcalde-President acusa Miquel Àngel Lorente López, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià d'haver usurpat la representativitat de
l'Ajuntament  l'any passat en sol·licitar una escola taller sense tindre atribucions per
a això.



Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que en cap moment  es va atribuir  la condició d'alcalde. Va fer el que
devia en benefici de l'ocupació de Xàtiva. A més l'Ajuntament va dir que la
Generalitat devia un amb dos milions d'euros i només devia zero amb dos milions
d'euros.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís
manifesta que en els últims dies ha intentat accedir a la seu electrònica i no ha estat
possible.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Modernització prega ho
trasllade al departament.

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

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

EL VICESECRETARI,


