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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 del Sr. Alcalde-President, 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 a fedetari.

No assisteix a la sessió la regidora Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, del Grup
Municipal del Partit Popular, a qui el Sr. Alcalde considera excusada i fa mostra
pública de condol, en nom propi i de la resta del consistori, per la mort de sa mare
en el dia de la data.

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. 1, DE 16 DE GENER DE
2015

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.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat que els vint membres presents aprova
l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener
de 2015.

2n. EXP. NÚM. 367/2015, ORDENANÇA FISCAL REGULADORA  DE LA
TAXA PER CENSAT, ACREDITACIÓ, IDENTIFICACIÓ I ALTRE S SERVEIS
RELACIONATS AMB LA TINENÇA I PROTECCIÓ D'ANIMALS DE  COMPANYIA

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

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

Vista la proposta de la regidora de Medi Ambient, de 2 de febrer de 2015,
amb el tenor literal següent:

“En relació amb l'expedient relatiu  a la imposició i ordenació de la taxa per
censat, acreditació, identificació i altres serveis relacionats amb la tinença i la



ACTA PLE ORDINARI, NÚMERO 2, DE 6 DE FEBRER DE 2015
3

protecció d'animals de companyia eleve al Ple la següent proposta d'acord:
PRIMER. Amb data 28 de gener de 2015, s'ha emés un informe

tecnicoeconòmic  per a la imposició i ordenació de la taxa.
SEGON. La secretària, a requeriment de l'Alcaldia, va redactar text de

l'ordenança fiscal amb data 28 de gener de 2015.
TERCER. Amb data 2 de febrer de 2015  la Intervenció General ha fiscalitzat

de conformitat el projecte d'ordenança.
Resulten d'aplicació els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, els articles 22.2. e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril,
de Taxes i Preus Públics (concepte de taxa).

Vist quant antecedeix ES PROPOSA EL SEGÜENT:
PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició  de la taxa per censat,

acreditació, identificació i altres serveis relacionats amb la tinença i la protecció
d'animals de companyia i l'Ordenança Fiscal reguladora de la mateixa, en els termes
proposats per la Secretaria municipal, el text de la qual consta en l'expedient.

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació  i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini  anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en
l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals”.

Vist l'estudi economicofinancer a la taxa, evacuat pel responsable del
Departament de Medi Ambient.

Vistos els informes emesos per la vicesecretaria i la ulterior fiscalització
favorable de la Intervenció municipal.

A continuació M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular  presenta  esmena  escrita a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per
censat, acreditació, identificació i altres serveis relacionats amb la tinença d'animals
i protecció d'animals de companyia, del tenor següent:

“L'Ordenança no contempla cap tipus d'exempció  o bonificació. No obstant
això, les persones amb discapacitat visual que utilitzen gossos guia han de quedar
al marge de tributació  atés que l'animal, en aquests casos, constitueix un instrument
que els  permeta el desenvolupament  personal,

Per tot això PROPOSE:
Que l'article 5 de l'Ordenança reguladora de la taxa per censat, acreditació,

identificació i altres serveis relacionats amb la tinença d'animals i protecció d'animals
de companyia contemple l'exempció següent: “Gossos la titularitat dels quals
corresponga a persones invidents que acrediten la discapacitat”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià es pregunta, com ja fera antany, si era necessària l'aplicació d'un sistema
d'identificació del ADN caní per a sancionar comportaments incívics, i conclou que
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no, que haurien d'haver-se estudiat altres alternatives després de consultar la
població usuària. El ADN, diu, té un alt marge d'error i a més és molt car.
L'Ajuntament porta més de seixanta mil euros gastats en aquest sistema i poc més
de trenta mil euros en emergència social. A més hi ha moltes carències i
inadequacions en els llocs habilitats per a socialització d'animals. Es pregunta a qui
interessava aquesta activitat i la despesa.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
l'ordenança de 1995 era suficient  per a solucionar el problema. Feia falta voluntat i
aquesta no ha existit. Vint anys  després la iniciativa  del ADN és una idea i, a més,
molt cara. La forma d'actuar del Partit Popular és imposar la seua voluntat. Si abans
no existia voluntat de presentar una iniciativa costosa no resultarà si continua faltant
voluntat. A més s'ha assumit el cost d'implantació  en contra de la política del gratis
total tan predicada pel Partit Popular en altres casos. Compromís no comparteix
l'origen de la taxa.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista  manifesta que la taxa és
conseqüència del sistema d'identificació de ADN caní. Aquest sistema ha generat
polèmica a la ciutat. És una iniciativa estètica però poc efectiva. De huitanta-quatre
mostres només dotze han donat positiu el que evidencia falta d'efectivitat. Només
els propietaris responsables han censat els gossos que són els qui arrepleguen els
seus excrements. Per tant paguen justos per irresponsables. I tot això, amb un cost
d'implantació  de seixanta-sis mil euros més les hores de policia i les anàlisis de
comprovació. Era més senzill aplicar  la normativa anterior amb sensibilització i
sanció. No està a favor de la taxa perquè suposa un cost més per tindre animal de
companyia. A més col·lectius ciutadans representatius del sector afectat no són
rebuts ni escoltats per l'alcalde.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que els propietaris d'animals de companyia tenen un plus de civisme però,
lamentablement, una minoria té una altra cara. Molts propietaris segur que veuen bé
el cessant d'animals que  permeta la identificació davant d'abandonament,
agressions i semblants. Hi ha hagut crítiques però també reconeixements. Hi ha dos
mil sis-cents gossos censats a Xàtiva. Durant nou mesos el cessant ha sigut gratis.
Qui no està censat és perquè no vol. S'ha pagat de l'erari públic perquè s'entén que
la seguretat ciutadana i la neteja bé val l'esforç. En tot cas les tarifes constants en
l'ordenança responen a preus molt assequibles.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que no s'ha  consultat a la ciutadania. El Govern no té en compte la
participació. La ciutadania mai haguera donat prioritat a aquesta inversió. La mesura
esgota altres vies com a conscienciació, participació, inspecció, etc. Hi ha molta
cabanya no censada. Torna a reivindicar el caràcter innecessari i ineficaç del ADN.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que no s'ha explicat perquè abans la policia no controlava i ara controla. El fet
demostra quan hi ha hagut vertadera voluntat política. La brutícia era un problema
però durant anys no hi ha hagut voluntat de solucionar-ho. Potser algú  haguera
trobat un negoci en aquesta iniciativa. Existeix quasi el doble d'animals sense
censar. És una mera idea.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista reitera els seus
arguments. Penalitza la part responsable  dels propietaris-usuaris. És una mesura
estètica. És cara. L'efectivitat és mínima. L'afany recaptatori, o no, de la mesura es
veurà però la realitat és que on no hi havia taxa ara n'hi ha.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que totes les normes es fan perquè hi ha una minoria que no compleix
amb els valors de convivència no escrits. Les opinions donades són demagògiques.
Posa de manifest ajuntaments interessats en el sistema implantat. Potser hi haurà
errors però la majoria de propietaris, professionals i no propietaris d'animals estan
d'acord amb una mesura de solució a un problema.

El Sr. Alcalde-President diu que el dels excrements canins és un problema de
tots els municipis. S'han estudiat totes les alternatives. Hi ha un noranta-quatre per
cent de propietaris cívics però la resta no ho són i cal atallar el problema. Ha
descendit el nombre d'excrements en la via pública en més del seixanta per cent.
S'ha iniciat una campanya per a identificar els propietaris  de gossos no censats. La
línia verda rebia constants queixes per brutícia per excrements. S'actuarà amb rigor i
fermesa. L'Ajuntament  es va reunir amb la protectora i amb els veterinaris. L'alcalde
es va oferir i s'ofereix a rebre a qualsevol col·lectiu.

En primer lloc se sotmet a votació l'esmena anteriorment transcrita
presentada pel Grup Municipal Popular

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

Únic.-  Aprovar en tots els seus termes l'esmena presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular anteriorment transcrita.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta de la regidora delegada
de Medi Ambient, per a aprovar provisionalment la imposició  de la taxa per censat,
acreditació, identificació i altres serveis relacionats amb la tinença i la protecció
d'animals de companyia i l'Ordenança Fiscal reguladora de la mateixa, amb el
resultat següent:

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

Únic.-  Aprovar provisionalment, amb l'esmena introduïda pel Partit Popular, la
proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per censat, acreditació, identificació i altres serveis relacionats amb la
tinença i la protecció d'animals de companyia.
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3r.  EXP. NÚM. 1776/2014, PER A LA MODIFICACIÓ  DE LES
ORDENANCES FISCALS 2015. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I  APROVACIÓ
DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL INSTAL·LACIONS ESPORTIV ES

El secretari dóna compte dels antecedents de l'expedient en què consta que
en data 03.10.2014 es va acordar pel Ple de la corporació l'aprovació  provisional de
la modificació de l'ordenança fiscals per a l'exercici 2015, i es va publicar en el BOP
número 294 de data 11.12.2014, l'exposició pública de l'ordenança següent:  Taxa
per l'ús d'instal·lacions esportives.

Vist que en compliment de l'article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, sotmetent-se l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils
a comptar de l'endemà a la inserció de l'anunci, perquè els interessats pogueren
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimaren oportunes, termini
que finalitzava el passat 20 de gener de 2015.

Vist que transcorregut el termini d'exposició pública s'ha presentat una
al·legació corresponent a Enrique Luis Mateu Bordera.

Vist que en data 21 de gener de 2015, José Luís Noguera Calatayud, advocat
integrat en el contracte de servei de defensa jurídica de l'Ajuntament, emet un
informe en què es manifesta que hi ha una incongruència en el text de l'ordenança,
concretament en el que refereix al fet imposable, subjecte passiu i meritació de la
taxa, amb la part final de l'article 5 de l'ordenança on es regula “l'explotació de
qualsevol espai esportiu adscrit al Consell Esportiu Municipal”.

Vist que la incongruència consisteix en el fet que els articles referits al fet
imposable, subjecte passiu i meritació de la taxa es refereixen exclusivament a la
prestació de serveis, activitats i instal·lacions esportives, però en cap cas a
l'explotació de l'espai esportiu.

Atés que en matèria tributària regeix el principi de reserva de llei que
impedeix, baix sanció de nul·litat, la imposició per fets o conceptes no expressament
previstos o regulats en la norma, per la qual cosa difícilment podrà girar-se
liquidacions per una taxa d'explotació d'espais esportius a subjectes passius que no
estan expressament previstos en l'ordenança,

Vist que mantindre la taxa per “explotació de qualsevol espai esportiu”
suposaria la modificació dels articles de l'ordenança referits al fet imposable,
subjecte passiu i meritació a fi d'incloure en els mateixos la regulació precisa per a
poder procedir a liquidar la “explotació de qualsevol espai esportiu” i que això
implicaria la necessitat d'acordar una nova aprovació inicial de l'ordenança.

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

Atés que s'ha dictaminat favorablement la proposta i que l'expedient ha estat
fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que hi ha una incorrecció important. Podria estudiar-se una nova
ordenança. L'al·legació és interessant. No entén com la informa l'advocat extern i no
ho fan els serveis jurídics interns. Ha de reglamentar-se millor els espais esportius.
L'Ajuntament de Xàtiva presenta molt poca activitat normativa i amb moltes fuites.
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La Llei dóna moltes possibilitats d'ordenació i a Xàtiva s'utilitza molt poc. Tot això és
perquè l'Ajuntament s'ha dedicat a gastar i no a gestionar.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís  diu que és
una prova  del deficient funcionament de l'Ajuntament. En matèria d'instal·lacions
esportives no hi ha una regulació seriosa.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el Consell
no ha recaptat res per publicitat. El problema és de forma. No té sentit regular la
publicitat en una ordenança d'ús. Amb eixa postura està d'acord a retirar la publicitat
de l'ordenança però ha d'obrir-se  una nova ordenança per a regular el tema de la
publicitat. El Partit Socialista està en contra de cobrar per l'ús de les instal·lacions
esportives i així ho ha fet saber. Les imperfeccions de l'ordenança eren múltiples
com així s'ha evidenciat. Demana que es regule la publicitat en una altra ordenança.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que es proposa l'acceptació de l'al·legació de la Coordinadora de Clubs
Esportius. L'informe jurídic extern està dins del contracte d'assistència jurídica i
defensa en juí. L'informe deixa clar que el fet imposable ha de quedar fora de
l'ordenança. Si algú considera que els clubs han de pagar a l'Ajuntament pel
mecenatge per publicitat que reben, demana al Partit Socialista que ho propose.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que és una modificació més sobre la marxa. Poca previsió i poca
eficàcia. Insisteix en el desenvolupament de la normativa municipal més clara i
eficaç. Demana major  celeritat.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que ha de
regular-se la publicitat  estàtica. El seu model és contrari a la taxa per usos. Una font
alternativa d'ingressos pot ser la publicitat estàtica.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que la normativa està per a canviar-la quan les circumstàncies, com és el cas, ho
recomanen. Insisteix en el fet que qui desitge que es pague pel mecenatge per
publicitat que ho propose.

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

PRIMER.- Estimar l'al·legació presentada referent a la retirada del punt del
pagament per publicitat estàtica.

SEGON.- Eliminar el següent text de l'ordenança corresponent al  punt final
de l'article 5:

“L'explotació de qualsevol espai esportiu adscrit al Consell Esportiu Municipal
comportarà les taxes següents:
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1. PUBLICITAT ESTÀTICA ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, anualment i
per m2  100,00 €
2. PUBLICITAT ESTÀTICA ENTITATS AMB FINALITAT DE LUCRE, anualment i
per m2 200,00 €
3. ACTIVITATS ESPORTIVES, AMB TAQUILLA PROMOGUDES PER ENTITATS
SENSE FINALITAT DE LUCRE. 10 % de la recaptació a ingressar en el Consell
Esportiu Municipal.
4. ACTIVITATS ESPORTIVES, AMB TAQUILLA PROMOGUDES PER ENTITATS
AMB FINALITAT DE LUCRE. 25 % de la recaptació a ingressar en el Consell
Esportiu Municipal més la taxa corresponent.
5. ÚS ATÍPIC (No esportiu) PER ENTITAT SENSE FINALITAT DE LUCRE I
TAQUILLA: 15 % de la recaptació a ingressar en el Consell Esportiu Municipal.
6. ÚS ATÍPIC (No esportiu) PER ENTITAT AMB FINALITAT DE LUCRE I
TAQUILLA: El 40% de la recaptació de la taquilla i la taxa basant-se en un informe
de l'oficial de manteniment, qui calcularà el preu/hora de les despeses d'obertura de
la instal·lació sol·licitada i valorarà els factors com temps, ús, nombre usuaris, etc.”

TERCER.-  Aprovar definitivament el text de l'ordenança  que es transcriu a
continuació:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREST ACIÓ DE
SERVEIS, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE PROPIETAT MUNICIPAL, A DSCRITES AL
CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 2015

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i de conformitat amb el que preveuen els articles 15 a 27 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
prestació de serveis, realització d'activitats esportives i utilització de les instal·lacions
esportives de propietat municipal i adscrites al Consell Esportiu Municipal.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, realització

d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat municipal.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques

i les entitats a què es referix l'article 36 de la Llei General Tributària, que sol·liciten la
utilització de les instal·lacions esportives enumerades en l'article anterior.

També es considera subjectes passius, el club o associació esportiva
inscrites en el registre d'associacions  veïnals de Xàtiva.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes, es

consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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ARTICLE 5. Quota Tributària
EXEMPCIONS: Sobre la taxa establerta, únicament s'aplicaran les exempcions
següents:
1) La utilització de forma col·lectiva d'instal·lacions o espais pels CENTRES
D'ENSENYANÇA, PÚBLICS O CONCERTATS, de la ciutat de Xàtiva, per al
desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física, setmanes culturals, festivals,
etc. S'exclou en tot cas l'ús o realització d'activitats en piscines.
2) Activitats que tinguen com a objecte la promoció, foment, divulgació o pràctica de
qualsevol modalitat esportiva, organitzada o patrocinada per l'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA (CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL), GENERALITAT VALENCIANA O
DIPUTACIÓ PROVINCIAL. I altres administracions públiques, que sol·liciten la
utilització de les instal·lacions esportives municipals, en casos puntuals de
necessitat i degudament justificats.
3) Els esportistes, àrbitres-col·laboradors, delegats i entrenadors inscrits en els
XXXIII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNIDAT VALENCIANA, PROMOGUTS PER
LA GENERALITAT VALENCIANA, en les fases local, comarcal, provincial,
autonòmica i nacional en el període de l'1 de setembre de 2014 fins al 31 de maig
de 2015.
4) Cessió d'instal·lacions a PARTITS POLÍTICS en els termes establerts en la
legislació electoral.

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

B) ESPORTISTA BECAT COM A ESPORTISTA,  per la Diputació de València,
CSD, Pla ADIC, Generalidat Valenciana o el Consell Esportiu Municipal de Xàtiva
dins dels últims 3 anys, i fins a complir els 21 anys i que acredite l'empadronament a
la Ciutat de Xàtiva. Una bonificació del 100%
Només en l'espai esportiu, franja horària i període anual marcat pel Consell Esportiu
Municipal.

C) CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES LEGALMENT CONSTIT UÏDES I
INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE XÀTIVA

Els membres d'un Club o Associació Esportiva (esportistes, tècnics, àrbitres,
jutges, delegats i cos mèdic, amb llicència federativa en vigor obtindran un 50% de
bonificació en la taxa corresponent a l'abonament de les instal·lacions esportives,
amb accés gratuït a totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal, sent el
subjecte passiu el Club o associació esportiva a què pertanga el membre federat.

Queda de la manera següent:
I. CARNET FEDERAT: Bonificació d'un 50% sobre les taxes en la
modalitat d'abonat de les instal·lacions esportives
De 0 a 8 anys: Exempt
De 9 a 16 anys: 2,55 €
De 17 a 64 anys: 5,15 €
Jubilats, Pensionistes i Discapacitats ( major o igual al 33%). 4,10 €
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Requisits:
Llicència federativa en vigor.
Que el beneficiari pertanga a un club o associació esportiva de la ciutat i

inscrita en el registre associacions veïnals de l'Ajuntament de Xàtiva.
La taxa inclou l'accés a totes les instal·lacions, (Gimnàs amb la sol·licitud

prèvia). Excepte piscines municipals, excepte aquella modalitat en què el reglament
federatiu precise eixe espai.

Així mateix  gaudiran d'una bonificació del 100 % de les despeses de la llum
artificial.

En casos excepcionals i amb la sol·licitud prèvia individual, acreditant la
condició de federat i membre d'un club no usuari de les instal·lacions esportives
municipals, podrà tindre una bonificació de fins a un 40 %, amb un informe previ del
coordinador esportiu i l'acord del Consell de Gerència, que regularà les condicions
en cada supòsit.

D) MEMBRES DE CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES, SENS E CONDICIÓ
DE FEDERATS

Els membres de clubs i associacions esportives sense llicència federativa,
podran tindre la condició d'abonats en les instal·lacions esportives.

Es permetrà l'ús dels membres que pertanyen en un club o associació sense
llicència federativa, podent bonificar-se la quantitat obtinguda en funció d'un barem
aprovat per aquest organisme, sent la bonificació mínima del 10% i la màxima del
40%, sempre que l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter
benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interés públic en la
seua celebració.

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

Activitat Bonificació
Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament de Xàtiva o
Consell Esportiu Municipal. 20%
Foment sectors: discapacitat, dona, tercera edat, adolescents,
etc.

10%

Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant   10%

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

Es permetrà l'ús de les associacions sense finalitat de lucre, podent bonificar-
se la quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat pel Consell Esportiu
Municipal. La bonificació mínima serà del 10% i la màxima del 30%, sempre que
l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter benèfic, social,
sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interés públic en la seua celebració.

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

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

El percentatge final a aplicar serà el resultat de valorar, prèvia acreditació, els
aspectes següents:
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 Activitat Bonificació
Activitats destinades a menors 18 anys. 10%
Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament.  Consell
Esportiu Municipal

10%

Foment sectors: discapacitat, dona, tercera edat, adolescents,
etc.

5%

Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant 5%

F) ALTRES PERSONES FÍSIQUES, ENTITATS PÚBLIQUES I P RIVADES SENSE
FINALITAT DE LUCRE

El Consell Esportiu Municipal oferirà la utilització bonificada o gratuïta a
aquelles activitats esportives promogudes per persones físiques, entitats públiques o
privades, sense finalitat de lucre i que no estiguen previstes en la present
ordenança, i que promoguen activitats adscrites a la promoció, divulgació i foment
de l'activitat esportiva a la ciutat de Xàtiva, amb un informe previ i posterior acord si
és procedent del Consell Esportiu Municipal.

G) ENTITATS AMB FINALITAT DE LUCRE
Quan una entitat amb finalitat de lucre sol·licite les instal·lacions, es calcularà

la taxa basant-se en:

FORA D'HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ: Amb un informe previ de l'Oficial de
manteniment, es calcularà el preu/hora de les despeses d'obertura i consum de la
instal·lació sol·licitada, valorant-se els factors com a temps ús, nombre usuaris, etc.

DINS DE L'HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ: S'aplicarà la taxa corresponent a cada
usuari que forme part entitat sol·licitant.
Cas que per edat, dit usuari estiguera exempt, se li aplicarà la taxa mínima a l'edat
immediatament superior.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS APLICABLES A INSTAL·LACI ONS
ESPORTIVES MUNICIPALS

Bonificació sobre l'abonament instal·lacions
Carnet Jove IVAJ 50%
Altres centres docents privats 50%
Centres docents d'Educació Especial 100%

TARIFES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

I. ABONATS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIP ALS:
S'estableix la condició especial d'abonat a favor de les persones que

sol·liciten la utilització de les instal·lacions de: La Ciutat de l´Esport;  pavelló
Esportiu Municipal Francisco Ballester, pavelló Municipal Voleibol i Camp de Futbol
Francisco Coloma “Paquito”, mitjançant el pagament d'una quota periòdica.
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per la taxa
que segueixen:



ACTA PLE ORDINARI, NÚMERO 2, DE 6 DE FEBRER DE 2015
12

I. TAXES SOCIS: ( tarifa per mes/ període mínim anu al *)
“INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”
De 0 a 8 anys: Exempts
De 9 a 16 anys: 5,15 €
De 17 a 64 anys: 10,25 €
Jubilats i Pensionistes: Inclòs cònjuge major 60 anys 8,20 €
Discapacitat (major o igual al 33%). Segons graella annexa

*Aquells socis que abonen un mínim de sis mesos es beneficiaran d'un descompte
del 10 % sobre el total de mesos contractats.

II. TAXA ENTRADA: (per dia i ús d'instal·lació)
 “INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”
De 0 a 8 anys: Exempts
De 9 a 16 anys: 2,00 €
De 17 a 64 anys: 4,00 €
Jubilats i Pensionistes: Inclòs cònjuge major 60 anys 2,00 €
Discapacitat (major o igual al 33%). 2,00 €

1. CIUTAT DE L´ESPORT

ENTRADA INDIVIDUAL:
De 0 a 8 anys: Exempt
De 9 a 16 anys 2,00 €
DE 9 A 16 Anys + GIMNÀS  (+14 Anys) 4,00 €
De +17 a 64 anys 4,00 €
DE +17 A 64 Anys + GIMNÀS 6,00 €
De Jubilats, Pensionistes i Discapacitat (major o igual al 33 %) 2,00 €
De Jubilats i Pensionistes + GIMNÀS 4,00 €
Discapacitat (major o igual al 33%) + GIMNÀS 4,00 €

BONS MENSUALS
SOCI  DE 0 A 8 ANYS Exempt
SOCI  DE 9 A 16 ANYS 5,15 €
SOCI  DE 9 A 16 ANYS + GIMNÀS (+14 Anys) 8,20 €
SOCI  DE 17 A 64 ANYS 10,25 €
SOCI  DE 17 A 64 ANYS + GIMNÀS 13,40 €
SOCI  DE JUBILATS I PENSIONISTES 8,20 €
SOCI  DE JUBILATS I PENSIONISTES + GIMNÀS 11,30 €
SOCI DISCAPACITAT (major o igual al 33%).Segons graella annexa
Família nombrosa (per cada membre de la unitat familiar) 20%

II. INSTAL·LACIONS:
II.1. TENIS/ PÀDEL /FRONTÓ/ VOLEI PLATJA:
Llum artificial: (cost fitxa/ hora)
Abonats / No abonats: 3,00 €
II.2. FUTBOL SALA / BÀSQUET / VOLEIBOL / HANDBOL:
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 10,30 €
II.3. FUTBOL 7:
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Camp de Futbol per partit de 60 minuts
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 10,30€
II.4. FUTBOL 11: Camp de Futbol per partit de 60 mi nuts
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 15,40€
II.5. PAVELLONS ESPORTIUS Llum artificial (Per hora  de joc i
partit) Abonats / No abonats:
Un terç de pista 3,60 €
Dos terços de pista 6,90 €
Pista completa 10,30 €
II.6. PISTA D'ATLETISME:
Llum natural Exempt
Llum artificial (en funció del nombre d'usuaris sol·licitants): per persona 0,60

2. LLOGUER D'ESPAIS ESPORTIUS

           Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per
la taxa que segueixen de les instal·lacions de La Ciutat de l ´Esport;  pavelló
Esportiu Municipal, Francisco Ballester ,Voleibol i Camp de futbol Paquito Coloma.
           Amb la sol·licitud prèvia al Consell Esportiu i amb un informe previ del
coordinador esportiu i acord del Consell Esportiu, es podrà llogar els següents
espais esportius:

Camp de futbol 7  Per partit de 60 minuts
Llum natural (Per hora de joc i partit) 33,00 €
Llum artificial (Per hora de joc i partit) 43,00 €
Camp de futbol 11  Per partit de 60 minuts
Llum natural (Per hora de joc i partit) 53,50 €
Llum artificial (Per hora de joc i partit) 69,00 €

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

III.  ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:

III.1.PISCINA MURTA I PISCINA CIUDAT D`ESPORT

 ABONAMENT TEMPORADES PISCINES
 ABONAMENT TEMPORADA FAMILIAR (inclou fills menors de 16 anys) 60,00 €
 ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 9 A 16 ANYS 15,00 €
 ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 17 A 64 ANYS 25,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL JUBILAT I
PENSIONISTA

15,00 €

ABONAMENT DE TEMPORADA DISCAPACITAT (major o igual al
33%)Segons graella annexa.
Família nombrosa 20%

*Bonificació del 20% als abonaments de Piscina per als socis de la Ciutat de l'Esport
amb antiguitat de 365 dies. No acumulable a altres bonificacions.
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ENTRADA:
De 0 a 8 anys: Exempt
De 9 a 16 anys 2,00 €
De +17 a 64 anys 3,00 €
Jubilats i Pensionistes 2,00 €
Discapacitats ( major o igual al 33%) 2,00 €

LLOGUER HAMACA 0,50 €

2. PISCINES PEDANIES. Torre Lloris i Annahuir.
           Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions de la “Piscina
Pedanies”, així com les activitats que es realitzen, i es regirà per les taxes que
segueixen:

ABONAMENT DE TEMPORADA FAMILIAR  45,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 9 A 16 ANYS 15,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 17 A 64 ANYS 20,00 €
ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL JUBILAT I
PENSIONISTA

15,00 €

ABONAMENT DE TEMPORADA DISCAPACITAT (major o igual al
33%)Segons taula annexa.
Família nombrosa 20%

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

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

ACTIVITATS JÓVENS, ADULTS I TERCERA EDAT
Pilates, Aeròbic, Manteniment físic adults, Gimnàstica
Correctiva, Tai-Xi, Ball Saló o activitat semblant: Trimestral

Curs
Complet

(7 mesos)
2 dies setmana 25,50 € 59,50 €
3 dies setmana 37,50 € 87,50 €
Jubilats i pensionistes en les activitats: 2 dies setmana 12,75 € 29,75 €
Jubilats i pensionistes en les activitats: 3 dies setmana 18,75 € 43,75 €

ACTIVITATS ESPORTIVES REALITZADES EN EDAT ESCOLAR ( 3 A 16 ANYS)
• Escoles Esportives municipals • 61,00 € curs
• Escola Esportiva d´Estiu. Incloses excursions. • 92,50 € mes

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS APLICABLES A ACTIVITATS ESPORTIVES
MUNICIPALS
Discapacitat ( major o igual al 33%). Segons graella annexa.
Família nombrosa (per cada membre de la unitat familiar). 20%
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Família Monoparental. Prèvia acreditació 20%
Jubilats i pensionistes en les activitats oferides. 50%
Sobre una taxa amb dret a bonificació per la concurrència d'algun dels supòsits
indicats en els apartats anteriors, no es podrà acumular una altra bonificació, encara
que en l'usuari concórreguen els requisits objectius o subjectius previstos per a la
seua aplicació.
Cas de concurrència, l'usuari haurà d'optar per l'aplicació d'una d'entre les distintes
bonificacions que poguera beneficiar-se.

          Cessió de material d'infraestructura cadires, taules, megafonia, etc. Fiança del
20%, del valor del material sol·licitat, amb  un informe previ de l'Oficial de
manteniment d'instal·lacions esportives.

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

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

Família 1
membre

Família 2
membres

Família 3
membres

Família
nombrosa

Família
nombrosa
especial

50% descompte 12.018,72 15.624,34 18.629,02 24.638,38 30.647,74
25% descompte 14.522,62 18.879,40 22.510,06 29.771,37 37.032,68

ARTICLE 6. Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que se sol·licita la
prestació de qualsevol dels serveis, activitats i instal·lacions esportives que es
regulen en aquesta Ordenança.
En el cas que es reserve un espai o qualsevol dels elements definits en la graella de
quotes tributàries, haurà d'ingressar-se en el moment de la reserva, el cost de la
taxa.

ARTICLE 7. Normes de Gestió
L'ingrés de les quotes o deutes anuals, semestrals o mensuals es realitzarà per
règim d'autoliquidació, durant els 5 primers dies del període, en virtut de l'article 27.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
La resta de serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar pel sistema
de tiquet o entrades prèvia reserva que se sol·liciten en la taquilla corresponent.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions
En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les
disposicions que la despleguen.

ARTICLE. 9. Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí



ACTA PLE ORDINARI, NÚMERO 2, DE 6 DE FEBRER DE 2015
16

Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'endemà de la seua publicació i estarà
vigent fins a ser modificada o derogada expressament.”

QUART.- 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:
 - Taxa per l'ús d'instal·lacions esportives.

CINQUÉ.- Notificar aquest Acord a totes aquelles persones que hagueren
presentat al·legacions durant el període d'informació pública.

4t. EXP. NÚM.  656/2014, APROVACIÓ DE LA DELIMITACI Ó  DE LA
PARCEL·LA MUNICIPAL SITUADA AL CARRER RAFAEL LLUCH- SANT
GAIETÀ

Vista la sol·licitud presentada per Vicente Soriano Ginés, en relació amb la
necessitat de delimitar el bé solar de la seua propietat, de 156 m2 situat al C/ Sant
Gaietà, núm. 7 de Xàtiva, del bé solar propietat de l'Ajuntament de Xàtiva, situat al
C/ Rafael Lluch - Sant Gaietà, de 517 m2, qualificat com patrimonial per aprovació
del PGOU 2000, amb Referència cadastral, 4683027, inscrit al Registre de la
Propietat, Tom 527, Llibre 186, Foli, 19, finca 18815 i Núm. Ordre inventari
municipal, 122.

Considerant la Memòria justificativa de la delimitació i l'informe per part de la
Secretaria d'aquest Ajuntament, tots ells en sentit favorable.

Atés que, per acord del Ple Municipal de data 6 de juny de 2014, es va iniciar
l'expedient de delimitació, la seua publicació i la fixació de les seues operacions,
coordinades per la topògrafa municipal, i es va alçar la corresponent Acta de fitació
amb data 17 de desembre de 2014.

Vista la següent legislació aplicable:
− L'article 33. d) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana.
− Els articles 4.1.d) i 22.2 j) i 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
− Els articles 44, 56 i següents del Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les entitats locals.
− Els articles 22 i següents de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la
Generalitat Valenciana.
− L'article 5 del Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual s'aprova el Reglament
Hipotecari.
− Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable, es procedeix a la seua aprovació pel Ple de la
corporació, en virtut de l'article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana.
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Vist   l'informe  proposta  que   emet el  Departament de Gestió Patrimonial de
data 22 de gener de 2015.

Vist l'informe proposta subscrit pel director de l'Àrea de Foment.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada

el 30 de gener de 2015,  en què es proposa al Ple de la corporació l'aprovació de
l'esmentada delimitació.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents ACORDA:
Primer.- Aprovar la delimitació efectuada en la parcel·la situada al C/ Rafael

Lluch- Sant Gaietà, de 517 m2, bé patrimonial per aprovació del PGOU 2000.
Referència cadastral, 4683027. Registre propietat, Tom 527, Llibre 186, foli, 19,
finca 18815. Núm. Ordre inventari municipal, 122, propietat d'aquest Ajuntament,
que de conformitat amb l'acta de fitació, de data 17 de desembre de 2014, quedaria
delimitada de la manera següent:

a) Descripció dels béns, d'acord amb les dades registrals:
− Parcel·la situada al C/ Rafael Lluch-Sant Gaietà, propietat municipal,

de 517 m2.
− Parcel·la situada al  C/ Sant Gaietà, núm. 7, propietat de Vicente

Soriano Ginés, de 156 m2.
b) Treball realitzat sobre les mateixes:
− Parcel·la situada al C/ Rafael Lluch-Sant Gaietà, propietat municipal,

de 517 m2, passa a tindre una superfície de 490 m2.
− Parcel·la situada al C/ Sant Gaietà, núm. 7, propietat de Vicente

Soriano Ginés, de 156 m2, passa a tindre una superfície de 148 m2

Segon.-  Inscriure    en  el     Registre de la Propietat de Xàtiva la delimitació
referenciada i en l'Inventari del Béns de l'Ajuntament.

Tercer.-  Notificar, el  present  acord, als interessats propietaris Limítrofs
afectats per l'expedient de delimitació.

5é. EXP. NÚM. 1194/2014, DECLARACIÓ DE ZONA ACÚSTIC AMENT
SATURADA DE LA PLAÇA DEL MERCAT I ADJACENTS

Per acord del Ple d'aquesta corporació, de 8 d'agost de 2011 es va aprovar el
Pla Acústic del municipi de Xàtiva, elaborat per la mercantil Acústica y
Telecomunicaciones, SL.

Així mateix l'Ajuntament va tramitar i va aprovar l'Ordenança municipal
reguladora de l'actuació municipal per a la protecció del medi ambient contra les
pertorbacions per sorolls i vibracions en l'àmbit territorial del terme municipal de
Xàtiva, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 10 de desembre de 2012.

Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 9 de juny de 2014 es va
iniciar l'expedient per a la Declaració de zona acústicament saturada de la Plaça del
Mercat i adjacents, a la vista de l'Estudi Acústic realitzat per l'empresa Acústica y
Telecomunicaciones SL (ACUSTTEL), en el qual queda acreditat que en alguns
punts se superen els objectius de qualitat per a ambient exterior, almenys dues
vegades per setmana durant tres setmanes consecutives.
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L'esmentada proposta va ser publicada en el DOCV de 17 de juliol de 2014 i
en el periòdic Levante de 18 de juliol de 2014. Durant el tràmit d'informació pública
va ser presentat escrit d'al·legacions pels veïns del Nucli Antic.

Amb data 19 de novembre de 2014 es va emetre un informe favorable a la
proposta de ZAS per part de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi
Ambient.

L'article 29 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
de Protecció contra la Contaminació Acústica, estableix després del tràmit
d'informació pública i informe vinculant de la Conselleria competent al medi ambient,
procedeix la “Declaració de Zona Acústicament Saturada” per part del Ple de
l'ajuntament, afegint que l'acord esmentat es publicarà en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana i entrarà en vigor, llevat que en ell es dispose el contrari,
l'endemà de la seua publicació.

Vist l'informe de l'enginyer tècnic municipal, en el qual s'analitzen les
al·legacions presentades per l'Associació de veïns del Nucli Antic, en què proposa la
seua desestimació pels motius detallats en el mateix.
Vist l'informe proposta subscrit pel director de l'Àrea de Foment.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada el 30 de
gener de 2015,  en què es proposa al Ple de la corporació l'aprovació d'aquesta
Declaració.

Obert debat Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià, manifesta que el problema de convivència i acústica  del Mercat,
és un problema que hauria d'haver-se abordat fa temps. És una qüestió seriosa que
requereix debat. El ZAS assegura la convivència i descans  però  també permet
dinamitzar l'espai de la Plaça del Mercat com a motor de l'economia. Deuria
l'Ajuntament ser valent i tallar el trànsit rodat i amb això potenciar la plaça i donar
valor a la ciutat i a la comarca.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que hi ha precipitació en la declaració de ZAS sense coneixement sobre la realitat
social  i d'oci. Evidentment ha de conciliar-se descans i oci però la despoblació del
Nucli Antic no ve del Mercat sinó de la falta de serveis. S'abstindrà.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no s'han adoptat
les mesures oportunes en els moments adequats. És més s'han adoptat decisions
contraproduents. L'origen de la mobilització dels veïns està en la falta de sensibilitat
en organitzar de determinats actes de la Fira d'agost de fa uns anys. Aquesta falta
de rigor i d'actuació  deriva en la situació actual. Arribat a aquest moment cal
asseure en una taula tots els implicats  i fer  un pacte per la Plaça del Mercat com a
espai únic de la ciutat. A més  han de realitzar-se inversions i adoptar mesures en
l'espai esmentat, com ara la conversió en zona de vianants. No es facilita la
convivència i sí el conflicte.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
manifesta que no es pot parlar de precipitació perquè les mesures van començar el
1998 quan  es van suspendre llicències d'obertura d'establiments amb ambientació
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musical. La consciència del soroll com a agressió mediambiental és relativament
recent, de fet és de 2002 quan s'aprova la Llei del soroll. S'han realitzat  inspeccions
sonomètriques i reducció d'horaris. L'any 2009 es converteix en zona de vianants el
nucli antic que l'oposició va criticar. El 2010 es va fer el Pla Acústic. L'Ajuntament
porta vint anys tractant de conciliar i ser comprensius però la Llei obliga a declarar
ZAS i no es pot contravindre la Llei. A partir d'ací la Plaça del Mercat implica a tots i
interessa a tots.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que s'ha improvisat  ara amb el ZAS després de vint anys de govern.
S'arriba tard perquè no s'ha forjat un pacte de ciutat que tinga el Mercat com a
epicentre del comerç obert. El Partit Popular no és la solució perquè és la part del
problema. L'aparcament en la Plaça és inconcebible. Ni tan sols es prohibeix el cap
de setmana. Aposta per la ZAS i pel desenvolupament comercial dels establiments,
però també pel descans de les famílies.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
tancar el nucli antic és improvisar sense avaluar pros i contres i sense mesures
alternatives. A més s'ha fet de forma absurda. És improvisar no tindre estudi sobre
negocis, oci i vivendes habitades en el Nucli Antic. Es va decidir que el Mercat fóra
una zona d'oci sense estudis i ara es decideix la ZAS sense estudis. Es pregunta si
la gent jove ara haurà d'anar al polígon industrial. S'actua reactivament a colp de
denúncia.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que no s'han fet
les coses bé. El que cal fer és mediar entre les parts en conflicte i planificar
inversions atés que la zona està degradada. Especialment cal convertir en zona de
vianants la plaça. Els huit-cents mil euros gastats  en la conversió en zona de
vianants  del nucli antic  no funcionen adequadament per problemes tècnics. És la
conseqüència de prendre decisions sense estratègia.

El Sr. Alcalde-President diu que el Partit Popular va ser dinamitzador de la
Plaça del Mercat com a espai d'oci tenint en contra l'oposició. Es va tancar el trànsit
al Nucli Antic consensuat amb els comerciants. Des de l'any 2003 s'ha vingut parlant
amb veïns i propietaris de locals d'oci. Prefereix que la gent estiga a la ciutat a què
se'n vaja fora. L'oci per a Xàtiva és molt important. Per a no perjudicar el comerç hi
ha un pacte amb els comerciants per a tancar la plaça el cap de setmana.

Amonesta a Juan Ignacio Reig Sanchis, li prega silenci amb indicació que
l'expulsarà.

Segueix. Ha intentat acostar postures entre empresaris d'oci i els veïns o el
veí, diu. Quan s'haja de tancar la plaça al trànsit es tancarà baix recomanació dels
propis implicats. Cal observar totes les postures.

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

Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns
del Nucli Antic de Xàtiva en el tràmit d'informació pública de l'expedient per a la
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Declaració de zona acústicament saturada de la Plaça del Mercat i adjacents, pels
motius detallats en l'informe emés per l'enginyer tècnic municipal.

Segon.-  Aprovar la declaració com “Zona Acústicament Saturada” de la Plaça
del Mercat i adjacents, d'acord amb la proposta sotmesa a informació pública
mitjançant un acord de la  Junta de Govern Local de 9 de juny de 2014, informada
favorablement per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Tercer.- Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana: La Declaració de ZAS entrarà en vigor l'endemà d'aquesta publicació.

Quart.-  Notificar l'acord al representant de l'Associació de Veïns del Nucli
Antic de Xàtiva, i donar-ne compte a les regidories de Medi Ambient i Seguretat
Ciutadana, a l'enginyer tècnic municipal i a la direcció de la Policia Local.

6é. 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 de l'1 al 40 (corresponents al mes de gener de 2015)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI

7é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A
INSTANT EL CONSELL A GARANTIR I GENERALITZAR  L'ACC ÉS ALS
TRACTAMENTS D'ÚLTIMA  GENERACIÓ PER A LES PERSONES AFECTADES
PER L'HEPATITIS C

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

A les 13 hores 36 minuts abandona la sessió el Sr. Alcalde-President.
Presideix el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, dóna lectura a la moció
presentada el 30 de gener de 2015, registre d'entrada número 678, instant al
Consell a garantir i generalitzar l'accés als tractaments d'última generació per a les
persones afectades per l'Hepatitis C, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La incorporació dels nous fàrmacs per al tractament de l'hepatitis C ha
suposat un gran avanç qualitatiu en la nostra capacitat per a guarir una malaltia greu
que afecta en el nostre país al voltant de 500.000 persones.

Sent evident que aquesta problemàtica afecta tant a pacients de la nostra
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Comunitat -mes de 80.000- com de la resta del país, elevem al Ple la consideració
dels següents

PROPOSTA  D'ACORD

Primer.-  Aquesta Corporació insta al Consell a acordar amb el Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que es tracte amb els medicaments d'última
generació a tots els pacients d'hepatitis C que complisquen amb els criteris clínics, i
se situen dins de l'índex de Posicionament Terapèutic i en la línia de l'Estratègia
d'Abordatge de la malaltia.

Segon.-  Aquesta Corporació insta al Consell al fet que es comprometa a
realitzar un diagnòstic de la situació, seguir treballant en l'elaboració d'un registre de
pacients i agilitzar els tràmits perquè els tractaments arriben als malalts que els
necessiten.

Tercer.-  Aquesta Corporació insta al Consell a seguir les línies d'actuació i els
criteris d'ús de medicaments per al tractament de l'hepatitis C que marque el Comité
d'Experts nomenats pel Govern d Espanya.

Cuart.-  Aquesta Corporació insta al Consell al fet que la Generalitat
generalitze i garantisca l'accés dels tractaments d'última generació per a les persones
afectades per l'hepatitis C, sobre la base del criteri mèdic i amb caràcter immediat per
als casos de fibrosis 3 i 4.

Cinqué.-  Aquesta Corporació insta al Consell perquè al seu torn inste al Govern
de l'Estat a seguir negociant un preu raonable i accessible dels medicaments d'última
generació necessaris per a guarir a les persones afectades per l'hepatitis C.”

A les 13 hores 38 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta estar a favor  de denunciar la situació dels malalts d'hepatitis C.
És una vulneració de drets fonamentals que afecta prop d'un  milió d'habitants.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que s'està
davant de la necessitat de moltes persones a qui cal donar solució. El Govern no
evidencia sensibilitat. No s'ha de qüestionar la mesura pel només fet del seu cost.
Les competències de la Generalitat haurien de ser suficients.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal  del Partit Popular
manifesta que la seua única tatxa a  la proposta és el fet que no s'haja consensuat
en Junta de Portaveus. La salut no té preu però les farmacèutiques són dures en
negociar, d'ací que es faça com a Estat i no com a Comunitat Autònoma.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista respon que no s'ha
presentat per Junta de Portaveus per mera operativitat, però que no oposa cap
inconvenient a què siga una moció conjunta.

El Sr. Alcalde-President diu que el fàrmac que tracta la malaltia costa a
Espanya molt menys que als EUA. Espanya  negocia per a aconseguir millor preu.
El cost per a les arques públiques d'un tractament universal serien vint milions
d'euros.
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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 instant al Consell a garantir i generalitzar l'accés als tractaments
d'última generació per a les persones afectades per l'Hepatitis C.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A PER A
LA SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT D'OBRES D'URGÈNCIA AL  CASTELL 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 2 de febrer de 2015, registre d'entrada número 718, per a la
sol·licitud de finançament d'obres d'urgència al Castell de Xàtiva, amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És evident la importància que té el Castell de Xàtiva per a la ciutat, el seu
perfil ens acompanya des de fa 20 segles i sense ell no es pot entendre el
desenvolupament social, econòmic i urbà de la nostra ciutat. Aquest castell pot ser
siga la construcció singular més important al sud del riu Xuquer, i per això ha estat
desitjat per romans, àrabs, catalans, castellans, francesos i en els últims anys riades
de turistes de tot el món.

El Castell de Xàtiva, del que tots estem orgullosos i que mostrem satisfets a
la resta del mon allà o anem, està malalt i necessita ser reparat amb urgència. Tant
la muralla àrab que dona al Sud (a Bixquert) com algunes zones de la torre de
l'esperó amenacen ruïna imminent. Una intervenció d'aquest tipus suposa un cost
mínim de 180.000 euros, quantitat ara mateix no pot assumir-se pel pressupost
municipal.

Ben cert es que en els últims anys la inversió pública no ha faltat, el Castell
ha millorat molt la seua accessibilitat; s'ha millorat l'accés principal, rampa i escala al
Castell Major, aules d'exposició, reconstrucció d'Aljubs en El Malanyat, reparació de
cobertes en capella gòtica, construcció de jardins, sistemes de rec i fonts
ornamentals, reparacions en sostres i parets, etc. Malauradament el Castell
necessita periòdicament inversions, pot ser menys vistoses però absolutament
necessàries per a mantenir la fortalesa en peu.

La Diputació de Valencia té capacitat per aportar finançament allà on no
arriben els Ajuntaments. La Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local
estableix en l'Art.31. que són fins propis i específics de la província garantir els
principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i
social i, en particular, assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del
territori provincial dels serveis de competència municipal.
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 Per tot això, presentem per a la seua adopció pel Ple Municipal la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- L'Ajuntament de Xàtiva demana a la Diputació de Valencia la
redacció d'un conveni singular per a obres d'urgència en el Castell de Xàtiva.

Segon.-  L'Ajuntament de Xàtiva demana al serveis tècnics municipals i a
l'Arquitecte conservador del Castell que elabore una proposta econòmica i tècnica
sobre les obres urgents que necessita el Castell.”

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que cal reclamar la intervenció però a la Generalitat que és la
competent i la propietària. El Castell és a més una font d'ingressos directa i
indirecta.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
la responsable és la Generalitat. El Castell és una joia patrimonial i la Generalitat ha
d'atendre-la. Es percep en l'Ajuntament una certa desídia, només preocupats a
donar xifres d'assistència.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que no està en contra del manteniment del Castell. L'explosió en inversions en el
Castell s'ha produït durant el govern del Partit Popular. No es pot titlar tot de desídia.
Agraeix l'exposició de motius, però ja hi ha un informe de l'any 2013 de l'arquitecte
restaurador. Qualsevol informe o actuació ha de comptar amb l'informe de la
Direcció General de Patrimoni. Quant al finançament sembla poc coherent plantejar
demanar ajudes a la Diputació quan se l'ha titlat d'anacrònica i clientelar.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal del Partit Socialista manifesta
que l'informe de l'arquitecte restaurador marca unes prioritats. La moció es referix a
les actuacions d'urgència. L'Ajuntament és responsable del manteniment segons
conveni. La Diputació de Castelló inverteix en el Castell de Peníscola.

Francesa Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
diu estar d'acord amb la via proposada en la moció donat el caràcter d'urgència, ja
que en cas contrari la muralla cauria.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta que
li sembla correcta l'actuació de demanar ajuda a la Diputació perquè la Generalitat
no té diners per mal finançament i per la mala gestió del Partit Popular.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la Diputació té diners perquè es gasta
el que té. El secretari general del Partit Socialista en el País Valencià ha demanat
recentment que les diputacions siguen abolides i ara demanen diners. La Diputació
farà el que faça falta i més per a Xàtiva. No es pot fer res sense l'autorització de la
Direcció General de Patrimoni perquè després vénen les denúncies i les
paralitzacions. Fins que tot açò no estiga clar no  comprometrà el finançament de la
Diputació.
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M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme explica que s'està a
l'espera de celebrar al febrer sessió de la Comissió del Castell.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal del Partit Socialista diu que el
que demana és que s'informe d'aquelles obres d'urgència. Si l'alcalde no vol que
s'intervinga això no serà possible.

El Sr. Alcalde-President manifesta que accepta la proposta però quan tinga
els informes i l'autorització de patrimoni de la Generalitat.

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

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

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

Únic.-  Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal socialista per a la
sol·licitud de finançament d'obres d'urgència al Castell de Xàtiva,

El Sr. Alcalde-President diu que passe la moció per comissió informativa.

7é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ PER A ASSEGURAR LA DIGNITAT ENERG ÈTICA A LA
CIUTAT DE XÀTIVA

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dóna lectura a la moció presentada el 4 de febrer de 2015, registre
d'entrada número 794, per a assegurar la dignitat energètica a la ciutat de Xàtiva,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Quan baixen les temperatures el trencament social s'accentua i el servei
bàsic de llum i gas per a la majoria es transforma en un luxe. En certes situacions,
malauradament, acaba sent un servei bàsic inexistent a casa. Front aquesta situació, el
passat mes de maig, des del Grup Municipal d'Esquerra Unida vàrem presentar una
proposta en aquest ple municipal per a que l'ajuntament negociés amb les empreses
subministradores de gas i electricitat que treballen a Xàtiva, per aconseguir una quitança
dels deutes pendents d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat, per evitar així cap
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tall en el subministrament d'energia.
La proposta va ser aprovada en el ple per unanimitat dels partits amb representació

municipal, en canvi la petició encara està esperant resposta per part de les empreses,
segons ha informat el mateix equip de govern. Certament, aquesta situació no es
agradable per la falta de complicitat i respecte cap a l'ajuntament de Xàtiva.

Per aquesta raó, des d'EU anem a proposar que es reitere la petició
esmentada, junt a una invitació expressa per a mantenir una trobada conjunta
encaminada a contrastar opinions i incorporar la responsabilitat d'aquestes empreses
per fer possible la resolució del drama de la pobresa energètica que en 2014 ha afectat a
262 famílies a Xàtiva. Pensem que cal anar més enllà, actualment els protocols
municipals de prevenció dels talls, que són necessaris, no deixen de ser una
transferència de diners públics a les companyies subministradores, com aquest darrer
any amb 21.262€ de cost per al nostre ajuntament. En aquestos moments, amb tota la
serenitat i amb la màxima càrrega de dignitat hem de revertir aquestes situacions.

Per això des del Grup Municipal d'Esquerra Unida proposem al Ple Municipal
l'adopció dels següents acords:

Primer.- Sol.licitar a les empreses energètiques la quitança dels deutes pendents
d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat, dictaminada pels serveis socials de
l'ajuntament de Xàtiva.

Segona.- Suspendre els talls de subministrament elèctric en aquells casos on hi
haja un dictamen de serveis social de l'ajuntament de Xàtiva que així ho indique.

Tercera.-  Sol.licitar una reunió amb els representants de les empreses que
subministren energia en la ciutat per contrastar la situació de pobresa energètica que
pateix Xàtiva amb 262 famílies afectades en l'any 2014.

Quarta.- lnici d'un estudi per part de serveis socials de l'ajuntament de Xàtiva
sobre la pobresa energètica en la ciutat.

Quinta.- Elaboració d'un informe sobre la inclusió d'una clàusula social en els
propers contractes de subministrament energètic signats per l'ajuntament de Xàtiva.

Sisena.- Remetre aquesta moció a totes les empreses energètiques que
ofereixen els seus serveis a Xàtiva i a totes les persones que durant l'any 2014 varen
sol·licitar a l'ajuntament de Xàtiva ajudes per fer front a la despesa energètica.”

M. José Masip Sachis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
presenta la següent esmena, que segons manifestació de qui subscriu, és de
substitució:

“- Instar l'Excma. Diputació de València, i concretament el Diputat i àrea
encarregada de la central de Compres, a realitzar acords amb les companyies
subministradores d'energia per a establir convenis.

L'Objectiu dels mateixos seria evitar els talls de subministrament en les cases
de persones en situació de vulnerabilitat social a través de la coordinació amb el
Departament de Benestar Social dels ajuntaments.

Les empreses retardarien el pagament, no efectuarien el tall de
subministrament i no aplicarien  cap interés o comissió addicional, davant de la
comunicació de la concessió d'ajuda d'emergència per part del Departament.

- Sol·licitar una reunió amb els representants de les empreses
subministradores d'energia a la Ciutat i el mateix consistori per a establir convenis
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singulars que complementen el que la Diputació poguera establir i que faciliten la
coordinació amb el Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Xàtiva de la
manera que abans ha quedat  exposat”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País
Valencià manifesta  que no pot ser que l'Ajuntament s'haja dirigit a les elèctriques a
fi d'asseure's a negociar i aquestes no hagen contestat. Sobre l'esmena del Partit
Popular considera que no ha d'instar-se la Diputació, en tot cas l'alcalde. Tampoc
comparteix  que només es condone  l'interés sinó el conjunt del deute, per això
planteja la llevada.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu estar
d'acord amb Esquerra Unida i també amb l'esmena del Partit Popular que demostra
que se sol·licita ajuda a la Diputació  perquè és qui té els diners. Assumptes com
aquest, requereixen de prioritat en destinar recursos públics. No es fa tot el que pot.
Les elèctriques no són qui per a tallar el subministrament que és bàsic.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que els
interessos de l'estat han d'estar per damunt dels de les elèctriques. L'Estat del
Benestar requereix atendre persones que no poden pagar el subministrament.
L'actitud de les elèctriques de no contestar a l'Ajuntament és una falta de respecte.
L'esmena ha d'explicar-se millor. Especialment la implicació de la Diputació. El Partit
Socialista el que vol és que es faça.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular critica
la presència d'assessors i consellers de les elèctriques formats per ex alts càrrecs
de governs del Partit Socialista i del Partit Popular. Considera que l'esmena planteja
una línia d'actuació tendent a aconseguir l'objectiu últim, que no és un altre que
evitar els talls de subministrament. L'Ajuntament té una línia oberta per a això. La
proposta d'acord  comporta instar la Diputació perquè l'Ajuntament compra la llum a
través de la central de Compres de la Diputació perquè ella negocie en nom de tota
la província. En suma, es proposa a la Diputació que negocie el que Esquerra Unida
proposa en la seua moció. L'elèctrica no pot deixar de cobrar. En tot cas ho pagarà
l'Administració. El que es pot fer és impedir el tall.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià reivindica que les administracions no hagen de transferir diners públics a
les elèctriques. Aquestes han de tindre clar  que han d'assumir el menor ingrés per
l'impagament social per condicions extremes.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el que planteja Esquerra Unida  és
trencar qualsevol aparença de consens, perquè amb una negociació d'aquest tipus
no hi haurà acord. Cap empresa acceptarà això.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que és necessari asseure's a negociar amb serenitat però amb punts
ferms i no representant els interessos de les empreses. La postura contrària genera
desafectació en les Institucions. La postura de l'alcalde és de claudicació.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
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considera que és molt important que prospere la seua esmena perquè ara la
Diputació  està negociant amb les elèctriques. Les idees estan al servei de les
persones. Hauria d'haver-se tractat en comissió.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià demana que, com menys, es tracte d'incloure que les companyies
assumisquen el cost per impagament social.

El Sr. Alcalde-President diu que eixe plantejament no pot assumir-se perquè
no té sentit.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià planteja tres punts  en la seua proposta:  que no es produïsca cap tall de
subministrament elèctric en aquelles famílies que estiguen dictaminades pels
Serveis Socials; que qualsevol empresa elèctrica que tinga un  contracte amb
l'Ajuntament  de Xàtiva, ja siga a través de la central de Compres o no, mantinga
una clàusula social amb el compromís que aquelles famílies que no puguen pagar
no siga l'Ajuntament  qui haja de fer front al rebut sinó que siguen les pròpies
empreses de forma solidària les que facen front a aquest pagament; que es
produïsca una llevada en les famílies que tenen un deute acumulat i que també
estiguen dictaminades per Serveis Socials.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta si l'esmena és
de substitució.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular diu
que sí.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que és el
moment de fer un poc més amb les elèctriques. També rebutja l'anomenada “porta
giratòria”. La llevada no comporta cancel·lació total, també pot ser parcial.

I donat per conclòs el debat se sotmet a votació, en primer lloc, l'esmena de
substitució anteriorment transcrita presentada pel Grup Municipal Popular.

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

Únic.-  Aprovar en tots els seus termes l'esmena presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular a la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià per a assegurar la dignitat energètica a la Ciutat de Xàtiva.

A continuació, i fins i tot no resultant necessari, es procedeix a la votació de la
moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, i obté el
resultat següent:

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

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

Únic.-  Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià contra els retalls  polítics d'igualtat i aprovar l'esmena presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.

7é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ EN SUPORT DE LA CONCESSIÓ D'ASIL POLÍTIC A
L'ACTIVISTA SAHRAUÍ HASSANA AALIA

Vista la moció presentada el 4 de febrer de 2015, registre d'entrada número
795 per Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, en suport de la concessió d'asil polític a l'activista sahrauí Hassana Aalia,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 19 de gener va fer públic l'acte de resolució de la sol·licitud d'Asil
Polític en Espanya del jove activista sahrauí Hassana Aalia, en el que se li comunica
la denegació de la protecció i se li anuncia l'eixida obligatòria del territori espanyol,
donant-li un termini de 15 dies per fer-ho, malgrat al càstig que li espera i el risc real
de ser torturat si torna al Sahara Occidental baix ocupació de Marroc.

Hassana és un jove saharaui de 26 anys nascut en El Aaiún que sol·licità
protecció internacional en gener de 2012, després d'assabentar-se que el seu nom
figurava en la relació d'acusats que anaven a ser jutjats en Rabat per un Tribunal
Militar pels fets del campament de Gdeim Izik. Hassana estava en eixe moment en
Espanya, no per estar perseguit pel seu activisme en favor de la causa saharaui,
sinó per estudiar amb una beca que li va ser concedida en el País Base per
aprendre espanyol. La llei espanyola que regula les condicions per la sol·licitud d'asil
polític estableix clàusules i terminis excepcionals quan les circumstàncies que
justifiquen la petició es deuen a causa sobrevinguda al país d'origen, com ha succeït
en aquest cas.

Hassana Aalia figura en el Sumari d'Instrucció del Tribunal Militar Permanent
per la Força Armada del Regne de Marroc, junt amb altres 24 acusats, tots civils. Va
ser jutjat en rebel·lia i d'acord amb la seua condemna a cadena perpetua en una
sentència que va ser llegida davant observadora de Human Rights Watch i Amnistia
Internacional, entre altres, existeixen sobrats motius per determinar que el retorn de
Hassana al Sahara Occidental suposaria un risc real pera la seua integritat física.

Però el Ministeri de l'Interior ha denegat la seua petició, malgrat contar amb
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un contundent informe d'ACNUR, que recolzava la sol·licitud en virtut de les
circumstàncies excepcionals de Hassana, reconeixent el seu activisme, les
detencions que ha patit, els mals tractes, l'assetjament i la pressió a la que ha estat
sotmés per part de la policia marroquí, i la tortura de la que ha estat objecte. La
primera vegada que va ser torturat va tenir lloc en octubre de 2005, quan tenia 17
anys, per participar en una manifestació pacífica a l'eixida de l'escola. Estigué dos
dies retés i, segons declara Hassana, "els maltractaments començaren en el mateix
carrer on vaig ser arrestat i seguiren dins del vehicle. Ja en comissaria, em
despullaren, em van penjar cap per avall durant diverses hores i no em van deixar
beure aigua".

Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la sentència escrita
no figura el  seu  nom  entre  els  condemnats,  encara  que  els  observadors
internacionals confirmaren que si va ser nomenat en la sala quan es llegí el
veredicte a cadascun dels acusats. Per aquesta raó, l'Estat espanyol considera que
existeix un procediment penal ¡inconclús i, encara que no ho diu expressament, en
el fons està avalant la validesa d'un judici que ha estat denunciat per les més
importants organitzacions internacionals de defensa dels Drets Humans per no oferir
garantia alguna als processats.

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva l'aprovació del
següent acord:

1.- Exigir al Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya que en virtut de la
legislació espanyola i del compromís del nostre país amb el respecte als Drets
Humans concedeixi l'Asil Polític a Hassana Aalia, activista saharauí de Drets
Humans i defensor del dret d'autodeterminació del Poble Saharauí reconegut per la
legislació Internacional, donat que el retorn al Sahara Occidental suposa un risc real
per a la seua integritat física.

2.-Remetre de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri de l'lnterior per
a que la porte a efecte.”

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

Únic . No conferir la urgència a la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, en suport de la concessió d'asil polític a l'activista
sahrauí Hassana Aalia.

El Sr. Alcalde-President explica que la no declaració d'urgència no significa
que no estiga d'acord sinó que desconeix quina és la postura oficial d'Espanya
davant del conflicte. Es compromet a tindre informació entre el dilluns i dimarts i
actuar en conseqüència si li donen la potestat per a això. Farà gestió directa amb el
ministre i es compromet a fer-ho en nom de tots.

M. José Masip Sanchis, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
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manifesta que el ministre fins ara manté que encara no té tota la informació.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí recolza la moció amb el que li dóna
credibilitat. Sol·licita que amb el que es faça s'informe la Junta de portaveus.

8é. PRECS I PREGUNTES

A) Francesca Chapí Albero, del Grup Municpal Esquerra Unida manifesta que
està pendent la informació sobre desnonaments.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu que
com no va poder assistir a la Comissió li va donar la informació a la secretària de la
Comissió perquè li l'entregara. Es brinda a reenviar-li-la.

B) Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que estan pendents
de contestació les preguntes realitzades en el Ple anterior al regidor Jorge Herrero
Montagud, regidor delegat de Cicle Hidràulic, que són les següents:
• Quins són els motius que han provocat que la despesa en aigua potable
subministrada per l'empresa EGEVASA es multiplique per deu el 2014, respecte de
2013?

Jorge Herrero Montagud, respon que els motius són l'abastiment d'aigua potable al
sector número 4 i les obres del Canal.

• 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?

Jorge Herrero Montagud diu que durant el període de connexió estava previst
subministrar-se  per EGEVASA i amb càrrec a l'obra.

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

Jorge Herrero Montagud  manifesta que el cost de connexió es pagarà de l'obra, la
resta, que correspon al sector número 4, de la partida habilitada a aquest efecte en
el pressupost.

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

Jorge Herrero Montagud, respon que no. El consum del sector número 4 és el
normal.

B) A continuació es procedeix a formular preguntes orals.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a M. Emilia Soro Perona sobre el balanç de Fitur.
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M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que el balanç
es fa al final de l'any. La presència de Xàtiva ha suscitat molta expectació en
visitants i mitjans. Balanç positiu.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a M. Emilia Soro Perona per la visita virtual de Xàtiva que pot
visualitzar-se en la web.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme diu que ho ha fet una
empresa local.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que s'està implantant el SICTE a tot Espanya. Pregunta a M. Emilia
Soro Perono per què no està a Xàtiva.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme explica que coneix el
projecte i està fent gestions amb la Conselleria perquè s'implante a Xàtiva.
Superades les barreres administratives espera que es puga implantar.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta a Jorge Herrero Montagud, per la fuita d'aigua del passeig del
Ferrocarril.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Cicle Hidràulic respon que la
fuita prové de la Séquia Murta. No és  competència de l'Ajuntament.
El Sr. Alcalde-President diu que demanarà informe al tècnic, però no és una fuita.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, prega s'arregle la trapa de la rotonda del passeig del Ferrocarril que
recentment  va botar i va estar  brollant aigua.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta si es té previst reposar arbres.

El Sr. Alcalde diu que contestarà.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per la programació de la Plaça de Bous.

El Sr. Alcalde-President respon que està pensant en Soro i Padilla.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per l'Aula de Natura de la Casa La Llum.

Julia Isabel Vercher Peris, regidora delegada de Medi Ambient diu que
s'estan estudiant alternatives. Respondrà en el pròxim Ple.

� Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta per l'Escorxador. Diu que es va demanar investigació i si podia
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pagar l'assegurança.

Julia Isabel Vercher Peris, regidora delegada de Gestió del Patrimoni,  diu
que respondrà en el pròxim Ple.

� Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que les filtracions
d'aigua de la Séquia Murta són fruit de no haver-se executat la desviació al seu pas
pel nucli urbà. Pregunta com estan les gestions.

El Sr. Alcalde-President respon que és una qüestió de la Conselleria
d'Agricultura i de dotació econòmica.

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

Julia Isabel Vercher Perís, regidora delegada de Joventut explica que s'ha
requerit a l'empresa la solvència econòmica, possiblement en uns deu dies estarà
l'adjudicació.

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

            Vist-i-plau:
      L'ALCALDE,                                               EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


