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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia setze de gener de dos
mil quinze, 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 fedetari.

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. 14, DE 19  DE
DESEMBRE 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 que en l'acta consta que la moció  presentada pel seu Grup sobre la
violència de gènere va ser llegida, cosa que no va ocórrer perquè el Sr. Alcalde ho
va impedir. Demana que conste en acta.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que s'abstindrà
perquè no va assistir a la sessió.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i els
nou vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular, els sis vots dels
regidors del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor del Grup Municipal Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià), una abstenció (l'abstenció de la regidora Cristina María Suñer Tormo del
Grup Municipal Bloc-Compromís) 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 19 de desembre de 2014

2n. EXP. NÚM. 2658/2014, PRESA DE POSSESSIÓ DE LA R EGIDORA  JULIA
ISABEL VERCHER PERIS

Trobant-se present en la sessió la senyora Julia Isabel Vercher Peris, integrant, que
ho va ser, de la llista amb què el partit Partit Popular va concórrer a les eleccions de
22 de maig de 2011, en el lloc tretzé, convertint-se en primer suplent després de
l'adscripció de regidors en virtut dels resultats obtinguts per la seua candidatura i
posteriors renúncies, és cridada pel senyor alcalde a prestar promesa o jurament a fi
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de prendre possessió del seu càrrec de regidora en aquest Ajuntament, després
d'haver-se-li expedit credencial per la  Junta Electoral central, a Madrid i haver
formalitzat declaració d'interessos davant de la Secretaria General municipal.

Julia Isabel Vercher Peris  procedeix a llegir la fórmula legal del jurament o
promesa d'acatament a la Constitució i al Rei, i l'edil promet així fer-ho.

I complits els requisits legals, el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec
de regidora d'aquest Excm. Ajuntament de Xàtiva, li manifesta la seua benvinguda i
els millors desitjos per a la seua gestió, i l'autoritza el president a ocupar el seu lloc
en l'estrada i incorporar-se a la sessió.

3r. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚME RO 4, DE
9 DE GENER DE 2015, SOBRE “REORGANITZACIÓ DE DELEGA CIONS DE
L'ALCALDIA EN REGIDORS”

El secretari dóna compte de la resolució d'Alcaldia número 4, de 9 de gener de
2015, sobre reorganització de delegacions de l'Alcaldia en regidors, amb el tenor
literal següent:

“Vista la renúncia presentada per Rosa María Esteban Miedes a la presidència del
Consell de la Dona i, a la seua llum, la conveniència de residenciar les delegacions
pròpies de la Regidoria de Dona, fins ara innates en les de Promoció Humana, de
forma separada.

Vista la renúncia presentada en el Ple ordinari de 19 de desembre de 2014 del
càrrec de regidor d'Enrique Perigüell Ortega, a qui per Resolució d'Alcaldia número
644, de 30 de desembre de 2011 se li van delegar les matèries pròpies de Joventut,
Medi Ambient i Gestió del Patrimoni Municipal.

Vista la renúncia presentada en la Junta de Govern Local, de 9 de desembre de
2014 del regidor Vicente Parra Sisternes a la delegació de Parcs i Jardins.

Considerant que des de la Secreteria General es va requerir davant de  la  Junta
Electoral central, tràmit de substitució del regidor Enrique Perigüell Ortega i aquesta
el 26 de desembre de 2014 va expedir credencial que designava  com a regidora de
l'Ajuntament de Xàtiva JULIA ISABEL VERCHER PERIS.

Atés que, per a una millor funcionalitat en l'organització municipal, i després de
consultar amb els regidors directament afectats, així com amb l'estructura
administrativa, es creu convenient delegar algunes competències  assignades en el
seu moment a  Enrique Perigüell Ortega, en la nova regidora Julia Isabel Vercher
Peris i altres en regidors de major experiència com José Antonio Vidal Piquer i
Jorge Herrero Montagud.

Per la present fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23.4
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals,

RESOLC
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Primer. Reassignar la competència que tenia atribuïda la regidora Rosa María
Esteban Miedes , en la matèria pròpia de la dona  dins de Promoció Humana, a  la
regidora Julia Isabel Vercher Peris .

Segon. Reasingar les competències atribuïdes al regidor Enrique Perigüell Ortega ,
les matèries pròpies de Joventut,  Medi Ambient i Gestió del Patrimoni Municipal
de la següent manera i  als següents regidors:

A) Julia Isabel Vercher Peris

Joventut

− Programes municipals de joventut
− Temps lliure
− Programació casa joventut
− Centre d'informació juvenil
− Esdeveniments puntuals

Gestió del patrimoni municipal

− Gestió de l'Inventari Municipal de Béns, Drets i Accions
− Compres de béns de qualsevol naturalesa
− Vendes de béns de qualsevol naturalesa
− Concessions administratives i demanials de qualsevol naturalesa
− Defensa del Patrimoni
− Responsabilitat patrimonial de l'Administració
− I qualsevol altra disposició del patrimoni municipal
− La gestió sobre el patrimoni, la competència del qual s'atribueix al regidor abans
ressenyat, no obsta la residència de la competència sobre gestió de les activitats
que es realitzen sobre l'esmentat patrimoni en els regidors del ram, segons
l'atribució realitzada en el Decret de delegacions de 7 de juliol de 2011.

Medi Ambient

− Relacions amb Forestals.
− Relacions amb SEPRONA.
− Ordenances per a la protecció del medi ambient.
− Projectes en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

B) José Antonio Vidal Piquer:

Medi Ambient

− Llicències d'obertura d'activitats innòcues, qualificades o subjectes al Reglament
General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
− Expedients sancionadors o de protecció de la legalitat en les matèries
ressenyades.
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Gestió del patrimoni municipal

− Arrendaments, aprofitaments i llicències sobre béns tant demanials com
patrimonials, excepte autorització  de terrasses vinculades a establiments públics,
espectacles i activitats recreatives.

C) Jorge Herrero Montagud:

Medi Ambient

− Cicle hidràulic integral (aigua, clavegueram, pluvials i depuradora).

Tercer. Reassignar les competències atribuïdes al regidor Sr. Vicente Parra
Sisternes , les matèries pròpies de Parcs i Jardins , que gestionarà directament el
Sr. Alcalde-President.
Quart. Queden revocades quantes resolucions anteriors s'hagueren dictat i
contravinguen l'ara acordat.
Cinqué. La present resolució produirà efectes en el moment de la presa de
possessió de Julia Isabel Vercher Peris.
Sisé. Notificar personalment la present resolució als interessats la delegació de la
qual es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre
la Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província, per a la seua
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.”

A continuació el secretari manifesta que havent-se detectat error en la resolució
anteriorment transcrita s'ha dictat una resolució de modificació d'error, resolució
d'Alcaldia número 12, de 15 de gener de 2015, la part dispositiva de la qual és la
següent:

“Primer. Modificar l'error detectat en la Resolució d'Alcaldia, número 4, de 9 de
gener de 2015 i reassignar  la competència de Gestió del Patrimoni Municipal, de la
manera següent:

A) Julia Isabel Vercher Peris

Gestió del patrimoni municipal

− Gestió de l'Inventari Municipal de Béns, Drets i Accions.
− Compres de béns de qualsevol naturalesa.
− Vendes de béns de qualsevol naturalesa.
− Concessions administratives i demanials de qualsevol naturalesa.
− Defensa del Patrimoni.
− Responsabilitat patrimonial de l'Administració.
− I qualsevol altra disposició del patrimoni municipal.
− La gestió sobre el patrimoni, la competència del qual s'atribueix al regidor abans
ressenyat, no obsta la residència de la competència sobre gestió de les activitats
que es realitzen sobre l'esmentat patrimoni en els regidors del ram, segons
l'atribució realitzada en el Decret de delegacions de 7 de juliol de 2011.
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− Arrendaments, aprofitaments i llicències sobre béns tant demanials com
patrimonials,

B) José Antonio Vidal Piquer:

Gestió del patrimoni municipal

− Autorització  de terrasses vinculades a establiments públics, espectacles i
activitats recreatives.

Segon. Notificar personalment la present resolució als interessats la delegació de la
qual es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre
la Resolució  al Butlletí Oficial de la Província, per a la seua publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, Miquel Àngel Lorente López, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià per a donar la benvinguda de la
regidora Julia Isabel Vercher Peris. S'ofereix a col·laborar i treballar conjuntament
amb ella. Diu que fins ara eixe treball col·laboratiu no ha sigut possible. Sobre
l'organització considera que més aïna és una crisi de Govern molt fort que pren tres
dimensions: Rosa Esteban, Enrique Perigüell i Vicente Parra. Espera explicacions
del Sr alcalde. Manifesta que en Medi Ambient seran tres regidors els qui
governaran. Quant a la delegació de Parcs i Jardins opina que si el Sr. Alcalde no
pot portar la pròpia Alcaldia menys podrà amb la delegació esmentada. El principal
damnificat serà el ciutadà.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís també dóna la
benvinguda a  la regidora Julia Isabel Vercher Peris.  Vol ressaltar l'actitud del
Govern i la seua incapacitat de governar en matèria de dona, accentueu amb la
dimissió i falta d'explicacions de la regidora Rosa María Esteban. Considera que
aquesta deu explicacions al Ple i  als ciutadans. En segon lloc  diu que s'utilitza la
reorganització per a tapar la dimissió de Vicente Parra. Tot evidència incapacitat de
govern i esgotament. Espera explicacions especialment sobre la regidoria de la
Dona i sobre la de Parcs i Jardins. Demostra que el Partit Popular no és un Grup.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, igual que els predecessors,
dóna la benvinguda de la regidora Julia Isabel Vercher Peris i li desitja èxit. Insisteix
en les qüestions apuntades. La dimissió de Rosa María Esteban en matèria de dona
i la de Vicente Parra en Parcs i Jardins han d'explicar-se, especialment la d'aquest
últim qui portava Parcs i Jardins des de 1995.  Considera que és poc seriós que ho
assumisca directament el Sr. Alcalde donat el poc de temps que té, a més de poc
operatiu. No s'han donat explicacions  sobre el relleu en matèria de la dona on el
Consell porta tres mesos inoperatiu.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, dóna la
benvinguda a la nova regidora. És un dia festiu per a la democràcia on totes les
veus són escoltades i tenen representació. Proposa que hi haja reunions de
col·laboració entre grups més sovint. El Sr. Alcalde ha d'encarregar-se de tot, fins i
tot dels problemes menors o quotidians. On l'oposició veu dimissions el Partit
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Popular veu honestedat, mèrit, igualtat i oportunitats. Les coses canviaran si vol el
ciutadà no per més que ho desitgen els Partits.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
diu que el Sr. Alcalde ha d'estar en el seu poble de dilluns a diumenge i això no
ocorre. El Sr. Alcalde ha d'escoltar la gent i això no ocorre. Ni tan sols es  deixa
parlar la gent en el Ple. No és una reorganització, és una crisi de govern. El Sr.
Alcalde ha de donar explicacions. El que està passant no és bo per a la gent.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal  Bloc-Compromís manifesta que la
dimissió de Rosa María Esteban en matèria de Dona evidencia inoperància. Queden
patents dues dimissions no explicades. La dimissió de Vicente Parra mereix especial
explicació  donada la seua trajectòria.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que al Partit Popular li
resulta difícil mantindre el missatge perquè no és una reorganització, que seria
intel·ligible, sinó una crisi que, a més, no està explicada. El Sr. Alcalde ha retirat
d'ofici les competències de la Dona a la regidora Rosa María Esteban.

L'Alcalde-President  explica que la dimissió de Vicente Parra  es motiva  en
desavinences amb un tècnic del departament que no s'han pogut reconduir. En el
cas de Rosa María Esteban està malalta i se l'ha volguda descarregar. Sobre
Enrique Perigüell és per ètica personal. Qui dirigeix l'orquestra és l'alcalde, diu, i
atribueix delegacions a qui considera adequat en cada moment. L'alcalde està
permanentment pendent de Xàtiva, cada dia i a cada hora, però hi ha regidors i, en
conseqüència, assumptes que es deriven als esmentats regidors. La Ciutat durant
aquests anys  ha crescut i la gent ho sap.

L'Ajuntament en ple ACORDA:

Únic. Quedar assabentat de les  Resolucions d'Alcaldia, anteriorment transcrites
sobre  reorganització de delegacions de l'Alcaldia en regidors.

4t. EXP. NÚM. 8/2015, PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE REVOCACIÓ DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ  EN ÒRGANS COL·LEGIA TS I
DESIGNACIÓ DE NOUS

El secretari dóna compte de la proposta de l'Alcaldia sobre revocació de
representants de la corporació en òrgans col·legiats i designació de nous, amb el
tenor literal següent:

“Vista la renúncia del regidor Enrique Perigüell Ortega, presentada en el Ple ordinari,
de 19 de desembre de 2014 que des de la Secreteria General va ser remesa a la
Junta Electoral central i aquesta el 26 de desembre de 2014 va expedir credencial
que designava  com a regidora de l'Ajuntament de Xàtiva la senyora JULIA ISABEL
VERCHER PERIS.

Atés que en la pròxima sessió plenària, Julia Isabel Vercher Peris, prendrà
possessió del seu càrrec de regidora, I assumirà les delegacions pròpies de
l'Alcaldia que li seran  designades, per resolució d'Alcaldia.
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Vistos els acords plenaris en vigor, sobre nomenaments de representants de la
corporació en qualsevol classe d'òrgans col·legiats en els quals haja d'estar
representada, dels quals alguns d'ells han de ser revocats amb vista a les
delegacions que l'Alcaldia té previst atorgar a la regidora entrant.

Atés que aquesta decisió és facultat del Ple, aquesta Alcaldia proposa EL
SEGÜENT:

Primer. Revocar el nomenament de Rosa Maria Esteban Miedes, com a
representants en el Consell de la Dona i designar Julia Isabel Verger Peris.
Segon. Revocar el nomenament d'Enrique Perigüell Ortega, com a representant en
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Federació Espanyola de
Municipis i Províncies i en el Consell de la Joventut i designar Julia Isabel Verger
Peris.
Tercer. Procedisca's a comunicar els esmentats nomenament a les persones i
institucions interessades, per al seu coneixement i efectes procedents.“

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 7 de gener de 2015.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
manifesta que cap dels remoguts ha fet balanç de la seua gestió com a representant
de l'Ajuntament. S'abstindrà davant de tal carència de balanç.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que també
s'abstindrà. Està entre les funcions del Govern. S'alegra que el  Sr. Alcalde
reconega que Vicente Parra ha dimitit  i que ell li ha llevat competències  a Rosa
María Esteban. Demana que el Consell de la Dona comence a funcionar perquè la
seua dinàmica és lamentable i hauria de ser motiu de vergonya.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que s'abstindrà. És la
conseqüència lògica de les delegacions. Rebutja la gestió de la crisi en el marc de la
dimissió de Rosa María Esteban en el Consell de la Dona que arrossega tres
mesos, a això s'uneix el nomenament d'una persona nova que necessitarà
adaptació. Podria haver actuat mentrestant la vicepresidenta i no ho ha fet.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular manifesta
que és la conseqüència lògica del canvi de delegacions. En tota Comissió
Informativa s'informa de les gestions dels representants en òrgans supramunicipals.
El Consell de la Dona el va crear el Partit Popular. Diu  que ella mateixa el va
impulsar. Proposa que es revisen les assistències i propostes dels grups de
l'oposició a tal òrgan consultiu.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
diu que el balanç que requeria era de fi de mandat, d'entrega de testimoni. Esquerra
Unida sempre ha participat activament i junt amb associacions en el Consell de la
Dona i El Govern ni tan sols  ho ha reflectit en una acta.



ACTA PLE ORDINARI, NÚMERO 1, DE 16 DE GENER DE 2015
9

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís aclareix que la
seua crítica al Consell de la Dona és en l'última legislatura. És un òrgan important de
participació al qual no se li ha donat importància ni deixat treballar. El que es
demana és que la nova presidenta induïsca la catarsi. És indiscutible que el Consell
no funciona en els últims temps de forma correcta.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no comparteix les
intervencions del Partit Popular. La realitat  és que en tres mesos no s'ha convocat
el Consell i la inoperància ha sigut total. No hi ha voluntat política i el Consell no és
per al Govern l'important que és per als ciutadans.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular accepta els
aclariments de l'oposició i prega es faça el propi amb les seues. La importància del
Consell de la Dona és la mateixa que era però abans els grups de l'oposició no
acudien. Davall el  govern del Partit Socialista no es va crear el Consell de la Dona.

L'Ajuntament en Ple per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i els deu
vots dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular) deu abstencions (les sis
abstencions dels regidors del Grup Municipal del Partit Socialista, les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís i les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
cap vot en contra, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la proposta  de l'Alcaldia anteriorment
transcrita sobre revocació de representants de la corporació en òrgans col·legiats i
designació de nous representants.

5é. EXP. NÚM. 2398/2014, SOL·LICITUD DE COMPATIBILI TAT LABORAL DE
L'EMPLEAT PÚBLIC JOSÉ VICENTE GIMENO MONTELL

Vist l'informe conjunt que emet la Secretaria General i la Direcció d'Àrea de Règim
Interior, del tenor literal següent:

“INFORME CONJUNT DE LA SECRETARIA GENERAL I DE LA DIRECCIÓ
D'ÀREA DE RÈGIM INTERIOR.

ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE JOSÉ GIMENO MONTELL.

S'emet el present informe requeriment del regidor de Recursos Humans,  José
Antonio Vidal Piquer, i en relació amb la sol·licitud de José Gimeno Montell sobre
sol·licitud de compatibilitat.

ANTECEDENTS

José Gimeno Montell, empleat públic amb vincle jurídic amb aquest Ajuntament de
naturalesa laboral, que ocupa el lloc de peó amb funcions d'oficial en la Brigada de
Policia Urbana, ha presentat escrit de data 29 d'octubre de 2014, en què sol·licita se
li autoritze la compatibilitat laboral per a exercir l'activitat de cantaor de música
tradicional valenciana.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
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Primera. El règim jurídic de les incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques es troba en l'actualitat regulat per la Llei 53/1984, de 26
de desembre, aplicant-se tant als funcionaris, en qualsevol de les seues classes,
com al personal laboral, “siga quina siga la naturalesa jurídica de la relació
d'ocupació” (art. 2.2).

Segona. La qüestió de les incompatibilitats queda configurada en la Llei esmentada
com un principi general, a què es troba subjecte el personal comprés en l'àmbit
d'aplicació de la mateixa i que és l'enumerat en l'article 2n el paràgraf c del qual) es
referix “al personal al servei de les corporacions locals i dels Organismes d'ella
dependents”.

Tercera. Així doncs, el règim legal d'incompatibilitats es basa en un sistema mixt
d'incompatibilitats absolutes, en les quals no cap dispensa per l'autoritat
administrativa competent per a l'exercici d'un segon lloc de treball i,
d'incompatibilitats relatives, en les quals, per contra, l'autoritat competent, a
instància de l'interessat, pot autoritzar la compatibilitat d'altres tasques en el sector
públic.

Pel que fa a la categoria de les incompatibilitats absolutes, en elles s'enquadra, en
primer lloc, la prohibició continguda en l'article 1.3 de la Llei de compatibilitzar el lloc
públic “amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada,
que puga impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seua imparcialitat o independència”. Es tracta d'una prohibició
teleològica o finalista: El seu objecte és impedir que l'empleat públic incomplisca els
seus deures i comprometa la seua imparcialitat o independència.

En la categoria d'incompatibilitats relatives (article 12 de la Llei) i en relació amb
aquelles que poden remoure's mitjançant autorització expressa de compatibilitat
emanada per l'òrgan competent s'inclouen:

1. L'exercici d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per
compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els
assumptes en què estiga intervenint, hi ha intervingut en els dos últims anys o haja
d'intervindre per raó del lloc públic.
2. La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats
privades, sempre que l'activitat de les mateixes estiga directament relacionada amb
les que gestione el departament, organisme o entitat en què preste els seus serveis
el personal afectat.
3. L'exercici, per si o per persona interposada, de càrrecs de tot tipus en empreses
o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments,
arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector
públic, siga quina siga la configuració jurídica d'aquelles.
4. La participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats a què es
referix el paràgraf anterior.

Quarta. No incloses en les categories d'incompatibilitats absolutes i relatives, la Llei
regula una sèrie d'activitats que queden exceptuades del règim d'incompatibilitats,
en conseqüència compatibles i per a l'exercici no se precisa d'aquesta autorització.
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Aquesta excepcionalitat les declara de ‘facto' compatibles i, en conseqüència, entén
la llei que el seu exercici no  impedeix l'estricte compliment del deure de l'empleat
públic ni compromet la seua imparcialitat o independència.

Les activitats exceptuades del règim d'incompatibilitats són:

a) Les derivades de l'Administració del patrimoni personal o familiar, sense perjuí del
que disposa l'article 12 de la present Llei.
b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en Centres oficials
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinga caràcter
permanent o habitual ni suposen més de setanta-cinc hores l'any, així com la
preparació per a l'accés a la funció pública en els casos i forma que
reglamentàriament es determine.
c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les
administracions públiques.
d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents
de les que habitualment els corresponguen, en la forma reglamentàriament
establerta.
e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de
mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no siga retribuït.
f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les
publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originen com a conseqüència
d'una relació d'ocupació o de prestació de serveis.
g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de
comunicació social.
h) La col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o
cursos de caràcter professional.

Cinquena. El personal públic inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei, per a l'exercici
d'una segona activitat en el sector públic o per a l'exercici d'activitats privades, haurà
de sol·licitar sempre la corresponent autorització o reconeixement de compatibilitat,
llevat que es tracte de les activitats considerades exceptuades (article 19 de la Llei) i
que per tant aquestes activitats són compatibles i no precisen autorització.

Sisena.  La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, Secció II,  article 92, regula el règim d'incompatibilitats del personal
comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei, I declara que l'aplicació del règim
d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació bàsica estatal en aquesta matèria i a la
normativa autonòmica de desenvolupament.

CONCLUSIONS I PROPOSTA D'ACORD

En conseqüència, d'acord amb els antecedents i consideracions jurídiques
exposades i tenint en compte que l'activitat objecte de la sol·licitud de l'interessat
s'enquadra dins de les excepcions que contempla la Llei i que per tant el seu
exercici no impedeix l'estricte compliment el seu deure com a empleat públic ni
compromet la seua imparcialitat o independència, els funcionaris que subscriuen
proposen:
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Primer. Declarar que  l'activitat objecte de la sol·licitud de José Gimeno Montell
(cantaor de música tradicional valenciana) està inclosa entre les excepcions
previstes en l'article 19 apartat f)  de la Llei 53/1984: “La producció i creació literària,
artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades d'aquelles”.
Segon. Declarar, en conseqüència, que l'exercici d'aquesta activitat, sempre que es
complisquen els requisits de la Llei, no requereix autorització expressa per part
d'aquesta Administració.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana de 7 de gener de 2015.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu estar  a favor. Reconeix la vàlua i entrega de Pep Botifarra per la
recuperació de la tradició i música valenciana. Ratifica que no s'impedeix el
desenvolupament de la seua labor artística el que considera d'acord amb la Llei.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís també
manifesta la seua conformitat. Se sent orgullosa que l'activitat de Pep Botifarra vaja
a més i apel·la que tot el consistori s'ha de sentir orgullós.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que també votarà a
favor. Ho contempla la Llei. La labor de cantaor no té res a veure amb el que fa en
l'Ajuntament. La seua labor com a cantaor és encomiable.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que recolza el que s'ha dit pels que li han precedit. Considera a Botifarra
patrimoni de Xàtiva. La seua petició és un excés de zel perquè, diu, l'activitat que
exerceix no està sotmesa a compatibilitat.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat  dels vint-i-un membres, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta continguda en l'informe conjunt emés per la Secretaria
General i la Direcció d'Àrea de Règim Interior i, en conseqüència, declarar que
l'activitat objecte de la sol·licitud de José Gimeno Montell, cantaor de música
tradicional valenciana, està inclosa entre les excepcions previstes en l'article 19,
apartat f de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula el règim
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Segon. Declarar que l'exercici d'aquesta activitat, sempre que es complisquen els
requisits de la Llei, no requereix autorització expressa per part d'aquesta
Administració.”
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte al regidor Delegat
de Recursos Humans, al regidor delegat de Serveis Públics i Medi Ambient i al
president del Comité d'Empresa.

6é. EXP. NÚM. 2448/2014, SOL·LICITUD DE  COMPATIBIL ITAT LABORAL
DE L'EMPLEAT PÚBLIC ANTONIO VELA MASÓ

Vist l'informe conjunt emés per la Secretaria General i la Direcció d'Àrea de Règim
interior, del tenor literal següent:
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“INFORME CONJUNT DE LA SECRETARIA GENERAL I DE LA DIRECCIÓ
D'ÀREA DE RÈGIM INTERIOR.

ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'ANTONIO VELA MASÓ.

S'emet el present informe requeriment del regidor de Recursos Humans,  José
Antonio Vidal Piquer, i en relació amb la sol·licitud d'Antonio Vela Masó sobre
compatibilitat.

ANTECEDENTS

Primer. Antonio Vela Masó, tècnic superior de la Plantilla de Personal Funcionari
d'aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d'arquitecte, ha presentat escrit de
data 6 d'octubre de 2014, en què sol·licita se li renove la compatibilitat laboral per a
exercir l'exercici lliure de la seua professió.

Segon. Per acord plenari de 8 de novembre de 2001 es va concedir a l'interessat la
compatibilitat per a l'exercici de les seues activitats professionals amb les
excepcions previstes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula el règim
d'Incompatibilitats  del personal al servei de les administracions públiques.

Tercer. Per acord plenari de 5 de maig de 2008, de modificació de la Relació de
Llocs de Treball d'aquest Ajuntament, es va acordar deixar sense efecte les
compatibilitats reconegudes als empleats públics d'aquest Ajuntament amb
anterioritat a la data d'aprovació de la Relació de Llocs de Treball, excepte les
compatibilitats concedides en virtut del que disposa l'article 3r (funcions docent i
sanitària) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es mantindran vigents en tant
que es continuen complint els requisits que van servir per a la seua concessió.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera. La qüestió de les incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques ve regulada en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de la
mateixa denominació, i configurada en la Llei esmentada com un principi general, a
què es troba subjecte el personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la mateixa i que
és l'enumerat en l'article 2n-1, el paràgraf c del qual) es referix “al personal al servei
de les corporacions locals i dels Organismes que en depenguen”.

Que d'acord amb aquest principi general, s'estableixen en l'esmentada Llei les
normes següents:

A) Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat en el
sector públic.

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà compatibilitzar
les seues activitats amb l'exercici, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de
treball, càrrec o activitat en el sector públic, excepte en els supòsits previstos en la
mateixa (article 1r-1 de la Llei 53/1984).
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2. Tals supòsits són els previstos en els articles 3r i 4t (funcions docent i sanitària),
5é (membres de les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes i de les
corporacions locals), 6é (activitats d'investigació) i 8é (Consells d'Administració o
òrgans de govern d'entitats o Empreses públiques o privades).

3. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà percebre,
excepte en els supòsits previstos en la mateixa (els esmentats en l'apartat 2n
anterior), més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenguen;
entenent-se per remuneració qualsevol dret de contingut econòmic derivat,
directament o indirectament, d'una prestació o servei personal, siga la seua quantia
fixa o variable i  la seua meritacio periòdica o casional (article 1r-2 de la Llei
53/1984).

4. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir activitat
consistent en l'exercici, per si o personal interposada, de càrrecs de tot tipus, en
Empreses o Societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació
o aval del sector públic (article 12-1-c de la Llei 53/1984).

B) Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat en el
sector privat.

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir, per si o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional,
siguen per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars,
que es relacionen directament amb les que desenvolupe el Departament,
Organisme o entitat on estiga destinat (article 11-1 de la Llei 53/1984).

2. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per compte propi o
sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els assumptes en què
estiga intervenint, hagen intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per
raó del lloc públic (article 12-1-a de la Llei 53/1984).

3. L'exercici d'activitats professionals fora de les administracions públiques requerirà
el reconeixement previ de compatibilitat, atribuït, en el cas dels ajuntaments, a la
competència del Ple (article 14 de la Llei 53/1984).

C) Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat tant en
el sector públic com en el sector privat.

1. En tot cas, l'exercici d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o
activitat, públic o privat, que puga impedir o menyscabar l'estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seua imparcialitat o independència (article 1r-3 de la
Llei 53/1984).

2. No pot autoritzar-se o reconéixer-se cap compatibilitat al personal que exerceix
llocs que comporten la percepció de complements específics o concepte
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equiparable. No obstant això, per a l'exercici d'activitats privades, podrà autoritzar-se
o reconéixer-se compatibilitat quan es tracte de personal que exercisca llocs de
treball que comporten la percepció de complements específics, o concepte
equiparable la quantia de la qual no supere el 30 per 100 de la seua retribució
bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en l'antiguitat (article 16,
números 1 i 4, de la Llei 53/1984).

A aquest respecte, la Secció de Recursos Humans ha emés sengles informes  en
els quals s'expressa, d'una banda, que la valoració del lloc de treball d'arquitecte
que ocupa en l'actualitat Antonio Vela Masó, inclou el factor (L) Incompatibilitat  i,
d'una altra, que l'interessat  percep un complement específic que inclou aquest
concepte, en quantia de 900,04 euros, superant aquest complement el 30 per 100
de la seua retribució bàsica, exclosa l'antiguitat.

3. S'exceptuen de la prohibició enunciada en l'apartat 1 les autoritzacions de
compatibilitat per a exercir com a professor universitari associat en els termes de
l'apartat 1 de l'article 4, així com per a realitzar les activitats d'investigació o
assessorament a què es referix l'article 6 d'aquesta Llei, excepte per al personal
docent no universitari a temps complet. (article 16, número 3 de la Llei 53/1984)

4. L'incompliment del que disposen les disposicions de la Llei 53/1984 (citada) serà
sancionat conforme al règim disciplinari d'aplicació, sense perjuí de l'executivitat de
la incompatibilitat en què s'haja incorregut (article 20 de la Llei esmentada).

Entre els supòsits en què el personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei
pot compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici d'un segon lloc de treball en el
sector públic està, d'acord amb el que disposa l'article 3r-1 de la Llei 53/1984, el
d'aquells casos en què, per raó d'interés públic, es concedisca prèvia i expressa
autorització de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat en aquest sector,
que només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb duració
determinada, en les condicions establides per la legislació laboral i sense que
l'autorització de compatibilitat supose modificació de la jornada de treball i horari
dels dos llocs, a l'estricte compliment de la qual es condiciona aquesta autorització
de compatibilitat.

Segona. La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modifica
en la Disposició Final Tercera l'apartat primer de l'article 16 de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“No podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat al personal funcionari, al
personal eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que
tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguen el
factor d'incompatibilitat al retribuït per aranzel  i al personal directiu, inclòs el
subjecte a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.”

No obstant això, l'entrada en vigor d'aquest apartat està sotmesa a l'aprovació de la
normativa de desplegament, i així la Disposició Addicional Quarta estableix: “La
disposició final tercera 2 del present Estatut produirà efectes en cada Administració
Pública a partir de l'entrada en vigor del capítol III del títol III amb l'aprovació de les
lleis de Funció Pública de les Administracions Públiques que es dicten en
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desplegament d'aquest Estatut. Fins que es facen efectius eixos supòsits
l'autorització o denegació de compatibilitats continuarà regint-se per l'actual
normativa.

L'article 95 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril (citada), en regular les faltes disciplinàries
contempla en l'apartat n) com a falta molt greu l'incompliment de les normes sobre
incompatibilitats quan això done lloc a una situació d'incompatibilitat.

Tercera. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, en la Secció II,  article 92, regula el règim d'incompatibilitats del
personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei, i declara que l'aplicació del règim
d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació bàsica estatal en aquesta matèria i a la
normativa autonòmica de desenvolupament i establint en l'apartat quart que en
l'àmbit de les entitats locals la competència per a les declaracions de compatibilitat
correspon al Ple de la corporació.

CONCLUSIONS I PROPOSTA D'ACORD

Considerant que l'interessat percep en la seua nòmina mensual un complement
específic que retribueix, entre altres factors, la incompatibilitat i que aquest
complement supera el 30 per 100 de les seues retribucions bàsiques exclosos els
conceptes que tenen el seu origen en l'antiguitat (article 16, números 1 i 4, de la Llei
53/1984).

Atés que conforme a l'acord plenari de 5 de maig de 2008, de modificació de la
Relació de Llocs de Treball d'aquest Ajuntament, es va acordar deixar sense efecte
les compatibilitats reconegudes als empleats públics d'aquest Ajuntament amb
anterioritat a la data d'aprovació de la Relació de Llocs de Treball, excepte les
compatibilitats concedides en virtut del que disposa l'article 3r (funcions docent i
sanitària) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es mantindran vigents en tant
que es continuen complint els requisits que van servir per a la seua concessió, per la
qual cosa l'interessat en aquests moments no té reconeguda per aquest Ajuntament
la compatibilitat per a l'exercici d'activitats públiques o privades.

En conseqüència, d'acord amb els antecedents i consideracions jurídiques
exposades i, tenint en compte que la pretensió de l'interessat no s'inclou entre les
excepcions a la prohibició general de compatibilitat previstes en la Llei 53/1984, els
funcionaris que subscriuen proposen desestimar la sol·licitud d'Antonio Vela Masó
sobre compatibilitat per a l'exercici lliure de la professió.

Igualment proposen que s'informe el sol·licitant que la contravenció del règim
d'incompatibilitats constitueix infracció al règim disciplinari dels funcionaris públics.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana de 7 de gener de 2015.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
manifesta la seua conformitat amb l'informe. Un treballador que cobra d'específic
més d'un 30% de les retribucions bàsiques no pot exercir activitat privada.
Autoritzar-ho seria il·legal.
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Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que tot el món
sap que Antonio Vela exerceix activitats privades des de fa molt de temps, està
imputat i ha arribat a facturar a l'Ajuntament. I això El Govern ho sap. Ha exercit
sense autorització  allò per al que no estava autoritzat. Ell era conscient que no
podia demanar compatibilitat ni exercir activitats privades. Se sabia i se li ha
consentit. Hi ha hagut deixadesa de funcions. Fins i tot va arribar a demanar
reducció de jornada per atenció de fills, qui sap amb quin propòsit. Espera que la
informació reservades aperturada s'amplie, es complete i aclarisca. Ha treballat per
a empreses relacionades amb l'Ajuntament directament i mitjançant persones o
empreses interposades. Demana que aquest expedient de compatibilitat s'adjunte a
la informació reservada.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a favor. És un
tema completament diferent de l'anterior. La sol·licitud està relacionada amb el
procés judicial. Queda clar que des de l'any 2008 l'arquitecte és incompatible per a
l'activitat privada. L'Ajuntament ha de  completar la informació reservada i aclarir.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu que
l'informe és clar i concloent i no es pot autoritzar la compatibilitat. Hi ha un expedient
informatiu obert des de l'any 2013 que Cristina Suñer coneix i que l'arquitecte ha
al·legat. Res es va a paralitzar.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que el que vol
concretar és que l'Ajuntament de Xàtiva és conscient que l'arquitecte exercia
activitats privades sense poder. L'expedient s'obri per la imputació. Però abans i
després de la imputació s'ha exercit activitat privada i això no s'ha incorporat a la
informació. Açò és precisament el que demana que es faça ampliant l'expedient.
S'ha obert l'expedient quan no hi havia més remei.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular pregunta a
Cristina María Suñer Tormo, per què no ha denunciat l'exercici d'activitats privades
de l'arquitecte per escrit si ho coneixia.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís respon que amb
reiteració ha sol·licitat compareixences de l'arquitecte per escrit i en elles ha
denunciat que hi ha connivència entre l'arquitecte i El Govern. L'arquitecte ha
presentat factures al propi Ajuntament per treballs en el nucli antic. El Pla Especial
segueix sense estar aprovat i segueixen sense haver-hi conseqüències.

El Sr. Alcalde-President aclareix que l'Ajuntament mai ha tingut constància que
treballava fora de l'administració municipal. És fals que tots eren conscients perquè
si així haguera sigut no li hagueren retirat la compatibilitat l'any 2008. Nega que
sabera que exercia activitats privades. Manifesta que s'ha assabentat arran de la
imputació. Si treballava sense compatibilitat serà objecte d'expedient sense cap
gènere de dubte.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat  dels vint-i-un membres, ACORDA:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la proposta continguda en l'informe conjunt
emés per la Secretaria General i la directora d'Àrea de Règim Interior i, en
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conseqüència, desestimar la sol·licitud d'Antonio Vela Masó sobre autorització de
compatibilitat per a l'exercici lliure de la professió.
Segon. Informar l'interessat que la contravenció del règim d'incompatibilitats
constitueix infracció al règim disciplinari dels funcionaris públics.
Tercer. Notificar aquest acord al sol·licitant i donar-ne compte al regidor delegat de
Recursos Humans, al regidor delegat de Foment i al president de la Junta de
Personal.

7é. EXP. NÚM. 2226/2014. PRESSUPOST GENERAL 2015. PER A LA
DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta que el Ple de 14
de novembre va aprovar inicialment el Pressupost General per al 2015, sense que
en el termini de temps establert a aquest efecte s'hagen presentat reclamacions
contra el mateix.

Vist que en el Ple, de 14 de novembre, es va aprovar una proposta de modificar el
tipus d'IBI, disminuint-lo en un 5% i que d'acord amb l'informe de l'Oficina
Pressupostària aquesta mesura suposaria una disminució d'ingressos de 400.000
euros.

Vist que, en el termini de temps establert a aquest efecte no es van presentar
reclamacions contra l'aprovació inicial del pressupost, l'alcalde mitjançant un Decret
número 2014/403, de 16 de desembre va elevar a definitiu l'acord del Ple
d'aprovació inicial del pressupost.

Considerant que el regidor d'Hisenda va presentar una proposta per a declarar no
disponibles crèdits per import de 400.000 euros i d'aquesta forma mantindre
l'equilibri pressupostari que va ser dictaminat favorablement per la Comissió
d'Hisenda de data 16 de desembre de 2014.

Considerant que d'acord amb el que disposa l'article 33 del RD 500/1990, de
Desplegament de la Llei d'Hisendes locals en Matèria Pressupostària, la declaració
de no disponibilitat és un acte que correspon al Ple.

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
manifesta que el pressupost ni és polític ni participatiu i a més és improvisat. Reitera
que el present és un canvi estructural del Pressupost que caldria portar-lo de nou a
aprovació inicial. El Pressupost és completament diferent del que es va aprovar.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que evidencia
falta de planificació i improvisació. La proposta és mercé a un colp de sort de
manera que permet a l'Ajuntament l'artifici que ara es porta a aprovació. Sort i
martingales. No votarà a favor perquè no comparteix la forma de gestionar ja que,
segons ha demostrat el seu Grup, poden abaixar-se els impostos sense necessitat
de perdre capacitat de despesa.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la improvisació  ha fet
que el Pressupost coste més que mai de tirar endavant. Modificacions diverses
d'ordenances, inversió del romanent de tresoreria i altres artificis. Les
conseqüències són declarar una indisponibilitat res més iniciar l'exercici. La gestió
és nefasta i explica com s'ha fet el que s'ha estat fent tots aquests anys, decisions
no meditades que porten a la situació d'endeutament que viu l'Ajuntament.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Hisenda diu que l'oposició facilita el discurs
del regidor d'Hisenda perquè no fa sinó reiterar arguments. L'acord té causa en la
baixa de l'IBI. Els vint anys al capdavant del govern són fruit d'una manera de
gestionar  diferent de la de l'oposició i que els ciutadans recolzen i comparteixen.
L'oposició actua només en clau electoralista. L'aprovació del Pressupost al
desembre no obsta que durant l'any puguen modificar-se les seues previsions.
S'han abaixat substancialment IBI, vehicles, fem i s'han realitzat inversions
socialment i financerament sostenibles. No és qüestió de sort, és qüestió de gestió.
L'Ajuntament s'audita cada dia.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
reconeix l'interés del regidor d'Hisenda. Però això no és suficient. El Pressupost
incompleix la Llei. No s'ha aprovat en termini. No disposa de pla director. La fiscalitat
és injusta. No utilitza gravamen  progressiu. No utilitza tarifació social o sostenible.
El Partit Popular pensa per a una minoria i no per a una majoria. Uns pressupostos
amb sentit comú haurien  aconseguit reduir la desocupació, cosa que no succeeix a
Xàtiva.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que el Partit
Popular no governa només per haver-ho fet suposadament bé sinó també per la
xarxa clientelar teixida. És conscient que la indisponibilitat de crèdits és obligatòria
legalment. Ara bé, ve provocada per una actuació anterior de tint electoralista que fa
que l'Ajuntament reduïsca ingressos, en particular l'IBI. El Partit Popular s'oposa a la
pujada de l'IBI al 10% dels immobles de gran valor el que evidencia que es governa
per als qui més tenen. Compromís defensa que no es pague el deute il·legítim i que
es rescate abans les persones  que els bancs. El Partit Popular subscriu un préstec
a un interés molt alt i per a pagar factures irregularment contretes, a la qual cosa
Compromís s'ha oposat. La part dels quatre milions d'euros sense consignació és
causa de responsabilitat patrimonial dels regidors del Partit Popular que van ordenar
la despesa i el seu Grup l'exigirà.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que l'actitud de
l'Ajuntament no és fent ús de la flexibilitat sinó fruit de la proximitat de les eleccions.
El Partit Popular no defensa l'interés general sinó el seu propi interés a perpetuar-se
en el govern. Al veí li arriba el rebut de l'IBI i veu com en deu anys s'ha triplicat
sense cap contraprestació.

El Sr. Alcalde-President diu que l'Ajuntament durant vint anys ha aprovat els
pressupostos abans de cap d'any, mai els ha prorrogat. El Pressupost no és una
cotilla. Valora les necessitats de cada àrea i de la ciutadania. L'any 2013 va abaixar
els impostos i no era any electoral. Eixa baixada no l'ha fet cap ajuntament.
L'oposició està sempre demanant baixada d'impostos i quan es fa diuen que és
electoral. Demana que identifique les referències dels qui pagaran més per a dir-los
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el que faria Compromís si governara. L'oposició menysprea els ciutadans que voten
a qui ha transformat una ciutat que era en blanc i negre. Xàtiva és una de les ciutats
que més ha abaixat els impostos en els últims dos anys.

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

Primer. Declarar no disponibles els crèdits de les aplicacions següents amb els
impostos que s'indiquen:
3410.60000 Esports. Valoració terrenys Ciutat de l'esport ….. 375.000,00
3380.22608 Fira i Festes. Altres despeses especials …………  25.000,00

Segon. Comunicar el present acord a l'Oficina Pressupostària per al seu
coneixement i efectes.

8é. 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, als efectes 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 385 al 411 (corresponents al mes de novembre de 2014)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

A les tretze hores quaranta-cinc minuts s'absenta de la sessió del regidor Sr.
Roger Cerdà Boluda.

9é. DESPATX EXTRAORDINARI

9é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENAN ÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE TINENÇA I PROTECCIÓ D'ANIMALS

El secretari anuncia la moció presentada per Miquel Àngel Lorente López, del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, el 9 de gener de 2015, registre
d'entrada número 152 i posteriorment el 16 de gener de 2015, registre d'entrada
número 332 per a modificació error,  per a la modificació de l'ordenança municipal
reguladora de tinença i protecció d'animals, amb el següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb aquesta proposta el Grup Municipal d'Esquerra Unida reivindica la necessitat de
fer efectiva una modificació en l'Ordenança Muncipal reguladora de Tinença i
Protecció d'animals de l'Ajuntament de Xàtiva i a l'articulació de noves campanyes
per posar en valor les obligacions que suposa tenir un animal de companyia. Aquesta
iniciativa va dirigida a evitar, principalment, l'abandonament de gossos. Uns
abandonaments que acaben amb episodis molt desagradables per als animais, tal i
com ha ocorregut en les darreres dates de Nadal amb l'abandonament i mort d'un gos
en les portes de la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva. Situacions que al llarg del
temps s'han reiterat i que han desbordat a les pròpies associacions dedicades a la
protecció dels animais. Sense obviar que aquestos abandonaments en moltes
ocasions acaben ocasionant perills de trànsit i seguretat.

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 modificar l'esmentada Ordenança Municipal reguladora de
Tinença i Protecció d'animals:

PRIMER. Celebració d'una jornada, anual, de sensibilització sobre l'abandonament
d'animals i la responsabilitat de tenir un animal de companyia. La jornada serviria per
posar en contacte els veïns de Xàtiva amb la problemàtica dels abandonaments
mitjançant la presència d'animals en procés d'adopció.

SEGON. Modificar en el TÍTOL VIl sobre infraccions i sancions l'article 40 on en
l'apartat 3 és planteja com a infracció greu; l'abandonament d'un animal, no
catalogat com a potencialment perillós, o no adoptar les mesures necessàries per a
evitar la seua fugida o pèrduda. Per a que aquesta circumstància passe a ser tractada
en l'Ordenanga Municipal reguladora de Tinença i Protecció d'animajs de
l'Ajuntament de Xàtiva com a infracció molt greu d'acord amb allò establert a la Llei
4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d'animals de companyia.

TERCER. Modificar en el TÍTOL VIl sobre infraccions i sancions l'apartat 1.c de
l'article 41 on les infraccions molt greus són sancionades pecuniàriament amb multes
d'entre 600,01€ fins a 1.000€, per a que s'apliquen les quanties que planteja la Llei
4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d'animals de companyia. Les quals en el cas de

les infraccions molt greus van de 6.000€ a
18.000€.”

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 cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Socialista, els dos vots dels
regidors  del Grup Municipal  Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No conferir la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià per a la modificació de l'ordenança municipal
reguladora de tinença i protecció d'animals.
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8é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMP ROMÍS
PER A SOL·LICITAR A L'INSTITUT VALENCIÀ D'AUDIOVISU AL I
CINEMATOGRAFIA  LES GRAVACIONS DE RADIOTELEVISIÓ VA LENCIANA
EN QUÈ APAREGA LA CIUTAT DE XÀTIVA

El secretari anuncia la moció presentada per Joan Josep Garcia Terol, del Grup
Municipal Bloc-Compromís, el 14 de gener de 2015, registre d'entrada número  236 i
posteriorment el 15 de gener de 2015, registre d'entrada número 308 per a
modificació d'error,  per a sol·licitar a l'Institut Valencià d'Audiovisual i
Cinematografia les gravacions de Radiotelevisió Valenciana en què aparega la
Ciutat de Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“Radiotelevisió Valenciana (RTVV), amb els canals de televisió i de ràdio, ha estat,
en els darrers 24 anys, un registre de molts dels esdeveniments principals que han
passat al País Valencià: des de festes a catàstrofes, des d'esports a notícies
econòmiques. RTVV era un ens amb una presència importantíssima del valencià,
que oferia un servei públic de televisió i ràdio de proximitat, i que garantia que molts
pobles i comarques, que moltes tradicions i iniciatives, tingueren una repercussió
pública que ara, des del seu tancament, difícilment podran assolir.

La Conselleria de Cultura ha previst que l'arxiu audiovisual de RTW siga dipositat a
l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia, a la Filmoteca, amb la intenció
que fóra protegit.

Tot i que Compromís ha demanat la consideració de BIC per als arxius audiovisuals
i documentals de l'extinta Canal 9, des del PP s'ha considerat que les decisions
anteriors ja garantien un nivell de protecció similar.

Des de Compromís Xàtiva considerem que, a més de protegir, cal posar a disposició
de la ciutadania l'important llegat cultural que suposa l'arxiu de RTW. Seria de gran
importància per a la ciutat de Xàtiva comptar amb una còpia dels moments més
rellevants o de més importància per a la ciutat que, sense dubte, han estat gravats
per les càmeres de RTVV. Ens consta que els arxius de Canal 9 estan plenament
organitzats i resulta fàcil localitzar els documents en virtut d'una exhaustiva
classificació.

Urgeix disposar un llistat de totes les gravacions en les que ix Xàtiva per tal de
poder fer un estudi de quines podría interessar tindre en suport material i que, així,
no queden en l'oblit.

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

ACORDS

Primer. Instar l'òrgan corresponent a iniciar les gestions per tal d'aconseguir que l'lnstitut
Valencià del l'Audiovisual i la Cinematografia ens envie un llistat de les gravacions de
Radiotelevisió Valenciana en les que aparega la ciutat de Xàtiva en el moment en que
legalment siga possible.
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Segon. Només tindre a disposició el llistat, aquest es posarà a disposició de la Comissió
Sociocultural d'aquest Ajuntament que farà una tria per tal de demanar una còpia dels
documents més valuosos o significatius. Aquestes còpies passaran a formar part del
Arxiu Municipal i estaran a disposició de la ciutadania.”

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
cinc vots dels regidors presents del Grup Municipal del Partit Socialista, els dos vots
dels regidors  del Grup Municipal  Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No conferir la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-
Compromís per a sol·licitar a l'Institut Valencià d'Audiovisual i Cinematografia les
gravacions de Radiotelevisió Valenciana en què aparega la Ciutat de Xàtiva.

10é. PRECS I PREGUNTES

A) En no haver-hi pregunta pendent de contestar de la sessió plenària
anterior es procedeix a respondre les preguntes formulades per escrit.

1. Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, presenta el 14 de gener de
2015, registre d'entrada número 264, les següents preguntes dirigides al regidor
Jorge Herrero Montagud:

• “Quin són els motius que han provocat que la despesa en aigua potable
subministrada per l'empresa EGEVASA es multipliques per deu en 2014 respecte
del 2013?

• Per quin motiu no es va preveure l'increment del consum d'aigua d'EGEVASA i
es va incrementar la partida pressupostària 161.22105 MSA EGEVASA per a
l'exercici 2014?

• En càrrec a quina partida del pressupost del 2014 s'ha pagat les factures
d'EGEVASA?

• Va a mantenir-se aquest consum extraordinari d'aigua d'EGEVASA al llarg del
l'any 2015? Quan es preveu que deixe de consumir-se aigua del dipòsit de la bola
per a la xarxa general de aigua potable?

• Per quin motiu no s'ha incrementat en el Pressupost de 2015 la quantia
destinada a pagar l'aigua d'EGEVASA?”

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Cicle Hidràulic Integral prega que se li
permeta demanar informació per la seua recent arribada a la ponència en el si de la
qual es gestiona l'assumpte objecte d'informació. Es compromet a abocar-la a la
major brevetat.

2. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, presenta el 30 de desembre de 2014, registre d'entrada número 10307, les
següents preguntes dirigides a la regidora Rosa María Esteban Miedes:
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• “Quines empreses elèctriques han rebut aquest acord plenari?
• Quin ha estat el resultat de les gestions destinades a fer efectiu aquest acord
plenari?
• Quantes famílies que viuen a la ciutat s'han vist beneficiades per aquest acord?
• S'ha fet un estudi sobre l'evolució de la pobresa energètica a Xàtiva des de l'any
2008 fins ara?”

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social presenta llista
d'empreses a què es va notificar l'acord plenari.
Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta si les elèctriques han contestat.
Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu que no.
DMiquel Àngel Lorente Lopez, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País Valencià
sol·licita que conste en acta la relació d'empreses i que no han contestat i que,
conforme a l'informe evacuat per la Secretaria General, són les següents:
− CIDE HCENERGIA, SA (avís de recepció 20 juny de 2014).
− GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA (avís de recepció 18 juny 2014).
− ENDESA ENERGIA XXI, SLU (avís de recepció18 juny 2014).
− ENDESA ENERGIA, SA (avís de recepció 18 juny 2014).
− E.ON ENERGIA, SL (avís de recepció 19 juny 2014).
− GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA (avís de recepció 18 juny
2014).
− IBERDROLA GENERACIÓN, SAU (avís de recepció 19 juny 2014).
− NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, SAU (avís de recepció 18
juny 2014).
− IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN  DE ÚLTIMO RECURSO, SAU (avís
de recepció 20 juny 2014).
Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta si s'ha fet l'estudi de pobresa energètica.
Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social respon  que no.
Miquel Àngel Lorente Lopez, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País Valencià
sol·licita que es faça.

B) A continuació es procedeix a formular preguntes orals.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per què no es va actuar en el Jardí de la Pau quan es va
detectar una fuita d'aigua.
El Sr. Alcalde-President respon que quan hi ha una ruptura els tècnics van i la
reparen com més prompte millor.
Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta si l'Ajuntament de Xàtiva no té mitjans per a solucionar una ruptura en
quaranta-dos dies.
El Sr. Alcalde-President diu que no.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que en la Plaça La Bassa hi ha una rebentada i pregunta si per a la
seua reparació s'ha fet excavació arqueològica prèvia.



ACTA PLE ORDINARI, NÚMERO 1, DE 16 DE GENER DE 2015
25

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat del cicle hidràulic integral respon que era
el clavegueram i està arreglat.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta, sobre el reportatge del ADN caní  que ix en televisió, hauria de
contar-se allò bo i allò roïn.
El Sr. Alcalde-President respon que per a dir allò roïn ja s'encarrega Esquerra
Unida.
M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular explica que
va ser Telecinco qui va contactar amb Enrique Perigüell abans de deixar el càrrec.
Ningú  de l'Ajuntament va indicar a quins ciutadans entrevistar.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per la programació de la Plaça de Bous per a aquest mes.
El Sr. Alcalde-President diu que contestarà quan crega convenient.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, prega que sobre la moció d'abandó d'animals s'inicie modificació de
l'ordenança ja que és un problema per a l'animal i per a la seguretat ciutadana.
El Sr. Alcalde-President respon que rebutjada la moció no és procedent tractar-la
com a prec. Ha de passar a comissió.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta al Sr. Alcalde si s'ha reunit amb el club Can Xàtiva.
El Sr. Alcalde-President respon que no han acudit al seu despatx a aquest efecte.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
diu que Xateva (col·lectiu de dones de Xàtiva) ha sol·licitat audiència amb el Sr.
Alcalde que va derivar en Perigüell qui va suggerir que s'incoara expedient perquè
ell poc podia fer a dos dies d'anar-se'n.
El Sr. Alcalde-President diu que atén a tot el món però hi ha deu regidors que són
els responsables de cada àrea. El que fa és redireccionar.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
pregunta per l'externalització del Castell.
M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que no hi ha cap
expedient d'externalització. Hi ha serveis que es vénen donant per mitjà d'empreses
i que van a unificar-se bodes i aparcament. El personal continuarà en la mateixa
situació. Cal tindre en compte que no es pot contractar personal laboral.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
diu, sobre el balanç de desnonaments que se'ls ha facilitat, que hauria d'incorporar
les conseqüències de tals desnonaments per a les famílies així com l'operativitat de
l'oficina creada.
Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu que
respondrà en la pròxima Comissió.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
s'ha obert decret d'incoació per infraccions a l'ordenança de gossos. Pregunta si hi
ha més expedients i que tarden les anàlisis.
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José Antonio Vidal Piquer respon que sí hi ha més expedients. Que les anàlisis
tarden uns quinze dies. Des que es rep l'acta del laboratori s'inicia el tràmit pel
Departament de Medi Ambient.
Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta si  hi ha
dades per a acreditar que s'han reduït les deposicions.
José Antonio Vidal Piquer diu que sí que ho té confirmat pels distints canals de què
disposa l'Ajuntament.
Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta si té
informes del Departament de Neteja.
José Antonio Vidal Piquer respon que els informes els té la Policia.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, sobre les
pèrdues d'aigua en polígons industrials pregunta si hi ha possibilitat de modificar el
sistema per a evitar-ho.
El Sr. Alcalde-President explica que els aspersors es manipulen a consciència.
Quan es detecta, Parcs i Jardins actua i corregeix.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís prega que
quan es contracte amb algun tercer se li exigisca que el nom de Xàtiva s'escriga
correctament.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista entén que la reducció
d'excrements canins és una mera estimació però segons la seua opinió  en molts
carrers, entre ells la zona alta de Xàtiva, no s'ha notat. No sols cal comptar
l'eixamplament i la zona central del nucli urbà, també la perifèria.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta per l'adjudicació
del Cigroner.
El Sr. Alcalde-President diu que s'ha presentat una empresa.

• Pedro Aldavero López, del Grup Municipal Socialista pregunta si l'Ajuntament té
previst un viatge a Terol.
Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu que sí, que
és per a les Ames de Casa. Volen conéixer les festivitats medievals. Ho va demanar
la presidenta que acaba d'arribar al càrrec. S'ha previst una de Jubilats als cellers de
Moixent.

• M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista pregunta  si es va a
convocar el CLAS.
Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social respon que
falten alguns informes. Quan els tinga convocarà.
M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que hi haurà diversos
temes. Reitera la pregunta de quan es va a convocar.
Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social quan tinga els
dos informes que li falten per justificar.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista pregunta qui està
previst que viatge a FITUR amb càrrec al pressupost.
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M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme  diu que els dos informadors i
ella mateixa com a regidora de Turisme. S'habilitarà un autobús per a hostalers que
han estat invitats per mediació de les associacions representatives.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta quines obres van a
fer-se a la Plaça de Bous amb el Conveni de la Diputació.
Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de la Plaça de Bous, diu que qui ho sap és la
Diputació i que començaran prompte.
Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que ve sol·licitant la
informació des de fa mesos i no se li facilita.
Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de la Plaça de Bous, respon que la informació
que té és la que hi ha en el conveni. L'Ajuntament li ha cedit la Plaça a la Diputació
per a l'Escola de Tauromàquia però  no sap més que deixaran la Plaça en
condicions per a l'exercici de les seues activitats, tal com estipula el conveni.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si faran la pintura
antioxidant.
El Sr. Alcalde-President diu que possiblement. El que és necessari perquè es
puguen fer activitats taurines.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si assistirà a la
Comissió Informativa de Foment per a donar informació de Parcs i Jardins.
El Sr. Alcalde-President respon que no, que destacarà  un regidor.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores trenta 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.

            VºBº:
      L'ALCALDE,                                              EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


