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

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

No assisteix a la sessió la regidora Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal
Bloc-Compromís, a qui el Sr. Alcalde considera excusada.

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. 13, DE 14  DE
NOVEMBRE DE 2014

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta, en forma introductòria, el seu desig de deixar constància que la
Llei Mordassa és inacceptable en un Estat de dret alhora que diu haver-se realitzat
en els últims dies declaracions molt desafortunades sobre Esquerra Unida
precisament per protestar contra aquesta Llei. Denuncia les pintades a casa del
regidor Perigüell com qualsevol expressió no cívica.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que en el
punt huit de la pàgina dènou hi ha un error en la votació. En l'acta consta deu vots
en contra i quatre abstencions quan haguera de referir-se el contrari.

El secretari diu que procedeix a la seua rectificació.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que s'abstindrà
a causa de l'expulsió patida en la sessió l'acta de la qual se sotmet a aprovació.
Demana que conste en acta que no es van produir les tres advertències que marca
la Llei i que, en conseqüència, es van vulnerar els seus drets.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, se
suma a les condemnes i repulsa contra actes de vandalisme i agressió, vinguen de
qui  vinguen.
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No havent-se formulat cap objecció, per tretze vots a favor (el vot del Sr.
Alcalde-President i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit
Popular, el vot del regidor present del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots
dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià), sis abstencions
(les sis abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista) i cap vot en contra,
ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes l'acta corresponent a la sessió ordinària
del Ple celebrada el dia 14 de novembre de 2014.

A les dotze hores quinze minuts s'incorpora a la sessió el 1r tinent d'alcalde
Vicente Parra Sisternes.

2n. EXP. NÚM. 1625/2014, APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE  LA
MANCOMUNITAT LA COSTERA-CANAL (ADAPTACIÓ A LA LLEI 8/2010, DE
RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA I A LA LLEI 27/2013, DE 27
DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL)

Vista la proposta del regidor representant de l'Ajuntament de Xàtiva en la
Mancomunitat La Costera-Canal, sobre aprovació de la  modificació dels Estatuts de
la Mancomunitat La Costera-Canal per a la seua adaptació a la Llei 8/2010, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana i a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, del tenor literal següent:

“Considerant que la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana (LRLCV) va establir un nou marc legal per a les
mancomunitats, i els Estatuts d'aquestes havien d'adaptar-se al règim establert per
la Llei.

Considerant la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica la Llei de Bases de Règim Local,
que afecta el règim jurídic de les mancomunitats i estableix en la disposició
transitòria onzena un termini de sis mesos per a adaptar-se a la normativa establerta
en la mateixa.

Vist que la Mancomunitat va aprovar acord d'iniciació del procediment
aprovant inicialment els estatuts en sessió de Ple de data 27 de febrer (dins del
termini de sis mesos)

Atés que es va sol·licitar informe d'eixos estatuts a la Diputació Provincial de
València i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana,
ja emesos.

Vist que es va iniciar un període d'informació pública per un termini d'un mes
publicant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 72, de 26
de març de 2014, així com també en els taulers d'anuncis de la mancomunitat i de
tots els ajuntaments mancomunats, sense que es presentara cap al·legació.
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Vist que el Ple de la Mancomunitat de 26 de juny de 2014 va aprovar ja amb
caràcter definitiu els estatuts tenint en compte els canvis proposats als informes
preceptius.

Considerant que procedeix la tramitació de la modificació dels Estatuts de
conformitat amb el que estableixen els articles 89 i 95 de la Llei 8/2010, RLCV i 44
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, per tant es
requereix l'acord per majoria absoluta tant dels membres del Ple de la Mancomunitat
com dels membres del ple de cadascun dels municipis que la integren.

Considerant que l'aprovació dels estatuts per tots els plens dels municipis
mancomunats es considera urgent i necessari per a correcte desenvolupament de la
Mancomunitat.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 26 de novembre de 2014.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que votarà en contra perquè considera un pur tràmit al  servei de la
fatídica Llei de Racionalització  que porta causa en la modificació de la Constitució.
Considera importantíssima la Mancomunitat com vertebradora de la comarca però
és el Partit Popular qui no creu en ella i la converteix en  mera burocràcia.

Joan Josep Garcia, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que es
perd l'oportunitat del consens i dinamitzar la Mancomunitat. Ha demanat que la
Mancomunitat siga representativa de la pluralitat política de la comarca. El seu grup
ho ha proposat moltes vegades i no se li ha fet cas. Després del mes de maig de
2015 els governs de les majories absolutes donaran pas al consens.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que votarà en contra.
El seu grup en la Mancomunitat demana informació sobre les dietes del president i
no se li dóna. La modificació postula el compliment de la Llei i això és el que cal fer
en tots els àmbits.

Jorge Herrero Montagud, representant en la Mancomunitat de municipis de
La Costera-Canal  explica que és una adaptació dels estatuts a lleis d'obligatori
compliment. El procés ha sigut transparent i obert a la participació. Explica tota la
tramitació seguida en què no hi ha hagut cap proposta de l'oposició.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el seu grup no està representat en la Mancomunitat. A més des de
l'Ajuntament no s'ha donat cap informació. És important que la Mancomunitat tinga
representativitat àmplia.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís reitera que el
representant del seu grup pel municipi de La Font de la Figura ha demanat reunions
que no se li han facilitat. Els representants de Xàtiva són només del Partit Popular
quan l'arc polític  del consistori municipal és molt més ampli. Creu en la
Mancomunitat i en les comarques no en un model obsolet com el de les diputacions.
Apel·la a una Llei de Comarcalització.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que no té sentit
que se sol·licite informació i que aquesta no es done. Això és bàsic.

Jorge Herrero Montagud, representant de la Mancomunitat La Costera-Canal
diu que sempre dóna informació en Comissió de Foment del que ocorre en la
Mancomunitat. Una cosa és col·laborar i una altra és intentar arribar a acords.
L'argumentació del representant del Grup Socialista en la Mancomunitat no té cap
motivació per a votar en contra. El Grup Municipal Socialista no ha aportat res. Se li
ha facilitat la informació sol·licitada.

El Sr. Alcalde-President diu que  en la Mancomunitat mai van haver-hi
problemes, es va aprovar tot per unanimitat. La modificació és una imposició legal i
si no ix es disoldrà la Mancomunitat.

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) nou vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor present del
Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar,  pel què es refereix a aquest Ajuntament, la modificació dels
Estatuts de la Mancomunitat La Costera-Canal en la redacció definitiva aprovada
per acord del Ple de la Mancomunitat de 26 de juny de 2014, que consta en
l'expedient, amb la finalitat d'adaptar-los a la Llei 8/2010 de Règim Local de la CV i a
la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Segon. Facultar l'Alcaldia, tan àmpliament com en dret procedisca per a
complir, íntegrament aquest acord.

Tercer. Remetre certificat d'eixe acord a la Mancomunitat de la Costera-
Canal, per a la seua constància en l'expedient.

3r. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS SO BRE
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE REGALS I OBSEQUIS DE L'A JUNTAMENT
DE XÀTIVA

Vista la proposició presentada pel Grup Municial Bloc-Compromís sobre
aprovació del Reglament de Regals i Obsequis de l'Ajuntament de Xàtiva.

Vista, així mateix, la proposta del regidor delegat de Règim Interior que
incorpora modificacions a l’esmentada proposició i que després de deliberació dels
regidors components de la Comissió de Règim Interior acorden aprovar el
Reglament de Regals i Obsequis de l'Ajuntament de Xàtiva que consta en
l'expedient.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat  Ciutadana de 26 de novembre de 2014.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que no hauria de rebre's cap regal.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, es congratula
de l'aprovació del reglament  que constitueix  un exercici de transparència. Un canvi
de concepció i quelcom que espera la societat. Els serveis públics no estan per a
beneficiar-se. Sap que la majoria ja ve actuant degudament. El que fa el reglament
és deixar fora els qui  no obren bé. El reglament facilita l'escrupolositat i sobre
invitacions permet deixar-hi constància.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que el seu grup ja va
presentar l'any 2009 una proposta després de destapar-se els escàndols Gurthel.
Els ciutadans demostren honradesa i transparència incrementant el nivell de
transparència. És un primer pas important. El control ciutadà és important.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que és un codi que ha d'imperar. És semblant al d'altres ajuntaments.
Haurà de declarar-se qualsevol regal  i només per davall de 50 € podrà quedar-se'l
el beneficiari. Fa falta regulació i és el que fa el reglament. També es regula el límit
d'obsequis de l'Ajuntament a tercers.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de Regals i Obsequis de

l'Ajuntament.
Segon. Sotmetre l'acord a exposició pública en el Butlletí Oficial de la

Província de València i en el tauler d'anuncis  de l'Ajuntament, a l'efecte
d'al·legacions.

Tercer. Considerar definitivament aprovat el Reglament de Regals i Obsequis
de l'Ajuntament de Xàtiva si durant el termini d'exposició  pública no es formula cap
al·legació.

4t. EXP. NÚM.  1131/2014, PER A L'APROVACIÓ DEL COM PTE GENERAL
DE 2013. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA SINDICATURA  DE COMPTES

El secretari informa de l'escrit de la Sindicatura de Comptes on s'informa que
el 31 d'octubre va finalitzar el termini perquè aquesta entitat presentara el Compte
general de 2013, sense que en aquest termini l'Ajuntament de Xàtiva l'haguera
presentat.

Atés que la Comissió d'Hisenda va tindre coneixement de l’esmentat escrit en
sessió celebrada el 19 de desembre.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que ja va advertir  que el Compte general no s'havia entregat en
termini. L'alcalde, com a president de la Diputació, no serveix d'exemple a la resta
d'alcaldes. El Compte general demostra aspectes com l'endeutament elevadíssim
de la Ciutat. Espera que no tornen a produir-se demores, especialment amb Proexa
que no convoca  als seus òrgans de govern.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que és
lamentable un reprotxe com aquest per no haver complit el termini. Aquesta actitud
evidencia la falta de ritme d'un govern marcit. Respecte al Compte general evidencia
el balafiament de la gestió municipal.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que açò és fruit
d'un alcalde de cap de setmana que no es preocupa del seu poble. El cas de Proexa
és més greu ja que està pràcticament morta i la seua inactivitat és la que provoca el
retard en el compliment del termini.

El Sr. Alcalde-President  explica que l'única cosa que ha passat és aprovar  el
compte al novembre en compte d'octubre. Al maig estava format i és el tècnic qui va
decidir no enviar el Compte fins a la seua aprovació definitiva. És una advertència
nímia. Quant a l'endeutament es diu el que es deu però no el que deuen a
l'Ajuntament. És una veritat a mitges.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que en el pressupost de 2015 es contempla un deute  de díhuit milions
d'euros. El Sr. Alcalde va dir que abans d'acabar la legislatura deixaria pagat el
deute.

El Sr. Alcalde-President  diu que el que va dir és que els onze milions del Pla
Montoro estarien pagats.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís demana que
es diga que els onze milions corresponen a factures amagades en els calaixos.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat de l'esmentat escrit i acorda remetre a
la Sindicatura el certificat del present acord.

5é. EXP. NÚM. 2322/2014 PER A LA MODIFICACIÓ DEL PR ESSUPOST
FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A  DESPESE S
GENERALS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6a. LLEI 2/1012 D'E STABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA. APROVACIÓ DEFINITIVA

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta que el ple de 14
de novembre va aprovar inicialment la modificació del pressupost de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit finançada amb romanent de tresoreria per import
de 829.166,17€. L'anunci de l'acord va estar publicat en el BOP núm. 277 de 21 de
novembre i en el termini de temps estableix a este efecte que finalitzava l'11 de
desembre, el regidor Roger Cerdà Boluda, ha presentat recurs de reposició contra el
mateix.

Vist que la interventora ha emés un informe en contestació a l’esmentat
recurs, on proposa la inadmissió del recurs de reposició, basant-se en l'argument
següent:

• Sobre la interposició  del recurs de reposició.
Que la legislació equipara l'acord de modificació al d'aprovació dels
pressupostos, per tant contra l'acord de l'aprovació de la modificació només és
possible interposar recurs contenciós administratiu.

• Sobre la interposició de reclamació per grup municipal.

D'acord amb l'article 170 del TRLRHL, el grup municipal socialista no està legitimat
per a interposar la reclamació, per no tindre la consideració d'interessat. Així mateix
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considera que els motius de la reclamació no s'ajusten  a les establertes en el
mateix article.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i que l'expedient ha estat
fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que l'acord adoptat li genera molts dubtes però en tot cas és netament
electoralista. A més ha de gastar-se des de hui al trenta-u de desembre. Tot gira en
clau electoralista. Es pregunta per què no destina eixe import a pagar deute. El
préstec Montoro en més de  la seua meitat pagaria factures de despesa corrent.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,  manifesta
que es força la Llei per a utilitzar-la al seu capritx. Tot artifici a fi d'evitar pagar el
deute bancari contreta de forma irregular  i amb malbarataments. Qüestions com els
terrenys de la ciutat de l'esport haurien d'estar satisfetes. La resta és electoralisme.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que votarà en contra
perquè el que provocarà aquesta mesura és deixar de pagar a proveïdors per a
gastar en obres i fer inauguracions electorals. Els diners que es gasta són ficticis, no
existeixen. Tot és pur electoralisme. El normal haguera sigut fer-ho l'any 2015. No
entén com és possible que s'hagen iniciat projectes de despesa que es finançaran
amb càrrec a una modificació de crèdits encara no aprovada.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda manifesta que li
sorprén que el Partit Socialista estiga en contra d'inversions sostenibles i de generar
ocupació. També que Esquerra Unida interpose  el pagament a bancs a necessitats
de la Ciutat.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que  desitja bons serveis i de qualitat per a Xàtiva. Però eixe escenari
no existeix després dels vint anys del Partit Popular en el govern i això no canviarà
amb huit-cents mil euros damunt de les eleccions. Està a favor d'actuacions que
necessiten inversions però no d'aquesta manera tan poc ètica i electoralista.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera que
demostra falta d'idees i previsió. Molt abans haurien d'haver-se  escomés algunes
d'aquestes actuacions. Fa falta una previsió de ciutat i de necessitats de ciutat
sostenibles. No quelcom electoralista. En particular els minijobs són treball precari i
sense continuïtat. Arreglar quatre coses abans de les eleccions.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que és un
plantejament irresponsable. Lamenta el canvi d'actitud del regidor d'Hisenda que fins
ara havia gestionat amb criteri. La decisió que es pren anirà en detriment dels
proveïdors i el regidor ho sap. És demagògia dir que l'oposició  està en contra de la
Llar del jubilat. Tot és electoralisme pur. Reitera les adjudicacions sense consignació
contra una modificació de crèdits no aprovada.
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Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que
l'Ajuntament té credibilitat perquè ha demostrat que paga puntualment. És fals que
vaja a deixar de pagar a proveïdors.

El Sr. Alcalde-President repassa les inversions que es van a realitzar. El
model de ciutat de l'època socialista era no tindre la majoria d'infraestructures que
hui es tenen.

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), nou vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor present del
Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. No admetre el recurs de reposició contra l'acord del Ple, de 14 de
novembre, d'aprovació inicial de la modificació del pressupost de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits finançat amb el romanent de tresoreria, per
import de 829.166,17 euros.

Segon. Elevar a definitiu l’esmentat acord i procedir a la publicació, en el
Butlletí Oficial de la Província, de la modificació de crèdits resumits per capítols.

Tercer. Notificar el present acord a Roger Cerdà Boluda, i donar-ne compte a
l'Oficina Pressupostària perquè en prengueu coneixement i efectes.

6é. EXP. NÚM. 1776/2014. PER A L'APROVACIÓ DE LA MO DIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2015. APROVACIÓ DE FINITIVA

Es dóna compte dels antecedents expedient on consta que el Ple de la
corporació de 3 d'octubre va aprovar inicialment la modificació de les ordenances
fiscals per al 2015, que l'edicte va ser exposat al públic en el tauler d'anuncis i
publicat en el BOP núm. 246, de 16 d'octubre de 2014 i que en el termini
d'informació pública i audiència a l'interessat s'han presentat al·legacions per part
d’Ignacio Reig Sanchis, en representació del Grup Municipal Socialista, així com
informe del Departament de Plusvàlua sobre adaptar l'ordenança a les disposicions
de la nova Llei 18/2014, de 15 d'octubre.

Es dóna compte de l'informe conjunt de la interventora i del secretari, on en
compliment de les funcions de control i fiscalització de la gestió econòmica, així com
de l'assessorament legal preceptiu, proposen:

• No admetre a tràmit les al·legacions del GM Socialista per no circumscriure-les a
les ordenances que consten en l'expedient.

• Incorporar la nova regulació de l'Estat en matèria de plusvàlues a l'ordenança.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i que l'expedient ha sigut

fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que les ordenances de 2015 són un retalla i apega de 2014. El seu
grup va fer una proposta progressiva, social i verda de la fiscalitat. La baixada de
l'IBI en ser lineal beneficia els qui més tenen i a més genera un forat en el
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pressupost. Les ordenances són injustes i electoralistes i incompleixen la
Constitució.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
es porten a aprovació ordenances que ja es plantegen modificar. Està en contra de
la baixada de l'IBI per ser injusta. No es vota la proposta de Compromís perquè no
convé al Partit Popular ni a la seua gent. En el segle passat quan va començar a
governar el Partit Popular les coses eren d'una altra manera i fins hui han canviat
molt i la mentalitat de la gent també. Amb una bona fiscalitat podrien fer-se moltes
polítiques públiques. No demanarà mai abaixar els impostos sinó que es
redistribuïsquen de forma equitativa.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que s'ha perdut
l'oportunitat d'atendre l'esmena dels grups de l'oposició. La pressió fiscal és molt alta
a Xàtiva i ha de revisar-se. El Partit Popular no atén cap petició. És necessària una
reforma fiscal que done peu a la rehabilitació i regeneració de la Ciutat. Amb les
polítiques del  Partit Popular açò no pot passar. El rebut que hui paga un contribuent
per IBI és el triple d'una contribució especial d'abans.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda diu que les
intervencions dels Grups de l'oposició són pura demagògia. No hi ha cap minva en
la qualitat dels serveis. Li sorprén que critiquen la baixada d'impostos. El recurs no
versa sobre cap de les ordenances exposades al públic.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que el Sr. Alcalde no té Pla de Ciutat i això fa que els pressupostos
siguen purament continuistes. Els impostos no estan guiats per cap pla sinó per
impulsos. Demana serveis públics i de qualitat i a l'abast de totes les persones.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís no entén com
les alternatives fiscals plantejades pel Partit Socialista són menyspreades pel
Govern. Aquest fòrum és l'únic que els permet aportar idees en benefici d'una
transformació global de la Ciutat i la fiscalitat. Qui ha demostrat falta de línia i criteri
coherent en matèria fiscal i pressupostària és el regidor d'Hisenda.

El Sr. Alcalde-President diu que li agradaria saber qui és qui més té si el
funcionari que cobra tots els mesos o qui té dos pisos. Els set anys de govern del
Partit Socialista han enfonsat Espanya. A Xàtiva l'anterior Govern va guardar en el
calaix  la revisió cadastral. Durant vint anys els ciutadans han recolzat el seu model
de ciutat. Demana un respecte per als ciutadans. La baixada de l'IBI no va poder fer-
se fins a conéixer els ingressos per al 2015. La gestió econòmica en l'Ajuntament és
molt positiva.

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), nou vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor present del
Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. No admetre l'al·legació presentada pel Grup Municipal Socialista per
no circumscriure-la a les ordenances que consten a l'expedient.
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Segon. Introduir en l'ordenança reguladora de l'Impost sobre l'Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana les modificacions que  operen a partir de
la Llei 18/2014, segons informe del departament de manera que el text definitiu dels
articles que s'assenyalen queden redactats de la manera següent:

Art. 4. Exempcions
En aquest impost, el RD 2/2004, que aprova el text refós la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, en l'article 105, estableix les exempcions següents :
1.
2.
3.
4. Les transmissions realitzades per persones físiques  en ocasió de la dació en
recompensa de la vivenda habitual del deutor hipotecari o el seu garant, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca  que recaiguen, contretes amb
entitats de crèdit  o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitze
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

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

Per a tindre  dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seua unitat familiar no dispose, en el moment de poder
evitar l'alienació de la vivenda, d'altres béns o drets en quantitat suficient per a
satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit.
No obstant això, si amb posterioritat es comprovara el contrari, es procedirà a girar
la liquidació tributària corresponent.

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

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

Art 5: Bonificacions
Tenen una bonificació del 95% en la quota tributària quan la transmissió de la
propietat, usdefruit i nua propietat, es produïsca per mort a favor del cònjuge o
parella de fet, degudament inscrita en el registre municipal i/o autonòmic,
descendents o ascendents i adoptats, sempre que la propietat siga la vivenda
habitual del causant.

La bonificació regulada en aquest article s'aplicarà d'ofici sempre que, dels
documents que es troben en poder de l'Ajuntament resulte de manera indubtable
que concorren les circumstàncies esmentades i els requisits de parentiu.
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Art 6.
Són subjectes passius d'aquest impost:
a)En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
d'ús limitadors del domini, a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor
de què es constituïsca o es transmeta el dret real de què es tracte.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
d'ús limitadors del domini, a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que
constituïsca o transmeta el dret real  de què es tracte.
En els supòsits de la lletra b), tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària el terreny o a favor de què es
constituïsca o es transmeta el dret real de què es tracte, quan el contribuent siga
una persona física no resident a Espanya.
c) Derogat per RDL 8/2014, de 4 de juliol

Art.  16:.
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant de l'Ajuntament la
declaració segons el model que aquest haja establert i que contindrà els elements
de la relació tributària imprescindibles per a practicar la liquidació procedent.
2. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar  des
de la data en què es produïsca la meritació de l'impost:
a) Quan es tracta d'actes inter vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos,

prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu.
3) Derogat per RDL 8/2014, de 4 de juliol.

Quart.  Aprovar amb caràcter definitiu, la resta d'ordenances, és a dir,
- Taxa d'Aigua potable
- Taxa sobre llicència d'obertura d'establiments
- Ordenança reguladora del servei d'aigua.
Cinqué. Publicar aquest acord definitiu i el text íntegre de la modificació de les

ordenances fiscals reguladores dels següents tributs en el Butlletí Oficial de la
Província:
• - Impost d'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana.
• - Taxa d'aigua potable.
• - Taxa sobre llicència d'obertura d'establiments.
• - Ordenança reguladora del servei d'aigua.

Sisé. Notificar aquest acord al Grup Municipal Socialista, i donar-ne compte
als departaments municipals que gestionen les respectives ordenances, així com a
l'oficina pressupostària perquè en prengueu coneixement i efectes.

7é. 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 353 al 384 (corresponents al mes de novembre de 2014)
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L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

A les tretze hores quaranta-cinc minuts s'absenta de la sessió el regidor Juan
Ignacio Reig Sanchis.

8é. DESPATX EXTRAORDINARI

8é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCILISTA  PER A
SOL·LICITAR A LA GENERALITAT VALENCIANA EL COMPLIME NT DE LA
SENTÈNCIA QUE ANUL·LA EL DECRET 113/2013

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 14 d'octubre de 2014, registre d'entrada número  8136, per a sol·licitar
a la Generalitat Valenciana el compliment de la sentència que anul·la el Decret
113/2013, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 6 d'octubre el TSJ valencià va estimar el recurs presentat pel
Comité de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i va declarar la
"integra nul·litat de ple dret" del Decret 113/2013 de 2 d'agost de 2013 al considerar
que es "coactiu" i que "vulnera el principi de reserva de llei, el principi de legalitat en
matèria tributària i el principi de jerarquia normativa".

La secció tercera de la Sala del Contencios-Administratiu del TSJCV,
considera que el copagament suposa la imposició d'una taxa, "a majors i persones
amb discapacitat que no pareix que siguen grups socials especialment afavorits". La
sentència desestima l'argument de l'advocacia de la Generalitat que va al·legar que
el copagament era assimilable a un preu públic perquè complia els dos requisits per
a això: que el servei siga de petició voluntària i que es puga satisfer a través del
sector privat. La Sala rebutja l'argument del Consell perquè considera que el
copagament s'imposa a un servei que no és voluntari" sinó "objectivament
indispensable per a poder satisfer les necessitats bàsiques de la vida personal o
social dels particulars" perquè "es tracta de serveis primaris assistencials, bàsics i
imprescindibles".

El decret, com l'ordre que elimina el dret a rebre teràpia ocupacional a
persones que "gaudeixen" d'una plaça en una residència pública, era cruel, insolidari
i vergonyós per a una societat que vol dir-se avançada. Ara, a més a més, sabem
que és il·legal.

La Generalitat Valenciana ha d'assumir les conseqüències d'un greu error
que ha estat perjudicant greument els interessos dels més vulnerables durant els
quinze mesos que ha estat en vigor. La Conselleria de Benestar Social va
desestimar els recursos al decret, va ignorar les nombroses peticions per part del
afectats i els centenars de firmes presentades. Ha estat necessari arribar a la via
judicial per tal d'esmenar un decret injust. Afortunadament la justícia valenciana ha
mostrat una sensibilitat que la Consellera de Benestar Social no ha tingut. La
Generalitat Valenciana ha d'actuar amb diligència i rapidesa, no cap un altra actitud
que la d'assumir la sentència, depurar responsabilitats i compensar als perjudicats.
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Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. Demanar a la Generalitat Valenciana que no recurrisca la sentència
del TSJ de 6 d'octubre de 2014 relativa al Decret 113/2013.

2. Demanar a la Generalitat Valenciana que asumisca les conseqüències
jurídiques de l’anul·lació del Decret 113/2013 i establisca les compensacions
corresponents per als perjudicats.

3. Demanar al President de la Generalitat Valenciana la destitució
immediata de la responsable política del Decret 113/2013, Asunción Sànchez
Zaplana, Consellera de Benestar Social.”

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

Únic. No conferir la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana el compliment de la sentència
que anul·la el Decret 113/2013.

A les tretze hores quaranta-set minuts s'incorpora a la sessió el regidor Juan
Ignacio Reig Sanchis.

8é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 27 d'octubre de 2014, registre d'entrada número  8529, amb
motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El pròxim 28 de desembre es compliran deu anys de l'aprovació pel Ple del
Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència de Génere. La popularmente coneguda com
Llei Integral ha suposat un revulsiu respecte a la violència de génere en tots els
seus aspectes i s'ha consolidat com model internacional.

De fet, el darrer 15 d'octubre, Espanya va rebre en Ginebra una de les
mencions d'honor del Premi de Polítiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que
les institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió Interparlamentària
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concedeixen a las millors lleis i politiques del món que persegueixen possar fi a la
violència ejercida contra les dones i xiquetes.

Les tres institucions han considerat que la legislació espanyola, en concret la
Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Génere, és
una de les més importants i eficaces normes per a combatre i eradicar la violència
sexista en tot el món. Una violència que cualifiquen com una de les formes més
generalitzades d'abús contra els drets humans.

Els deu anys de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Génere han servit per desmontar totalmente algún prejudici dels
detractors d'aquesta lluita, com les anomenades "denúncies falses". La darrera
Memòria de la Fiscalia General de l' Estat lleva qualsevol dubte al respecte afirmant
que: "L’escàs percentatge de causes incoades cada any per delicte d'acusació o
denúncia falsa....suposa un 0,018%, suficientement eloqüent per a rebatre les veus
que s'alcen en torn a la prevalecència de les "denúncies falses" en matèria de
violència sobre la dona".

I el balanç de l' aplicació de les mesures ja desenvolupades d'esta LLei
Integral demostra la necessitat de mantenir un ampli consens social i polític, i de
culminar el seu desenvolupament

Però, tot i la seua utilitat i el reconeixement internacional rebut per la Llei
integral, les dones continuen sofrint violència de génere i el nombre d'assassinats,
lluny de disminuir, augmenta. Sols al mes d'agost, huit dones han estat assassinades per
les seues parelles o exparelles, la cifra més elevada dels darrers quatre anys.

Davant aquesta realitat, la Llei integral està amenaçada pel Govern del PP i
els seus continus retalls pressupostàris en matèria d'igualtat en general (33% en esta
legislatura) i de violència de génere en particular (22% des de l’arribada al Govern del
PP). Una llei amenaçada també per les sucesives reformes legislatives que atenten
contra el seu esperit i bona part del seu articulat com la Llei Orgànica 8/2013, de 9
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, anomenada popularmente
com la LLei Wert o la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, per possar sols dos exemples.

Així, la Llei de Reforma Local, no consensuada amb els partits de l’oposició i
imposada pel Govern del PP, ha qualificat com impròpies les competències que els
Ajuntaments i les Entitats Locals venien exercint en Igualtat i Violència de Génere,
allunynat d'aquesta manera els serveis públics de l’atenció a les dones i suprimint la
tasca de detecció, denúncia i recolzament específic, que realitzaven els serveis
socials municipals.

El Govern del PP està possant a la societat espanyola en un encreuament de
camins molt perillós, no solamente perquè està desmantelant sistemáticamente la
lluita contra la violència de génere a base de retalls, sinò perqué està atacant els
seus ciments ideològics, legals i simbòlics.
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La Llei Integral està amenacada per l’irresponsabilitat d' un govern central que
ha fet desaparéixer el principi d'igualtat del discurs polític i la violència de génere de
les seues prioritats.

Per totes aquestes raons, es fa necessari redoblar els esforços contra la
violència de génere, tornar a possar-la com a prioritat política i exigir que es
restituisca el sistema de protecció per a les dones víctimes i tots els recursos i
mesures que s'han anat desmantelant els darrers anys.

Quan el 17 de desembre de 1999, l’ Assemblea General de les Nacions
Unides va desginar el 25 de novembre com Dia Internacional de l’ Eliminació de la
Violència contra les dones, l’ ONU va invitar els governs, organitzacions internacionals i
organitzacions no gubernamentals a realitzar activitats dirigides a sensibilitzar a la
ciutadania al respecte de la violència de génere en este dia de celebració
internacional.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa per a la seva aprovació al
Ple de l'Ajuntament de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva dedica un sentit record a la memòria de les
dones assassinades per la violència de génere i expressa les seues condolències a
les seues famílies.

Així mateix, manifesta la seua repulsa a totes les manifestacions de dita
violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb
els maltractadors.

Així mateix el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva es compromet a no reduir
recursos, ni serveis i ampliar el pressupost en 2015 per combatre la Violència de
Génere, així com a:

1. Impulsar la sensibilització sobre la violència de génere, la detecció i
recolzament a les víctimes i els seus fills i filles menors.

2. Impulsar l' aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra
la violència de Génere en coordinació amb tots els poders públics, tan
autonòmics com estatals.

3. Reclamar que l'Ajuntament recupere expressament les competències
en Igualtat i Violència de Génere, amb la corresponent dotació pressupostària
suficiente, igual que la resta d'Administracions Públiques, en l’àmbit de les seues
respectives competències, amb l'objecte d'aplicar en la seus integritat i de forma
eficaç la Llei Orgànica 1/2004. de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Génere.

4. L'ajuntament de Xàtiva exigeix així mateix al Govern central que:
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a. Adopte totes les mesures que permeten l'aplicació efectiva i el
desesnvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència de Génere.

b. Repose els fons presupuestaris retallats.
c. Desenvolupe el sistema de seguiment integral dels casos de violència de

génere.
d. Impulse l' implantació dels mitjans telepàtics i evalue eixa implantanció en

col·laboració amb el Consell general de Poder Judicial.
e. Revise i evalue els protocols de coordinació actuals per a aumentar la seua

eficiència i garantir la seua aplicación en tot el territori.
f. Impulse, juntament amb les CCAA, la finalització de l' implantació de les

unitats de valoració integral de violència de génere en tot el territori.
g. Avance en una major formació i especialització de tots els professionals

que intervenen davant aquesta violència i garantista que qualsevol modificació que
ses faça en les estructures desenvolupades per perseguir aquesta violència no perda
especialització.

h. Garantisca el compliment del Conveni del Consell d' Europa sobre prevenció
i lluita contra la violència contra la dona i la violència doméstica, conegut com el
Conveni d' Estambul.

i. Realitze les reformes en el Códi Penal, en la Llei Orgànica del Poder
Judicial, en el Codi Civil, en la Llei d' Enjuidiciament Civil i en la Llei d' Enjudiciament
Criminal que, amb l'objecte de fer més efectiva la protecció i tutela penal de la
seguretat dels fills i filles menors que patisquen la violència de gènere en el seu nucli
familiar, aseguren el pronunciament exprés del Jutge respecte a la necessitat d'adoptar
mesures específiques sobre el règim de custòdia, visites, cura i educació dels fills i
filles, procurant la seua màxima seguretat i atenció, així com les mesures
provisionals concretes, incloguent altres mesures d’assistència i protecció social
integral.

j.   Faça arribar aquest acord a la Comissió d' Igualtat de Is Corts Generals”

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

Únic. No conferir la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista amb motiu  del Dia Internacional contra la violència de gènere.

A les tretze hores quaranta-huit minuts s'absenta de la sessió el regidor
Roger Cerdà Boluda.

8é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A PER A
PROJECTAR L'ACCÉS DE VIANANTS  DES DEL NUCLI URBÀ A  LA ZONA
NORD-OEST (POLÍGONS B I l'ESTRET)

El Grup Municipal Socialista sol·licita declaració d'urgència per a passar a
tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix
per unanimitat.
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A les tretze hores cinquanta minuts s'incorpora a la sessió el regidor Roger
Cerdà Boluda.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 28 d'octubre de 2014, registre d'entrada número 8565, per a
projectar  l'accés de vianants des del nucli urbà a la zona nord-oest (polígons B i
l'Estret), amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El desenvolupament urbanístic de l'última dècada i la posterior caiguda de
l'ocupació d'immobles ha deixat algunes zones de la ciutat aïllades. Unitats urbanes
de recent construcció com ara el Polígon Meses, la zona del Centre Comercial Plaza
Mayor o el Sector Pereres pateixen en major o menor mesura el desavantatge
d'estar lluny del nucli de població.

La Zona Comercial Nord-Est, de fort trànsit de vianants per el Centre
Comercial Plaza Mayor, ITV, tendes com ara Family Cash, Don Dino o Midia Center
i polígons industrials B i Estret pateix un problema per al accés de vianants. En la
actualitat, el pas de vianants cap a esta zona Nord-Est de la ciutat es deu efectuar
per un pas de vianants a l'altura del Camp de Futbol Paquito Coloma de
considerable perillositat i que , a mes a mes porta al Camí de Santa Ana, amb una
vorera inacabada i perillosa amb desnivell i un tram sense il.luminar fins el carrer en
projecte Nord del Polígon B i el vial que porta al centre Comercial Plaza Mayor que
ja disposa d'il.luminació. De fet, este pas de vianants es poc utilitzat i generalment
els vianats travessen per altres llocs.

La realitat es que el divendres i dissabtes a la nits es possible trobar joves
que van al Centre Comercial Plaza Mayor per el arcén de la Carretera Nacional 340,
per el Camí Estret o per el Camí de Santa Ana. La situació está agreujada per la
falta de transport públic en esta zona, que ja no té parada en el centre esportiu
Avanza ni en el centre Comercial Plaza Mayor. Es evident que en el disseny d'estos
polígons no es va pensar massa en que en un futur próxim els utilitzarien persones
a peu.

Una gran part dels vianants accedixen a esta zona Nord-Est per un pas no
senyalitzat junt a la rotonda de la N-340 amb la Ronda Nord, a l'altura del
Restaurant McDonals. Es este punt el que pareix concentrar la major densitat de
vianants cap a esta zona Nord-Est. Pot ser una pasarela peatonal elevada, un pas
de vianants especialment senyalitzat o un semáfor seria una solució parcial,
almenys definiria el lloc d'accés a estos polígons. Es una decisió que es deuría fer
amb un gran protagonisme i assesorament per part dels técnics municipals, donat
els diferents factors a considerar.

L'elaboració per part dels tècnics d'este Ajuntament d'un informe que defina
quins deuen ser els punts per travessar la ronda Nord a la zona Nord-Est evitarà fer
despeses sense criteri, posar un semàfor ací i pintar un pas de vianants allà, sense
massa idea del que realment es necessari. La elaboració un projecte més ambiciós
que impulsar quan les restriccions pressupostàries afluixen seria el següent pas. Cal
detectar i valorar adequadament este problema de circulació de vianants en la
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nostra ciutat i actuar abans de que siga com a conseqüència d'alguna desgracia
personal.

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

PRIMER. Elaborar un informe tècnic que propose el punt adequat per als
vianants per a travessar la ronda Nord i accedir a la zona Nord-Est, Polígons B i
Estret.

SEGON. Elaborar un projecte que propose i valore económicament les
actuacions a realitzar per tal de garantir la segura circulació de vianants des de el
nucli urbá fins al límit Nord-est de la ciutat.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta la seua conformitat amb la moció. Diu que es dóna en un punt
on, a més, conflueix la concentració de trànsit. Cal afavorir  el trànsit sense vehicles.
Hi ha una falta de planificació urbanística.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, també
manifesta la seua conformitat amb la moció. Diu que el seu grup l'any 2012 va
presentar una proposta en aquest mateix sentit. El punt en qüestió genera una
evident inseguretat. Hi ha falta de planificació. La biela programada no soluciona
res.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
considera que hi ha un problema de seguretat que  tots coneixen. El Departament
de Policia ja l'any 2007  es dirigeix a diverses administracions a fi de buscar
solucions coincidint amb la urbanització d'eixes zones. Existeixen ja informes
tècnics. No obstant això votarà a favor. Pot instar-se als tècnics a què compareguen
en Comissió.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, agraeix el suport.
Lamenta que si tenien informes  des de 2009 s'hi ha tardat tant.

L'Ajuntament  en Ple per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup Municipal

Socialista per a projectar l'accés  de vianants des del nucli urbà a la zona nord-oest
(polígon B i l'Estret).

8é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A PER A
L'EXEMPCIÓ  EN LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE LA TA XA PER
PRÉSTEC DE LLIBRES

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

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 3 de novembre de 2014, registre d'entrada número 8773, per a
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l'exempció en les biblioteques municipals de la taxa per préstec de llibres,  amb el
següent tenor literal:

“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial Decret 624/2014, de 18 de juliol (BOE 186 de 1 d'agost) estableix un
nou canon per el que les biblioteques públiques estan obligades a pagar una taxa en
función del número de usuaris i els préstecs realitzats anualment en cada biblioteca.

Les biblioteques públiques son una ferramenta fonamental per a la
conservació i difusió de la cultura. Un poderós instrument per a l'educació i la
formació bàsica de tots els ciutdans, xiquets, grans i joves. Pocs espais públics
tenen un aprofitament tan gran com les biblioteques públiques que son un espai
transversal de encontre i que dona un servei necessari i gratuït.

El nou canon a pagar per els prestec realitzats suposará una nova despesa
ara que els pressupostos municipals son mes febles, es inevitable que esta nova
despesa acabe retallant les partides de biblioteca destinades a compra de llibres,
manteniment de instalacions o personal a disposició dels usuaris.

En el cas de la Biblioteca Municipal de Xàtiva, amb 5.821 usuaris i 40.388
préstec; realitzats en 2013 este nou canon suposarà al voltant de 700 euros a l'any.
Esta cantitat deu destinar-se a llibres i a activitats de la biblioteca i no a pagar un
canon una societat tan cuestionada com la SGAE, esguitada per nombrosos casos
de corrupció.

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

PRIMER. El Excm. Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu rebuig i
disconformitat amb el nou canon per prestec en biblioteques públiques que estableix
el Reial Decret 624/2014, de 18 de juliol.

SEGON. Solicitar al Govern d'Espanya que declare a les biblioteques
públiques municipals exentes del pagament per préstec, atenent a la posibilitat
present en l'artícle 5.3 de la Directiva 2006/115/CE (abans Directiva 92/100/CEE)
sobre drets d'alquiler i altres drets afins als drets d'autor en l'ámbit de la propietat
intelectual.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta la seua conformitat encara que la magnitud econòmica de la
mesura no siga molt voluminosa, en pla de la cultura qualsevol menyscabament es
fa especialment sensible.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el
cànon és un perjuí per a les biblioteques l'estalvi de les quals podria  dedicar-se a
altres coses.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que com a gestors de l'Administració sap que el cànon  detrau uns diners
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públics en poblacions de més de cinc mil habitants. Però com a ciutadans els
responsables públics han de tindre en compte que els diners van a l'autor que és el
creador de l'obra. La normativa que ho imposa és europea i la va traslladar
l'administració socialista.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu que són uns mil
euros l'any. En tot cas la transposició és de 2014, baix govern del Partit Popular.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que sempre els perjudicats són els ajuntaments. La normativa
ha de modificar-se. Va contra la cultura.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís opina que
manifestar el rebuig i disconformitat amb la mesura és el mínim que  pot fer-se.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que s'abstindrà. La propietat intel·lectual és important i troba a faltar que els grups
de l'oposició  ho promoguen. Si El Govern rectifica i els autors no cobren no serà
amb els seus vots.

El Sr. Alcalde-President manifesta que prové d'una directiva europea i el
Partit Socialista ho va aprovar. A l'esquerra se li sol omplir la boca a defendre
l'artista.

L'Ajuntament en Ple, per nou vots a favor (els sis vots dels regidors del Grup
Municipal del Partit Socialista, el vot del regidor present del Grup Municipal  Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià), cap en contra i once abstencions (l'abstenció del Sr. Alcalde-President i
les deu abstencions dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular), ACORDA:

Únic. Aprovar  la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a
l'exempció en les biblioteques municipals de la taxa per préstec de llibres.

8é.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A PER A
LA REDUCCIÓ DEL COEFICIENT DE L'IMPOST DE TRANSMISS IONS
PATRIMONIALS APLICABLE A LA CIUTAT DE XÀTIVA

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

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la
moció presentada el 12 de desembre de 2014, registre d'entrada número 9939, per
a  la reducció del coeficient de l'impost de transmissions patrimonials aplicable a la
Ciutat de Xàtiva  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha publicat la orde 4/2014 de
28 de Febrer (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 7 de març i correcció de
13 de març de 2014) que estableix uns nous coeficients a aplicar sobre el valor
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cadastral immobles urbans en el càlcul de l'lmpost de Transmissions Patrimonials.
En el cas de Xàtiva, suposa multiplicar per 1,84 el valor cadastral del immobles de
naturalesa urbana, abans d'aplicar el gravamen del 10%. Aquest coeficient del 1,84,
substitueix a l'anterior coeficient vigent, ja molt elevat, del 1,56.

Això suposa que a més d'haver fet una actualització del valors cadastrals en
2006 i fixar uns valors que actualment superen en molts casos el valor de mercat,
cal multiplicar per 1,84 el valor cadastral de l'immoble transmès i després aplicar el
10%. El resultat es una quantitat que moltes voltes supera el 25% del cost real de
l'immoble.

La Conselleria d'Hisenda, a mes a mes, està realitzant liquidacions paral·leles
a tots aquells contribuents que han fet les seues liquidacions amb els coeficients
distints als de l'orde 4/2014, exigint les diferencies i carregant un 20% de l'import no
declarat.

Que la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana ha estat un desastre en
el últims anys és un fet, que no tenen recursos econòmics per a afrontar el
compromisos signats amb els ciutadans és un altre fet. La novetat es ara la
busqueta de recaptació per qualsevol via, sense parar-se a pensar Les
conseqüències econòmiques, la depredació sistemàtica dels recursos econòmics
del dependents o del ciutadans que s'atreveixen a comprar una vivenda. La
Generalitat Valenciana està convertint-se en un problema per a la recuperació
l’economia valenciana, amb l'únic objectiu de recaptar per pagar la factura de la
desfeta econòmica. De fet, aquest increment de la pressió fiscal en la compraventa
de vivendes no és exclusiu de la ciutat de Xàtiva, mentre la compra-venda de
vivendes repunta en altres autonomies, la Comunitat Valenciana està a la cua en el
número de transmissions de vivendes per habitant, a la espera de que el turisme
estranger arribe en estiu i aporte alguna activitat al mercat de la vivenda. Amb les
xifres de 2014 al ritme actual, es tardaran 60 anys en absorbir l'estoc de vivenda
construïda i buida. El polítics responsables que han col·laborat en aquest desastre
poden sentir-se satisfets.

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

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. L'Ajuntament de Xàtiva manifesta el seu rebuig i disconformitat amb
l'increment aplicable en ITPAJD segons orde 4/201-4 de 28 de febrer de la
Conselleria d'Hisenda.

SEGON. L'Ajuntament de Xàtiva demana a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Publiques una revisió a la baixa per a 2015 del coeficient aplicable
al valor cadastral a efectes del càlcul de la Base Imposable en el ITPAJD.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià demana que aquestes mesures no servisquen per a fomentar l'especulació
i sí per a afavorir  l'accés a la vivenda. Proposa un coeficient diferència per a
vivendes buides.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta la
seua conformitat. La Generalitat funciona com una colònia fruit de l’infrafinançament
i el balafiament. Submissió al  Govern Espanyol.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que una cosa és el valor cadastral  i una altra el valor de venda. És aquest últim el
que determina  la base imposable. La referència a valor cadastral és purament
recaptatòria. Els tribunals assenten  que ha d'haver-hi una valoració individualitzada
i això no es dóna en l'ordre. Planteja esmenar el punt segon i que la Conselleria
derogue l'Ordre i faça inspeccions individualitzades.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista accepta l'esmena.

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

Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la
reducció del coeficient de l'impost de transmissions patrimonials aplicable a la ciutat
de Xàtiva, amb l'aprovació de l'esmena presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular  consistent que en el punt segon de la part resolutòria ha de constar
sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda que derogue l'Ordre  i faça inspeccions
individualitzades.

8é.6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ  CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 12 de desembre de 2014, registre
d'entrada número 9942, contra la violència de gènere,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'any 2014 està finalitzant amb l'augment de les desigualtats socials.
Existeixen importants escletxes de protecció a la dona maltractada.

Ja en són 48 dones assassinades per culpa de la violència masclista en el que va
d'any, sense comptar set més que estan investigant. L'últim informe de l'Observatori
contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial posa
de manifest els greus errors en el sistema jurídic en la protecció de la dona
maltractada. La crisi econòmica, provocada pel sistema capitalista, està generant una
classe social cada vegada més empobrida i sotmesa als vaivens dels mercats
financers. Aquestes diferències econòmiques i desigualtats s'accentuen moltíssim més
en les dones, ja que són aquestes les que estan patint majors discriminacions. La
incidència que han tingut els retalls de recursos, no ja d'atenció directa, que també,
sinó genèrics, per a la correcta atenció a les dones falla en la Llei contra la Violència
de Gènere.

No podem deixar passar ni un dia més sense buscar solucions i noves actuacions
per combatre els casos de violència de gènere a Xàtiva. Cal una campanya escolar
per educar en igualtat de manera coordinada i participativa, tant al Consell Escolar
Municipal com amb la coordinació del Consell de la Dona.
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Fa falta analitzar les necessitats i carències en matèria de violència de gènere a
Xàtiva, i posar en marxa un pla urgent per actuar immediatament.

És segur que una major col·laboració entre els òrgans jurídics, assistencials, la
Policia Local, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional millorarà la protecció a les víctimes
de la violència de gènere a Xàtiva

Tot esforç és necessari i, fins i tot, imprescindible. Els assassinats per violència
de gènere no paren de succeir i estem convençuts que des de l'administració es poden
fer moltes més coses i molt més efectives per combatre aquesta lacra.

Així mateix cal incidir especialment en la situació de les i els joves, ja que està
demostrant que pel que fa a les relacions, entre la joventut, aquestes segueixen
marcades per patrons de dominació masclista, mentre se segueix sense desenvolupar
activament models de relacions igualitàries.

Es fa necessari un protocol integral d'actuació que hauria de contemplar les accions
a emprendre des del primer moment en que es tinga constància d'un succés de
violència de gènere, asignant les funcions en els diferents casos en funció de la
valoració inicial del nivell de risc de les víctimes establerta en base a diferents
formularis tècnics.

ACORDS

1. Elaboració de Plans anuals amb reflex específic i general en els Pressupostos
municipals per garantir els recursos necessaris front a la violència de gènere.

2. Crear una oficina de coordinació on tant els serveis socials, serveis sanitaris:
ambulatori, hospital, grups d'acompanyament de dones com la policia realitzen
protocols que donen confiança a les dones maltractades.

3. Posar de nou en funcionament l'Equip GAMA (Grup d'actuació contra els
maltractes) amb l'objectiu específic de protegir i assessorar a les dones que estan
patint les pressions de les seues parelles (ordres d'allunyament, no conviure amb els
agressors...)

4. Realitzar campanyes permanents contra la violència de gènere en totes les
seues manifestacions, no permetent en els mitjans de comunicació municipals cap
manifestació sexista i estereotipada de dones i homes, i fomentar la utilització del
llenguatge no sexista.

5. Impulsar, a través de plans educatius i en col·laboració amb els centres
educatius del municipi, valors basat en la igualtat, el respecte, la llibertat, l'autonomia,
la corresponsabilitat i contra la violència de gènere.

6. Manifestar el rebuig a les retallades de l'Estat i de la Generalitat en polítiques
d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere.

7. Traslladar els següents acords:

-  A totes les Associacions i entitats de dones del municipi.
-  A la FVMP.
-  A tots els grups parlamentaris de les Corts.
-  A la consellera de Benestar Social.
-  Al president de la Generalitat.
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-  A la Comissió d'lgualtat de les Corts Generals.”

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

Únic . No conferir la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià contra la violència de gènere.

8é.7. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A L'ACTIVITAT DE LA CASA DE L A LLUM COM A
AULA DE NATURALESA MUNICIPAL

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 12 de desembre de 2014, registre
d'entrada número 9943, per a l'activitat de la Casa de la Llum, com a aula de
naturalesa municipal,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Casa de la Llum fou adquirida per l'Ajuntament de Xàtiva per una quantia
de 60.000€, les inversions posteriors varen ascendir a un milió d'euros sent l'objectiu
d'aquest immoble oferir el servei d'alberg i bar. En canvi, aquest edifici municipal no
compta amb subministrament elèctric de xarxa general. És cert, que des del
departament d'obres se'ns ha informat que s'han estudiat alternatives per a instal·lar
plaques solars, encara que la mateixa orientació de l’edifici les desaconsella per
ineficients. També s'ha plantejat l'opció de conduir l'electricitat des d'Alboi fins a
l'alberg, però la presència del riu suposa un entrebanc raonable per a què la
Confederació Hidrogràfica aporte els corresponents permisos.

En fi, hui la Casa de la Llum representa un espai, una inversió i una
oportunitat, que no està reportant cap benefici a la nostra ciutat. Una vegada mes,
s’està desaprofitant un espai privilegiat per a l’estudi i coneixement de la natura
autòctona i un atractiu turístic. L'Ajuntament no hauria de permetre que aquell espai
estigués tancat sense oferir almenys un servei com Aula de Natura municipal, per
cert molt més viable energèticament que l'opció d'alberg o bar. La Casa de la Llum
ha de ser una oportunitat.

Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal d'EUPV proposa per al seu
debat i aprovació els següents ACORDS:

Instar al Govern Municipal a elaborar un Projecte d'activació la Casa de la
Llum com Aula de Natura:

1. Diagnosi sobre les potencialitats didàctiques del propi edifici i del seu entorn.
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2. Elaboració d'unitats didàctiques sobre la Casa de la Llum i el seu entorn.
3. Dotació de personal encarregat de dur a terme les tasques de dinamització

de l'espai.
4. Difusió en els àmbits educatius i turístics sobre l'oferta d'aquest atractiu de

la ciutat.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià  diu que la Casa de la Llum està tancada amb una inversió d'un milió
d'euros. A més, no té sistema elèctric en xarxa. La Casa de la Llum vinculada a bar i
alberg necessita un determinat subministrament però ha d'estudiar-se com a aula de
natura i en relació amb el Canal de Bellús com referent.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu estar a
favor de la moció. La Casa de la Llum és un espai amb moltes possibilitats
especialment per al turisme verd.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista també manifesta la seua
conformitat. La situació actual no es pot sostindre. Està subjecta a robatoris i
bandalisme. El principal  és solucionar la cobertura elèctrica a fi de posar en valor.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
explica el que era abans La Casa de la Llum. Estava en ruïna. El Partit Popular la va
adquirir i la va rehabilitar. Li preocupa el seu bon ús i per això votarà a favor.
Reclama qualsevol idea i qualsevol ajuda per a dinamitzar-la.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Medi Ambient explica que la
situació actual fa inviable la seua explotació però s'han estudiat alternatives
d'energia sostenible. Ha  demanat personalment que l'oficina tècnica prioritze el
projecte d'energies alternatives.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup Municipal

Esquerra Unida del País Valencià per a l'activitat de La Casa de la Llum com a aula
de natura municipal.

8é.8. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMP ROMÍS
PER A INSTAR A LA NO PARTICIPACIÓ EN LA CONSULTA SO BRE ELS
PROGRAMES LINGÜÍSTICS

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, dóna lectura a
la moció presentada el 18 de desembre de 2014, registre d'entrada número 10093,
per a instar a la no participació en la consulta sobre els programes lingüístics,  amb
el següent tenor literal:

“El DOCV va publicar la setmana passada l'ordre sobre plurilingüisme que
regula la consulta als pares i mares per a decidir sobre el programa plurilingüe que
han d'aplicar en cada centre educatiu. La consulta s'ha de celebrar hui mateix, 19 de
desembre a través d'un portal d'internet.

La consulta als pares i mares forma part de l'arquitectura legal iniciada fa
temps pels governs espanyols i valencià per arraconar i marginar el valencià a
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l’ensenyament: decret de plurilingüisme. arranjament escolar. LOMOE, no
autorització de línies en valencià, etc.

Aquesta consulta contribuirà a reviscolar el conflicte lingüístic en la societat
valenciana i crearà tensions entre famílies i entre famílies i centre educatiu. Fins ara,
els programes lingüístics no havien generat conflictes més enllà dels impediments
per part de l'administració per a garantir l'ensenyament en valencià a l'alumnat, però
no entre famílies i aquestes i els centres educatius, com es preveu que passe ara.

La Conselleria d'Educació i el govern valencià es desentenen d'aquesta
manera de la seua obligació de complir i fer complir la Llei d'Ús i Ensenyament del
Valencià quant als objectius de fomentar la llengua minoritzada i la consecució de
les mateixes competències lingüístiques en valencià i castellà per part de l'alumnat.

La consulta és totalment innecessària ja que els pares i mares ja demanen,
cada any, la llengua vehicular en què volen que els seus filis reben l'ensenyament
en els processos d'admissió i matriculació. També anul·la el paper del claustre i del
consell escolar del centre a l'hora d'acordar i determinar els programes lingüístics
adients per a l'alumnat.

La consulta no és vinculant i serà l'administració la que decidisca en última
instància la llengua base dels centres. En cas de conflicte, ja sabem per quina
llengua es decantarà la Conselleria d'Educació, com ha demostrat aquest curs en
moltes escoles en què ha decidit modificar els programes plurilingües en valencià
per programes en castellà, amb l'argument que la LOMQE garanteix el dret de les
famílies a rebre l'ensenyament en castellà, per molt minoritàries que siguen, com ha
passat en el CEIP Pare Català de València, per posar un exemple.

La campanya informativa a les famílies que recull la normativa de la consulta per
a explicar amb detall en què consisteixen els programes lingüístics i les conseqüències
per a l'alumnat d'elegir una llengua base o una altra és pràcticament nul·la. En menys
d'una setmana els centres i l’administració no tenen temps per a informar amb un
mínim de garanties, dels programes lingüístics.

La Conselleria ha presentat aquesta campanya amb el lema "Tu decideixes
l'educació dels teus fills" Ens preguntem perquè no ha fet una consulta també sobre
les retallades de professorat, de beques i ajudes de menjador, transport escolar i
materials educatius, d'augment de les ràtios i càrrega lectiva de professorat, LOMQE, i la
resta de la normativa que afecta la qualitat de l'ensenyament.

Per tant, ens trobem davant una nova premissa falsa que intenta vendre a les
famílies el control sobre l'educació dels seus fills (com la instauració del districte únic)
però que només pretén conflictivitzar la llengua a l'ensenyament i usar la consulta com un
instrument més per a reduir la presencia del valencià a l'ensenyament en el País
Valencià.

Finalment, la consulta per internet no té cap garantia de transparència, ni és
gens fiable perquè només la controlarà la Conselleria.
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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 als pares i mares xativins a què no participen
en la consulta sobre el projecte lingüístic programada per la Conselleria d'Educació per
al 19 de desembre.

Segon. L’Ajuntament de Xàtiva farà públic aquest acord immediatament per tots
els mitjans possibles.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Educació.”

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

Únic. No conferir la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís per a instar a la no participació  en la consulta sobre els programes
lingüístics.

8é.9. SOBRE RENÚNCIA DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR EL SENYOR ENRIQUE PERIGÜELL ORTEGA

Enrique Perigüell Ortega, regidor de l'Ajuntament de Xàtiva, integrant del
Grup Municipal del Partit Popular, presenta escrit, datat en el dia de celebració de la
sessió, en la virtut del qual renuncia a la seua condició de tal per motius personals.

Igualment es dóna compte del procediment per a proveir la seua vacant
d'acord amb la Instrucció  de la Junta Electoral central de 19 de juliol de 1991 (BOE
núm. 181 del dia 30).

Enrique Perigëll Ortega procedeix a la lectura del seu discurs de comiat.

Acabada la lectura el Sr. Alcalde-President reconeix la labor del Sr. Perigüell,
la seua honestedat i il·lusió amb què s'ha produït. Agraeix les paraules amb emoció.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta que encara que hi ha hagut distanciament ideològic amb  el
regidor Perigüell hi ha hagut punts de trobada. Li desitja el millor.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís reconeix el
treball del senyor Perigüell,  positiu en molts aspectes, i en altres han tingut les
discussions procedents. Considera que la dimissió li honra.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista també considera que la
decisió li honra i que no és moment de barrejar el que és públic amb allò privat. Li
desitja el millor.
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A la vista de tot això, el Ple:

Pren coneixement de la renúncia i acorda remetre certificat de la present a la
Junta Electoral Central a l'efecte que procedisca a la seua substitució que, en
anticipar el portaveu del Grup Partit Popular, el següent en la llista amb què el seu
partit va concórrer als comicis de maig de 2011, correspon a Julia Isabel Vercher
Peris.

9é. PRECS I PREGUNTES

A) En primer lloc es procedeix a contestar les preguntes formulades per
escrit.

1. Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, presenta el 18
de desembre de 2014, registre d'entrada número 10095, les següents preguntes
dirigides a la regidora M. Emilia Soro Perona:

• Quan es farà la neteja de les pintades aparegudes en la Muralla de
llevant?

• Què s'ha fet per a evitar noves agressions a aquesta Muralla?

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que la neteja ha
de fer-se amb supervisió arqueològica. Insta la població a què denuncie
comportaments com aquests en contra del patrimoni.

En relació a la segona pregunta José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de
Seguretat Ciutadana, respon que han de tramitar-se denúncies.

A les catorze hores trenta minuts s'absenta de la sessió la regidora Rosa
María Esteban  Miedes.

B) A continuació es procedeix a formular preguntes orals.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta en què consisteix la campanya de prevenció d'incendis.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana explica que
és una campanya que es realitza junt amb Benestar Social  per a  conscienciar i
protegir a persones majors per a evitar incendis domèstics. Per mitjà de
teleassistència hi ha una assistència immediata.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
sobre  la transferència a Fesord de dotze mil euros per a supressió de barreres,
pregunta en quin concepte s'ha donat, quan s'han desenvolupat les actuacions,
quins beneficiaris, i la resta de detalls.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular explica
que els dotze mil euros pagaran la despesa de la intèrpret de signes a persones
sordes a Xàtiva.
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• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
sobre el CEEM i CRIS pregunta quan va a posar-se en funcionament i com va a
gestionar-se. S'ha demanat autorització a la Conselleria, pregunta qui ostenta la
titularitat.

El Sr. Alcalde-President diu que ja contestarà atés el volum de la pregunta i de la
seua resposta.

• Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que l'Escorxador està tancat i els robatoris han provocat pèrdues
de sis-cents mil euros. Pregunta si s'ha obert algun expedient especial. El seu
Grup va sol·licitar mesures en reiterades ocasions.

El Sr. Alcalde-President  explica que es va tancar perquè el concessionari no
pagava. Es va licitar i va quedar desert. La seguretat és qüestió de la policia. El
Govern no té responsabilitat.

Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que en el mercat hi ha sistemes de seguretat per a evitar que allò
que ha ocorregut s'haguera produït.

• Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que el Club Can Xàtiva sol·licita poder fer algunes preguntes i precs
al Ple.

El Sr. Alcalde-President manifesta que els rebrà personalment.

• Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià prega que sobre el Portal de Transparència s'introduïsquen les dades
que diga la Llei.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Modernització explica que una
cosa és el perfil del contractant i una altra el Portal de Transparència que s'està
treballant des de secretària.

• Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que l'últim contracte sobre les leds no està en la web i seria
interessant que estiguera.

• Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta quin tipus de pereta led s'està utilitzant, si és el tipus Vila.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'enllumenat públic respon que ho
diguen els tècnics. Es va fer un inventari.

Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si hi ha un informe que certifique que eixe tipus de pereta està
homologada.
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Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'enllumenat públic respon que ho
diguen els tècnics.

Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si podria ser que el noranta per cent de la il·luminació de
Xàtiva estiguera fora de la legalitat.

El Sr. Alcalde-President respon que és qüestió dels tècnics però s'està produint
molt d'estalvi.

Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, sol·licita que es demane un informe tècnic sobre la situació en què
queda l'enllumenat després de l'aplicació  de l'enllumenat led que no és led.

• Miquel Àngel Lorente López, del  Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que en la pedania de la Torre d’En Lloris hi ha algun carrer amb
deficiències. Prega  es puga intervindre aprofitant la pavimentació actual de
camins.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Pedanies manifesta que ho tindrà
en compte.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís què es té previst
per a evitar els embossos que es produeixen en l'entrada de la Ciutat.

El Sr. Alcalde-President explica que es preveu que el dia 23 es puga accedir pel
cementeri. La biela oxigenarà el trànsit.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, prega que
s'estudie la possibilitat que els ciutadans puguen parlar en els plenaris.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que sobre la
consulta dels programes lingüístics considera que és una trampa i crida els
ciutadans a què no participen.

El Sr. Alcalde-President respon que això és un mal exemple de democràcia.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta pels llocs
d'aparcament  al carrer Acadèmic Maravall.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon  que
els informes dels tècnics recomanen major visibilitat. Es va a implementar en tot
el carrer.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista sobre el Pla
d'Eficiència Energètica. Pregunta el següent:

−  S'ha complit la Llei de Contractes?. El Sr. Alcalde-President respon que sí.
− Atés el volum de compres per què no s'ha fet concurs?. El Sr. Alcalde-

President  respon que s'ha servit de la central de Compres.
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− Per què els informes tècnics que avalen la compra són posteriors  a la
compra?. El Sr. Alcalde respon que ho desconeix.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta per què no s'ha
aprovat el pressupost.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda respon que s'ha
elevat automàticament a definitiu per no existir reclamacions.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta per què no s'ha
incorporat la rehabilitació de Sant Domènech al pressupost, atés que no podrà
fer-se la sol·licitud.

El Sr. Alcalde-President respon que si es concedeix la subvenció ja
s'incorporarà.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta per què s'ha
adjudicat una actuació  que se sustentava en una modificació de crèdits encara
no aprovada.

El Sr. Alcalde-President diu que era l'inici de l'expedient però no s'ha adjudicat
res.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, prega que s'atenga  a
l'Associació Can Xàtiva.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores vint-i-cinc minuts
alça la sessió.   D'això s'estén la present acta que, amb el vistipla u del Sr.
Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com  a secretari en funcions
que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


