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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinc minuts del dia dos d'abril de dos 
mil quinze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la 
Presidència del  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  Carmen Savalls Sanfélix, i pel 
secretari  Rafael Pérez Alborch,  que actua a més com fedetari.

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

L'alcalde declara oberta la sessió,  que es desenvolupa conforme al següent 
ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3, DE 6 D E MARÇ 
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,  l'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, diu que en l'apartat de precs i preguntes va fer una bateria de 
preguntes en relació amb la plaça de bous, la situació de l'arquitecte municipal, 
el  procés judicial  que hi  ha en marxa i  l'actitud que ha pres l'alcalde, i  eixa 
relació de preguntes no consta en l'acta i volguera que constaren.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que en el 
punt 3r, en  la seua intervenció en el debat va fer referència a la recaptació i va 
dir que es recaptava el 2% més i no el 20% com a figura en l'acta, i sol·licita 
que es corregisca.

A continuació i  no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels 
vint-i-un membres s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada 
el 6 de març de 2015.

2n. EXP. NÚM. 538/2015, PER A L'APROVACIÓ DE LA LIQ UIDACIÓ 
DEL  PRESSUPOST  DE  2014  DE  L'AJUNTAMENT  I  DE  L'ORGAN ISME 
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AUTÒNOM CONSELL ESPORTIU. DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  DECR ETS 
D'APROVACIÓ

El secretari, en compliment del que disposa l'article 193.4 del text refós 
de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  locals,  dóna  compte  dels  Decrets 
d'Alcaldia, núm. 63 i 95, aprovant la liquidació dels pressupostos de 2014 de 
l'Organisme  Autònom  Consell  Esportiu  i  de  l'Ajuntament,  amb  els  resultats 
següents:

AJUNTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 2013
1 Drets reconeguts nets…..........……….…… 27.603.765,76 27.324.501,90
2 Obligacions reconegudes netes ….

………………
27.787.452,69 25.802.173,13

3 Resultat pressupostari (1-2).....……………… -183.686,93 1.522.328,77
4 Desviacions positives de finançament …… 1.416305,36 2.098.543,34
5 Desviacions negatives de finançament…………
6 Despeses finançades amb romanent de 

tresoreria...
2.257.724,58 3.248.483,42

7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 657.732,2 9 2.672.358,85

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013
1 Fons líquids en tresoreria al final de l'exercici .… 3.903.238,24 2.680.215,42
2 Deutors pendents de cobrament al final de 

l'exercici
14.915.066,76 16.566.771,26

3 Creditors pendents de pagament al final d'exercici 4.088.702,25 3.691.994,30
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 14.729.601,75 15.554.992,38
II Saldos de cobrament dubtós …....………….………. 4.717.026,79 5.241.602,26
III Excés de finançament afectat ……………………. 2.731.357,44 3.134.746,21
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 7 .281.217,52 7.178.643,91

CONSELL ESPORTIU
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 2013
1 Drets reconeguts nets…..........……….……… 1.054.311,68 1.109.514,94
2 Obligacions reconegudes netes ….………………… 1.034.110,24 1.089.540,32
3 Resultat pressupostari (1-2).....………………….. 20.201,44 19.974,62
4 Desviacions positives de finançament  ……… 39.807,79
5 Desviacions negatives de finançament……………..
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria.. 8.350,09
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) -11.256,2 6 19.974,62

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013
1 Fons líquids en tresoreria al final de l'exercici .… 108.256,68 127.098,11
2 Deutors pendents de cobrament al final de l'exercici 62.146,89 52.206,72
3 Creditors pendents de pagament al final d'exercici 6.158,11 35.260,81
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 164.245,46 144.044,02

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 4, DE 2 D'ABRIL DE 2015

3



II Saldos de cobrament dubtós …....………….………. 44.543,93 32.045,59
III Excés de finançament afectat ……………………. 39.807,79
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 7 9.893,74 111.998,43

Vist que, la Comissió d'Hisenda de data 24 de març de 2014 ha tingut 
coneixement de l'expedient.
Vist que, d'acord amb l'informe de la interventora l'Ajuntament compleix amb 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.

Intervé en primer lloc,   Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal 
Esquerra  Unida  del  País  Valencià  i  diu  que  vol  parlar  de  3  qüestions;  de 
participació, de contingut i de confiança.

Quant a la participació, manifesta que cap grup de l'oposició ha pogut 
participar.

En relació amb el contingut, diu que la diferència entre drets i obligacions 
és negativa, i que gràcies als dos milions de remanent acaba sent positiva, i 
que això no seria possible sense el pla d'ajust amb la consegüent reducció de 
salaris del personal i el préstec Montoro.

Pel que fa a la confiança, indica que l'equip de govern no es mereix la 
confiança de cap grup de l'oposició.

En resum indica que és una liquidació d'un govern esgotat que no és 
participatiu i que no es mereix la confiança dels grups de l'oposició.

 Cristina María  Suñer,  del  Grup Municipal  Bloc-Compromís,  manifesta 
que no obstant  tractar-se d'un tràmit,  vol  fer  menció del  deute  de quasi  19 
milions, que demostra quina és la situació real de l'Ajuntament. Indica que com 
a grup de l'oposició tenen una informació esbiaixada, i que una altra xifra que li 
preocupa és com abaixar l'endeutament, perquè el romanent de tresoreria no 
es pot destinar a pagar deute. Assenyala que no s'ha sigut rigorós en la gestió i 
prova d'això és l'expedient de reconeixement extrajudicial que es porta a aquest 
Ple.

Roger  Cerdà  Boluda,  del  Grup  Municipal  Socialista,  indica  que  la 
liquidació  sempre  ha  estat  qüestionada,  perquè  s'ha  aprofitat  per  a  fer 
pirotècnica financera, que el problema és que el paper és molt sofrit, i es tanca 
el  pressupost  amb  romanent  de  tresoreria  positiu,  però  la  realitat  és  molt 
distinta, perquè hi ha 19 milions d'endeutament. Diu que l'any 2012 es  van 
demanar 11 milions per a pagar factures pendents i l'alcalde es va comprometre 
que al final de la legislatura estarien liquidats, però que en data de hui queden 
10,5 i s'ha acordat allargar un any més el pagament.

El Ple de l'Ajuntament, 

Primer.-  Quedar assabentat del contingut de les resolucions de l'alcalde, 
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ratificant-les en tot el seu contingut als efectes comptables reglamentàriament 
establits.

Segon.- Vist l'informe de la interventora, sobre el compliment d'estabilitat 
pressupostària  i  regla  de  la  despesa,  i  que,  d'acord  amb  la  liquidació  dels 
pressupostos  consolidats  de  2014  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  i  del  Consell 
Esportiu, es dedueix una situació de superàvit.

Tercer.-  Notificar el present acord, així com l'informe de la interventora 
sobre compliment de l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, a l'Àrea 
de Relacions Financeres amb les entitats locals, de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública, i donar-ne compte a l'Oficina Pressupostària, als efectes 
oportuns.

3r.  EXP.  NÚM.  892/2015  PER  A  L'APROVACIÓ  DEL 
RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDITS  DE  L'EXERCIC I  2014. 
APROVACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ

El  secretari  dóna  compte  dels  antecedents  de  l'expedient  on  consta 
informe de l'oficina pressupostària sobre l'aprovació de la relació extrajudicial 
de  crèdits  de  l'exercici  2014,  per  un  total  de  34.484,50 €,  corresponent  a 
factures de 2014 que no tenien crèdit  pressupostari  en l'exercici  2014 i que 
s'imputen al pressupost de 2015.

Vist  que l'art.  26.1 del  RD.  500/90,  de 20 d'abril,  que desenvolupa el 
capítol primer del títol sisé del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix 
que amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost només 
podran contraure's obligacions derivades d'adquisicions, obres i serveis que es 
realitzen  l'any  natural  del  propi  exercici  pressupostari.  No  obstant  això, 
s'aplicaran  als  crèdits  del  pressupost  vigent,  les  obligacions  procedents 
d'exercicis anteriors previ el seu reconeixement pel Ple de la corporació.

Vist  l'informe conjunt  de  la  Intervenció  General  i  de  la  Secretaria  de 
l'Ajuntament de data 20 de març.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 24 de març de 
2015 va dictaminar favorablement l'expedient.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País 
Valencià,  manifesta  que  novament  estem  davant  de  factures  d'un  exercici 
anterior,  el  2014,  que en no tindre  consignació es presenten per  a la  seua 
aprovació,  la  qual  cosa  ens  porta  a  la  conclusió  que  els  comptes  de 
l'Ajuntament són fictícis, fins i tot els informes en què es diu que es compleix la 
llei de morositat, i  que un tràmit que hauria de ser excepcional ací es fa de 
forma constant. Quant a les factures indica que falta rigor en elles, i  li  crida 
l'atenció l'externalització de serveis (informes urbanístics...) que podrien fer-se 
amb personal propi i així estalviar diners. Finalitza preguntant quantes factures 
més eixiran?.
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 Cristina  María  Suñer,  del  Grup  Municipal  Bloc-Compromís,  diu  que 
durant anys s'han presentat factures a reconeixement extrajudicial, la qual cosa 
demostra una determinada manera de funcionar; es contracta a qui es vol i pel 
que es vol, sense retenció, i així ho diuen els informes de la secretaria i de la 
intervenció. Indica que la normalitat és la que marca la Llei d'Hisendes locals i 
no el reconeixement extrajudicial, perquè d'esta manera es boten les normes i 
es fa trampa per a enganyar la ciutadania. Assenyala que hi ha factures en què 
consta que no se sap qui ha donat l'ordre, però que és l'equip de govern qui les 
ha  ordenat  i  haurien  de  responsabilitzar-se  d'això  en  haver-se  botat  el 
procediment establit i sense consignació, i demana explicacions a qui les haja 
ordenat per respecte a la ciutadania.
         

A les dotze hores i trenta-cinc minuts s'absenta de la sessió  Rosa M. 
Esteban Miedes.

          Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, anuncia que el vot 
del  seu  grup  serà  en  contra,  perquè  s'incompleix  la  legalitat,  i  quant  a  les 
factures es remet al que indiquen els informes de secretaria i intervenció que 
indiquen  que  s'ha  vulnerat  la  legislació,  i  s'ha  vulnerat  el  procediment  de 
contractació estant viciat de nul·litat. Diu que tot açò evidencia la manera de fer 
les coses durant 20 anys, i estan esperant que es demane la responsabilitat 
patrimonial per aquestes despeses que va anunciar l'alcalde en el Ple. Indica 
que els responsables finals són l'equip de govern, i que ho diuen els informes, i 
que s'han ocasionat sobrecostos.  Finalment diu que tant de bo siguen només 
34.000 €, perquè segons informació de què disposa hi ha una  factura de més 
de 200.000 a EGAVASA que ací no figura, i  haurien d'explicar què ha passat 
amb ella.

Ramón  Vila  Gisbert,  regidor  delegat  d'Economia  i  Hisenda,  diu  que 
contínuament  s'està fent referència a despeses passades, però la realitat ara 
és que d'unes obligacions reconegudes de quasi 28 milions l'import de factures 
que ara es proposa per a la seua aprovació són 34.000 €,  la qual cosa suposa 
un 0,0001241 % de les obligacions reconegudes. Quant a les factures indica 
que  són  factures  de  xicotet  import  que  es  corresponen  amb  despeses 
necessàries, com per exemple despeses de gasoil per als vehicles de protecció 
civil, reparacions, etc., i les de major import corresponen a uns estudis tècnics 
que ha sol·licitat la conselleria i a unes reparacions necessàries d'aigua que 
calia  escometre. Finalment  indica que les factures que el  regidor  del  PSOE 
comenta  d'EGEVASA,  hauran  de  comprovar-se  prèviament  i  donar  la  seua 
conformitat i en funció del resultat de l'estudi pagar-les si és procedent.
      
          Durant la intervenció del Sr. Vila, a les dotze hores i quaranta-tres minuts 
s'ha absentat l'alcalde i s'ha tornat a incorporar a les dotze i quaranta-cinc. 
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         A les dotze hores i quaranta i i cinc minuts s'incorpora a la sessió  Rosa M. 
Esteban Miedes.
         

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País 
Valencià, diu que s'ha vingut al Ple sense dir la veritat, perquè s'ha tancat el 
pressupost  amb  superàvit  però  deixant  factures  sense  pagar,  i  amb  un 
endeutament que no ha suposat una millora de la ciutat. Indica que és cert que 
en l'etapa Rus han vingut molts diners a Xàtiva però mai s'havia gestionat tan 
malament, i hi han hagut sobrecostos importants.

 Cristina María Suñer, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que el Sr. 
Vila no ha contestat  al  que li  ha preguntat  i  era si  les actuacions les havia 
ordenat algú, ha respost  al  que havia ordenat el  Sr. Vidal però no la resta. 
Indica que efectivament per als casos d'urgència hi ha procediments d'urgència 
i  també  hi  ha  la  possibilitat  de  canviar  diners  entre  partides,  per  tant  han 
d'assumir les responsabilitats i ser rigorosos amb els diners de tots i dir qui ha 
donat  les  ordres  de  despesa,  i  es  pregunta  si  no  hi  havia  ningú  en  el 
Departament d'Obres per a la redacció de projectes.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, en relació amb les 
factures  d'EGEVASA diu  que  vol  plantejar  dues  qüestions  i  és  que  s'ha 
reconegut l'existència d'eixes factures i no estan registrades ni apareixen en els 
llistats de morositat, per tant tornen a amagar factures en els calaixos; que el 
problema és que cal treballar abans perquè no es produïsquen eixes situacions 
en relació amb les fuites del canal de Bellús. D'altra banda diu que no és cert 
que existisca eixe romanent de tresoreria, i el lamentable és totes les factures 
es que quedaran en els calaixos quan deixen de governar i saber quina és la 
realitat de la gestió econòmica.

L'Alcalde-President diu que pensava que aplaudirien el  reconeixement 
extrajudicial de crèdits, perquè no hi ha cap ajuntament que amb un pressupost 
de més de 27 milions d'euros que tinga només 34.000 euros de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. Així mateix indica  que quant a l'informe d'intervenció 
segons  el portaveu del PSOE la interventora diu que tot està mal fet, però quan 
en l'altre informe d'intervenció es diu que existeix superàvit el portaveu ja no diu 
que estiga malament perquè no li interessa. D'altra banda i en relació amb les 
factures o despeses incloses en l'expedient de reconeixement extrajudicial el 
motiu  fonamental  de  què  s'hagen  inclòs  en  ell  és  perquè  van  entrar  en 
l'ajuntament en el  mes de gener,  i  que a més es tracta de factures d'escàs 
import. A continuació detalla els conceptes i quanties de les factures i indica que 
es  corresponen  a  subministraments  o  serveis  necessaris  que  s'han  hagut 
d'abordar (reparació aire condicionat, reparació moto policia, premsa, etc.) i que 
en totes elles figura la firma d'un tècnic responsable que dóna la conformitat a 
les mateixes.
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L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot de l'alcalde-President i 
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots en contra (els 
sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors 
del  Grup Municipal  Socialista,  els dos vots  dels regidors del Grup Municipal 
Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida 
del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer.-  Aprovar  el  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  de 
l'Ajuntament per l'import de 34.484,50 €, segons la relació de factures següent:

CODI NÚM. FRA. Descripció Factura EUROS Tercer
12014
001228

13/14 Honoraris per la redacció de 
l'informe de Sostenibilitat 
Econòmica del Pla Parcial 
del Sector Residència "R-5 
Ferrocarril" del PGOU de 
Xàtiva 2.299,00

Segura & Roldan 
Ingenieros  S.L.P.

12014
003511

27/14 30% Dels honoraris per 
redacció Plà Connexió Crta. 
N-340 I CV-41//de l'Estudi 
Impacte Ambiental//Estudi 
Integració Paisatgística. 
Foment 6.025,80

Segura & Roldan 
Ingenieros  S.L.P.

12014
003512

28/14 30% Dels honoraris per 
redacció de l'Estudi Acústic 
Pla Connexió Crta. N-340 I 
CV-41. 816,75

Segura & Roldan 
Ingenieros  S.L.P.

12014
003961

1329/FC Set'14, Extra dièsel. 
Protecció Civil 389,13

Carburantes 
Setabenses  S.L.

12014
004340

A/2014074 Mascletà pedania Annahuir 
del dia 2 d'agost, pedaníes 600,00

Pirotecnia Turis  S.L.

12014
004575

14/123573-02Assegurança Unió 
Accidents-Voluntaris 
Protecció Civil. NÚM. pòlissa 
123573-02 NÚM. rebut 
273783 Cobertura: del 
20.12.14 al 20.12.15. 
Protecció Civil 2.179,46

Asesoramiento De 
Contratos Setabense 
S.L.

12014
004596

1487/FC Oct'14, Extra dièsel. 
Protecció Civil 137,13

Carburantes 
Setabenses  S.L.

12015
000051

2514 Des'14. Periòdics. Alcaldia
60,50

Guerola*Martinez,E
milia (Kiosco)

12015
000099

201400225 Reparació de fuita d'aigua en 
C/ Carneros-Sant Josep 7.208,87

Multiservicios 
Edyman  S.L.

12015
000230

1702/FC Nov'14, Extra dièsel. 
Protocol 83,74

Carburantes 
Setabenses  S.L.

12015
000234

1799/FC Des'14, Extra dièsel. 
Protecció Civil 222,43

Carburantes 
Setabenses  S.L.
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12015
000300

2014
FC0590031

CUOTA CONSUM AIGUA, 
20.10.14 A 24.11.14DIPÒSIT 
LA BOLA, SN  (Cabal M3/H: 
250; M3: 60.230). 13.449,36

Egevasa- Empresa 
General Valenciana 
Del Agua  S.A.

12015
000305

2A90024405 Reparació Ascensor C/ Sant 
Agustí, 9 87,56

Thyssenkrupp 
Elevadores  S.L.

12015
000344

130000096 Treballs i materials per a 
reparació climatització. 
Conservatori classes de 
Percussió 60,50

Garcia*Soro,Ivan

12015
000670

19506 Reparació Veh. Matri. 
9753bjy 38,97

Box Moto Accion 
S.L.

12015
000671

19461 Reparació Veh. Matri. 
5661dyp 668,66

Box Moto Accion 
S.L.

12015
000679

10121 Menjar Treball. Policia Local
156,64

Montañez*Baro,Ana

Total Import Factures 34.484,50

Segon. Donar compte del present acord en l'Oficina Pressupostaria, per al seu 
coneixement i efectes.

4t. EXP. NÚM. 2047/2014, PER A DONAR COMPTE DE L'AC ORD DE 
LA  JUNTA DE  GOVERN  LOCAL,  DE  16  DE  MARÇ  DE  2015,  SO BRE 
RESOLUCIÓ  DEL  CONTRACTE  I  ADJUDICACIÓ  D'URGÈNCIA  DE  LES 
OBRES DE REPARACIÓ DE FILTRACIONS EN EL CANAL DE BE LLÚS

Donat compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 16 de març de 
2015, en el qual a la vista de l'informe emés per l'enginyer tècnic municipal, 
director de les obres per a la “Reparació de filtracions en el Canal de Bellús, 
tram situat en les Arcaetes d'Alboi”, es va acordar:

“Primer. Deixar sense efecte el contracte adjudicat a la mercantil Grup 
Apris,  SL,  per a la realització de les obres de reparació de filtracions en el  
Canal de Bellús, per import de 26.789€, IVA inclòs, aprovat mitjançant un acord 
de la Junta de Govern Local, de data 17 de novembre de 2014, del qual s'ha 
executat  la  quantitat  de  16.603,24  €  (IVA inclòs),  pels  motius  exposats  en 
l'informe de l'enginyer tècnic d'obres públiques.

Segon. Aprovar el nou pressupost redactat per l'enginyer tècnic d'obres 
públiques , per import de 43.515,59€ de base imposable i 9.138,27€ d'IVA, sent 
un  total  de  52.653,86€,  per  a  l'execució  de  les  obres  de  “Reparació  de 
filtracions  en  el  Canal  de  Bellús”,  a  fi  d'incloure  l'execució,  amb  caràcter  
d'emergència,  de  les  obres  d'estabilització  descrites  en  l'informe  tècnic  
municipal, per a resoldre de forma immediata la situació de risc imminent que 
suposa la  ruptura del  canal i  deixar  sense abastiment  dues Xarxes que no 
disposen  d'una  altra  font  de  subministrament  alternatiu,  la  qual  cosa 
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indubtablement genera una situació de greu perill per falta d'abastiment d'aigua  
a la població.

Tercer.  Adjudicar  la  realització  d'aquestes  obres  a  la  mercantil  Grup 
Apris, SL, pels motius exposats en l'informe de  l'enginyer tècnic municipal.

Quart.  En  compliment  del  que  disposa  l'esmentat  article  113  del  
TRLCSP,  iniciar  l'expedient  per  a  la  incorporació  de  crèdits  amb  càrrec  al 
romanent  de  la  Liquidació  Del  Pressupost  Municipal  de  2014,  aprovat  
mitjançant  una  Resolució  de  l'Alcaldia  de  27  de  febrer  de  2015,  tenint  en 
compte que la present despesa pot incloure's dins del concepte de “inversió  
financerament sostenible”.

Cinqué. Ordenar, fora del marc d'emergència descrit, a l'enginyer tècnic  
d'obres públiques la redacció de projecte en què es contemplen les actuacions  
necessàries a emprendre en el Canal de Bellús.

Sisé. Notificar el present acord a la mercantil adjudicatària, Grup Apris,  
SL,  donar-ne  compte  a  l'enginyer  tècnic  d'obres  públiques  municipal,  i  a  
l'Oficina Pressupostària, als corresponents efectes.”

Considerant que, d'acord amb l'article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril,  pel  qual  s'aprova el  Text  Refós de les Disposicions 
Legals Vigents en matèria de Règim Local,  quan s'hagen de realitzar obres 
d'emergència,  el  president  de  la  corporació  local  podrà  ordenar  la  directa 
execució de les obres, havent de donar coneixement al Ple de la corporació en 
la primera sessió que celebre.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Foment,  en  sessió 
celebrada el 27 de març de 2015.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País 
Valencià,  diu  que  el  canal  de  Bellús  és  una  de  les  infraestructures  més 
importants, i a pesar d'això és la que menys importància li ha donat l'equip de 
govern. Indica que es tracta d'un servei pel qual el ciutadà paga una taxa pel 
servei i el seu manteniment, i que després de 20 anys el canal està en perill per 
un error de base i és no haver-lo mantingut, i quan s'ha fet la intervenció s'ha fet 
sense un diagnòstic, i els efectes han sigut una intervenció desafortunada amb 
pèrdua de milions de litres d'aigua i un cost elevat de reparació i aigua pagat a 
empreses privades.

       Cristina María Suñer, del Grup Municipal Bloc-Compromís,  en relació 
amb el que és la pròpia intervenció en el canal considera que no s'ha fet de 
manera adequada, amb mala qualitat i amb sobrecostos. Quant a la redacció 
del projecte vol destacar que si que es pot fer un projecte i adjudicar-lo a una 
empresa en cas d'emergència, però que en 20 anys mai ho han fet perquè no 
tenen voluntat política, i un altre punt és que els serveis tècnics municipals si 
que poden fer informes i redactar projectes.
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        Durant la intervenció de la Sra. Súñer, a les tretze hores i dènou minuts 
s'absenta  Rafael Llorens Gozálbes i es torna a incorporar a les tretze i vint. 

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que s'ha 
tramitat un procediment d'urgència que li sembla adequat però com sempre les 
obres  han  començat  en  27.000  euros  i  han  acabat  en  54.000. Diu  que  la 
situació a què s'ha arribat és perquè s'ha produït una falta de manteniment en 
els últims 20 anys, per això ara s'ha hagut de fer de pressa i amb una perduda 
molt elevada d'aigua, i com a conseqüència d'això s'ha hagut de comprar aigua 
a Egevasa.

      Durant la intervenció del Sr. Cerdà, a les tretze hores i vint-i-un minuts 
s'absenta Cristina Súñer i es torna a incorporar a les tretze i vint-i-dos.
 

 Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Serveis Públics,  en relació 
amb les obres del canal indica que les arrels dels arbres s'havien introduït dins 
del  canal  i  l'havien  partit  produint-se  filtracions  i  per  això  es  va  haver  de 
plantejar l'execució de l'obra però sense deixar de subministrar aigua a la ciutat, 
i ara com ara està ja solucionat. Quant al manteniment vol puntualitzar que si 
que hi ha hagut manteniment.

        Durant  la intervenció  del  Sr.  Herrero,  a les tretze  hores i  vint-i-quatre 
minuts s'ha absentat Maria José Pla Casanova i es torna a incorporar a les 
tretze i vint-i-huit. 

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País 
Valencià, indica que no és un problema que sorgeix ara si  s'haguera fet un 
manteniment adequat del canal i també en el nucli urbà, però l'equip de govern 
ha tingut unes preferències distintes.

Durant la intervenció del Sr. Lorente, a les tretze hores i vint-i-cinc minuts 
s'absenta  Ana Sanhipólito i es torna a incorporar a les tretze i vint-i-set.

Durant la intervenció del Sr. Lorente, a les tretze hores i vint-i-set minuts 
s'absenta  José Antonio Vidal i es torna a incorporar a les tretze i trenta-tres. 

Cristina María Suñer, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que 
els tècnics de l'Ajuntament ho hagueren pogut fer però que durant 20 anys no 
s'ha fet inversió davall la cuota zero perquè no llueix.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que no han sigut 
capaços  de  fer  un  manteniment  de  les  instal·lacions públiques  el  que  ha 
provocat aquesta situació de ruïna i després s'ha fet amb un pressupost inicial 
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que acaba sent el doble, la qual cosa en definitiva suposa malgastar recursos 
públics.

L'alcalde-president,  manifesta  que el  seu equip  de govern  ha fet  una 
inversió en el cicle hidràulic de més de 30 milions d'euros, i que en tots els 
carrers del nucli antic s'ha canviat la xarxa de distribució d'aigua i clavegueram 
sense cobrar, i no com quan governava el PSOE que quan es feia una actuació 
es cobraven contribucions especials, ni com en el cas del dipòsit de la bola que 
tant d'interés va mostrar tindre EU llavors,  del qual una vegada passades les 
eleccions ja no els importava gens.

Continua dient que en el tema d'inversions l'any 2003-2004 l'ajuntament 
junt  amb la Conselleria d'Infraestructures va fer una inversió en el  canal de 
2.375.672 €, en el sobreeixidor es va fer una inversió l'any 2005 de 90.800 €, en 
la reparació del tram de la font de 25 xorros de 940.087 €.  Quant als talls 
d'aigua són normals quan es fan aquest tipus d'obres però s'ha donat servei a 
la ciutat,  i  que si fa falta arreglar més el canal de Bellús es farà sense cap 
problema.

 Miquel  Àngel  Lorente López,  del  Grup Municipal  Esquerra  Unida del 
País Valencià, diu que ja que l'alcalde ha fet referència a la labor que va fer al 
seu dia EU quan es va fer el dipòsit de la bola, vol manifestar i reivindicar la 
labor que va fer el regidor Pep Martínez com a responsable d'EU perquè Xàtiva 
tinguera una aigua pública i de qualitat, i també que la seguretat de l'alumnat de 
la bola continuara sense cap tipus de problema.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat de l'acord de la Junta de Govern 
Local,  de  16  de  març  de  2015,  en  relació  amb  l'adjudicació  d'obres 
d'emergència  per a  la  “Reparació  de filtracions en el  Canal  de Bellús,  tram 
situat en les Arcaetes d'Alboi”.

5é. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

En compliment  del  que preceptua el  vigent  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i  Règim Jurídic  de les  entitats  locals  de 28 de novembre de 
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, 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 de l'alcalde president:

Números del  66 al 104 (corresponents al mes de març de 2015)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1.  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  BLOC-
COMPROMÍS SOL·LICITANT QUE S'INSTE LA CONSELLERIA D 'EDUCACIÓ 
A NEGOCIAR UN NOU ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ

 Joan  Josep Garcia  Terol,  del  Grup  Municipal  Bloc-Compromís,  dóna 
lectura a la moció presentada en el registre electrònic, el 29 de març de 2015, 
registre  d'entrada  número  21,  en  què  sol·licita  que  s'inste  la  Conselleria 
d'Educació a negociar un nou acord de professorat interí,  amb el següent tenor 
literal:

“L'acord de professorat interí signat per conselleria i alguns sindicals en 
abril de 2013, en substitució d'un acord de 2010, està basat en la reordenació 
de les borses en ocasió d'oposicions, divideix el col·lectiu en diversos grups  
diferents  i  ha  ocasionat  greus  perjudicis  al  professorat  interí  i  al  sistema 
educatiu públic no universitari, pels motius següents:

   1. Suposa una desregularització de les borses de treball  del  professorat  
interí, les quals venien funcionant des dels últims 30 anys i garanteixen  
la seua estabilitat laboral.

2. Mostra  un  menyspreu  vers  l'experiència  docent.  A l'hora  d'establir  la  
divisió  del  professorat  interí  en  grups,  ho  fa  en  funció  del  resultat  
obtingut en les oposicions, mostrant un menyspreu absolut vers un dels 
principis fonamentals que regeix la contractació en el món del  treball:  
l'experiència laboral. Hi ha docents que han sigut reordenats, els quals  
portaven  més  de  quinze  anys  treballant  amb  vacant  anual  per  a  
Conselleria  d'Educació  i  que  en  aquest  curs  només  han  fet  algunes 
substitucions o encara estan en l'atur.

3. Ataca  de   forma  frontal  al   principi   bàsic   d'estabilitat   laboral.   La 
reordenació, si bé no suposa de iure l'acomiadament dels treballadors o 
treballadores,  si  que ho és de facto.  Molts  dels docents que van ser 
reordenats  en  les  oposicions  de  2013,  la  majoria  dels  quals  duien 
treballant més de quinze anys ¡ininterrompudament, van perdre el seu 
lloc en la borsa, alguns dels quals encara no han treballat o només han 
fet algunes substitucions.

4. S'aplica  amb  retroactivitat.  Els  i les  treballadores  afectades  per  la 
reordenació, van començar a treballar sense que en cap moment se'ls  
demanara tindre la fase de l'oposició aprovada. En els casos de borses 
extraordinàries,  alguns  docents  afectats  no  han  tingut  la  possibilitat  
d'aprovar la fase d'oposició al no haver-se convocat oposicions a la seua  
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especialitat.

5. Estableix  uns  criteris  de  divisió  del  professorat  interí  discriminatoris  i
arbitraris: es classifica el professorat interí en diferents grups, en funció 
de la seua situació passada: si ha prestat serveis abans de 1994 en el cos 
de mestres o 1995 en el cos de secundària; si té la fase completa de les 
oposicions; si només té una part; o si no en té cap. I en funció d'això 
tindrà o no l'oportunitat de mantindre el lloc en borsa o no.

6. Es discrimina, fins i tot, als mateixos docents que tenen l'oposició aprovada 
en la mesura que si bé la filosofia de l'acord és tindre la fase d'oposició 
aprovada, els docents que van aprovar una fase d'oposició abans de  la 
signatura  de l'acord,  però van començar  a  treballar  després passen a 
estar en el grup quatre, és a dir, encara que aproven la fase d'oposició no  
mantenen el seu lloc en borsa.

7.  Condemna  al  professorat  interí  reordenat  a  l'exclusió  social.  Aquestos 
companys i companyes, han d'afrontar un context de fortes retallades a  
nivell laboral i social, la qual cosa complica molt la seua incorporació tant en  
el  sector  docent  com en altres  sectors.  A més  a  més,  la  majoria  dels  
docents reordenats  en les oposicions de 2013 duien treballant més de 
quinze anys ininterrompudament, amb la cinquantena d'edat complida,  
amb família, amb majors o menors depenent, etc. 

Un dels objectius en què es basava la Conselleria d'Educació per aprovar 
l'acord  era garantir treball a aquells que estaven per darrere del llistat i havien  
aprovat  oposicions.  L'absurd d'aquest  acord interí  és evident  quan veiem les 
xifres de  professionals que han sigut reordenats en 2013 i substituïts per altres  
docents.  Doncs bé, un 60% dels docents reordenats en 2013 van treballar en 
2012,  mentre que del col·lectiu que ha ocupat el seu lloc en 2013 només ha 
treballat un 50%. És a dir, els suposats beneficiats de l'acord no ho han sigut tal i  
com pretenia la Conselleria perquè la millor manera perquè treballen els docents  
interins  no  és  modificar  l'ordenació  de  les  borses  sinó  deixar  de  retallar 
plantilles (5000 docents menys en quatre anys), augmentar-les i millorar-les per  
atendre correctament les necessitats de l'alumnat.

De continuar vigent aquest acord en les oposicions convocades per a 2015,  
es  produirà una  segona  onada  de  reordenacions  i  molts  docents  d'infantil,  
primària, secundària, cicles formatius, EOI i conservatoris, perdran el seu lloc en 
les borses de treball.

La tasca que els docents interins duen a terme és indispensable, perquè 
garanteixen el cobriment de la totalitat de les plantilles, així com de les baixes i  
permisos,  condició  sine qua non per  a  garantir  la  qualitat  de l'ensenyament 
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públic.  A més,  volem fer  palés  que  darrere  de  cada  un  d'aquestos  grups  i  
situacions hi ha docents que han prestat els seus serveis quan i on se'ls ha  
demanat. Persones amb famílies que estan patint les conseqüències de la mala 
gestió dels recursos públics.

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

ACORDS

PRIMER. Que l'Ajuntament de Xàtiva inste a la Conselleria d'Educació a  
negociar de forma immediata -abans de la convocatòria d'oposicions- un nou 
acord  en  el  marc  de  la  Mesa  Sectorial  d'Educació  que  retorne  als  criteris  
d'ordenació de 2010 (els que s'han fet servir des de fa 30 anys) basats en uns  
criteris d'experiència docent i estabilitat laboral.

SEGON. Que l'ajuntament de Xàtiva inste  a Conselleria  d'Educació  a  
declarar la nul·litat de la reordenació de les borses d'ocupació pública després 
de les oposicions de 2013 a causa de l'acord d'interins, retornant-los a la seua 
posició en la borsa anterior a aquesta reordenació.”

L'Ajuntament  en  Ple,  per  onze  vots  en  contra  (el  vot  de  l'alcalde-
President i els deu 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 aprovar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal 
Bloc-Compromís   en què sol·licita  que s'inste  a la  Conselleria  d'Educació  a 
negociar un nou acord de professorat interí. 

7é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

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

Miquel Àngel Lorente López,  diu que hi ha dues preguntes pendents de 
contestar del Ple anterior:

La 1a,  sobre l'elaboració  del  llibre de la  Història de Xàtiva:  si  ja  s'ha 
pensat fer  la  publicació,  i  si  els materials  estaven ací. Aquesta  pregunta va 
quedar pendent de contestar  per la regidora de cultura que la va remetre al Sr. 
Vila.
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 El regidor Ramón Vila Gisbert, manifesta que no entén la pregunta, però 
que la història de Xàtiva consta de 10 llibres, dels quals hi ha 5 editats i 5 sense 
editar, per la qual cosa li agradaria que li repetira la pregunta.

Miquel  Àngel Lorente  López  repregunta:  quants  volums  falten  per 
publicar, si el contingut de tota l'obra està fet, i si està fet encara que no estiga 
publicat si està en poder de l'Ajuntament o de la Universitat.

Ramón  Vila  Gisbert,  respon  que  hi  ha  5  llibres  fets,  que  en  queden 
pendents 5, perquè tots no es poden publicar de colp i s'ha anat a poc a poc, i 
que  si  hi  ha partida  pressupostària  la  idea  és  de continuar  treballant  en la 
Història de Xàtiva.

Miquel Àngel Lorente López, diu que la 2a pregunta són una bateria de 
preguntes que li va fer a l'alcalde i que no figuren en l'acta, i són les relatives a 
la plaça de bous i a l'arquitecte de l'Ajuntament, per la qual cosa les torna a 
formular.

L'alcalde manifesta que no les recorda, però que si les torna a fer les 
contestarà si les sap.

Miquel Àngel Lorente López pregunta si existeix incoat algun expedient 
disciplinari en relació a l'arquitecte municipal.

L'alcalde contesta que sí.

Miquel  Àngel  Lorente  López  pregunta  quines  actuacions  i  diligències 
s'han acordat i quin ha sigut el resultat.

L'alcalde  respon  que  l'assumpte  està  en  el  jutjat  i  mentre  estiga 
subjudice no es pot tocar res.

Miquel  Àngel  Lorente  López  pregunta  si  l'alcalde  és  conscient  que 
l'arquitecte municipal va ser condemnat per la via civil a pagar els honoraris del 
treball tècnic que va fer servir per a redactar el plec de condicions de l'obra de 
rehabilitació de la plaça de bous, i que aquest pel seu compte ho va encarregar 
a un altre arquitecte aprofitant el treball d'aquest.

L'alcalde contesta que hi ha un expedient obert, i quan es resolga ja es 
veurà.

 Miquel  Àngel  Lorente  López  pregunta  si  se  sabia  que  l'arquitecte 
municipal va facturar a l'empresa que va redactar el projecte per a Llanera l'1 
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d'agost  de  2005,  i  5  dies  abans  d'adjudicar-se  pel  Ple  l'obra,  i  després  va 
facturar a Llanera quan es van iniciar les obres.

L'alcalde  respon  que  no  ho  sap,  i  que  no  hi  ha  cap  document  a 
l'Ajuntament que ho acredite.

 Miquel  Àngel  Lorente  López  pregunta  si  se  sabia  que  l'arquitecte 
municipal va consistir a Llanera sobrecostos per import d'almenys el 74% del 
preu de licitació, i  que l'ajuntament basant-se en la licitació va adjudicar i va 
pagar a Llanera la diferència entre el preu d'adjudicació de l'obra i els 10 milions 
que va acabar pagant a Llanera.

L'alcalde respon que el que es va pagar és el que es va certificar i es va 
informar pels tècnics i amb els informes favorables.

 Miquel  Àngel  Lorente  López  pregunta  si  se  sabia  que  l'arquitecte 
municipal havia estat facturant bé directament o a través d'una mercantil a partir 
de novembre de 2008 treballs a diversos clients.

L'alcalde contesta que no ho sabia.

Miquel Àngel Lorente López pregunta  en relació amb els procediments 
penals seguits pel Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Xàtiva on està sent investigat 
l'arquitecte municipal quins acords o decisions s'han adoptat respecte d'això.

L'alcalde respon que s'ha obert  un expedient  i  quan el  Jutjat  resolga 
s'actuarà.

Miquel  Àngel  Lorente  López  pregunta  si  en  aquest  Ajuntament  s'ha 
sancionat a 3 anys a altres funcionaris per fets idèntics.

L'alcalde contesta que quan s'ha tingut constància s'ha actuat.

 Miquel Àngel Lorente López pregunta si es protegeix l'actuació de 
l'arquitecte municipal en els expedients en què ha actuat.

L'alcalde diu que es protegeix tot el que s'ha fet bé, allò que s'ha fet 
malament no.

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

•  Miquel  Àngel  Lorente  López  pregunta  per  què  s'estan  talant  els 
arbres de la República Argentina.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 4, DE 2 D'ABRIL DE 2015

1



L'alcalde contesta que ho pregunte al Departament d'Obres en relació 
amb l'obra i se li informarà.

• Miquel Àngel Lorente López pregunta si en el pàrquing de la Cova 
negra s'ha col·locat un senyal que diu que és propietat privada i per quin motiu.

L'alcalde respon perquè es tracta d'una propietat privada i el propietari no 
vol que s'aparque allí.

• Miquel Àngel Lorente López en relació amb la proposta que es va 
aprovar en el ple relativa al tall de subministrament d'energia als veïns, i ja que 
s'ha contractat amb la central de compres i no s'ha convocat la reunió prevista 
pregunta que se li explique el contracte, els termes en què s'ha firmat, i si no 
s'ha complit l'acord plenari per què.

Maria José Masip Sanchis, respon que li sembla curiós que el Sr. Lorente 
s'interesse pel compliment d'un acord que segons creu recordar no va recolzar; 
i en relació amb el tema informa el Sr. Lorente que les empreses elèctriques no 
van respondre a les peticions de l'ajuntament, i que tots els punts de l'acord 
plenari  s'han  complit. Diu  que  l'energia  es  paga  a  través  de  la  central  de 
compres i  és la Diputació l'encarregada de gestionar eixos contractes, per la 
qual cosa es donà trasllat al Diputat que s'estava negociant amb les elèctriques 
perquè s'introduïren les clàusules socials en els seus plecs. Continua dient que 
en cap moment s'ha deixat als ciutadans desatesos en el tema de la pobresa 
energètica i el cost de la llum, i que les clàusules socials no van destinades a la 
condonació del deute sinó que no es produïsquen talls de llum, i que si no s'ha 
convocat  la  reunió  és  perquè  no  hi  ha  hagut  resposta  de  les  companyies 
elèctriques.

Finalment diu que reitera l'interés de la corporació a reunir-se amb les 
elèctriques i invita al Sr. Lorente, i també vol deixar clar que no s'ha incomplit 
cap acord plenari.

• Miquel Àngel Lorente López pregunta quines intencions es té per 
part de la Conselleria d'Educació de cedir o vendre una parcel·la de la costa del 
castell a una empresa privada, i per què se li ha donat el vist i plau.

L'alcalde contesta que ni l'alcalde, ni l'Ajuntament vendran res, perquè no 
tenen  cap parcel·la  allí,  i  que és la  Conselleria qui  si  ha de vendre vendrà 
perquè entén que eixa empresa ho necessita,  i que segons informe del tècnic 
municipal no hi ha inconvenient.

• Francesca Chapí Albero diu que l'any passat es va prometre un 
diners als discapacitats i que encara no s'ha pagat, i pregunta quan es va a 
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pagar.

Rosa María Esteban Miedes respon que en la Comissió informativa ja li 
va explicar detalladament l'assumpte, i que els responsables del centre saben 
com es va quedar amb ells i quan rebran el pagament.

• Francesca Chapí Albero pregunta per què després de 3 anys de 
no fer les cassoles es tornen a fer ara, quin import tenen i quin impacte turístic 
té.

           A les catorze hores i dotze minuts abandona la sessió Vicente Parra 
Sisternes sense tornar-se a incorporar.

• Maria Cristina Suñer pregunta qui donà  l'ordre d'asfaltar el carrer 
la Reina, quin acord i quin criteri tècnic s'ha tingut en compte; que el carrer la 
Reina no estava en la primera relació i si va a tornar-se a  asfaltar.

L'alcalde diu que quan s'acabe d'asfaltar tots els carrers, perquè en falten 
encara alguns, el tècnic ja els passarà la informació,  en el fet que no estava en 
la relació diu que ni el carrer la Reina ni altres, perquè han sigut a càrrec de la 
millora d'asfaltat que va presentar l'empresa adjudicatària, i que el que s'està 
fent ara allí és eixamplar les voreres.

• Joan Josep Garcia diu que el 25 d'abril se celebrarà a Xàtiva la 
Trobada d'Escoles i que tots els grups polítics haurien de participar-hi.

Maria José Pla respon que agraeix que el Sr. Garcia diga que s'invite a 
tots els grups però des de la seua regidoria ja s'estan cursant les invitacions, i 
que l'ajuntament també està col·laborant.

• Rafael Llorens manifesta que ja que van a realitzar-se actuacions 
en el jardí, sol·licita que com a mínim es netege.

L'alcalde respon que  la Diputació la setmana passada  va aprovar el 
projecte del jardí l'import del qual ascendeix a uns 360.000 € i que es va a fer 
prompte.

• Rafael  Llorens  pregunta  per  què  està  paralitzada  l'obra  del  col·lector 
central.

L'alcalde contesta que ara s'està treballant en el riu i després es farà.

• Rafael Llorens en relació amb el tema aparegut en premsa sobre 
l'estació indica que quan ell va estar a Madrid a tractar el tema, Adif li va dir que 
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no  es  podia  solucionar  mentre  l'Ajuntament  no  retirara  el  contenciós, 
comprometent-se a autoritzar l'obra quan es retirara.

L'alcalde manifesta que la contestació va ser primer que calia retirar-se 5 
metres i després 20 cm, la qual cosa és impossible, i quant a la retirada del 
contenciós  els  tècnics  de  Secretaria  i  Intervenció  van  informar  que  no  era 
convenient, i la qüestió és que es van perdre uns 700.000 €.

           A les catorze hores i vint-i-sis minuts abandona la sessió  Maria Emilia 
Soro Perona sense tornar-se a incorporar.

• Juan Ignacio Reig  pregunta per què no s'ha donat publicitat en les 
xarxes socials i mitjans de comunicació a una contractació en procés d'obrers 
per al servei de llanterneria.

José Antonio Vidal  contesta que la publicitat que s'ha donat ha sigut en 
el SERVEF, que és l'encarregat de subministrar el llistat de gent que compleix 
els requisits per a contractar.

Juan Ignacio Reig prega que quan es faça una altra contractació que se 
li done la màxima difusió.

•  Roger Cerdà, en relació amb el que havia dit l'alcalde que no hi 
ha cap ajuntament que amb un pressupost de 27 milions d'euros que només 
tinga de reconeixement extrajudicial 34.000 €,  diu i sol·licita que conste en 
acta, que l'Ajuntament d'Ontinyent amb un pressupost de 26 milions d'euros té 
3.400 € de reconeixement extrajudicial i els càlculs són que podria arribar a 
10.000.

L'alcalde indica que  l'Ajuntament d'Ontinyent el romanent positiu amb els 
informes en contra d'intervenció i secretaria se'l va gastar en el que va voler.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les     catorze  hores  i trenta-tres   
minuts  alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau de 
l'alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com el secretari  que done fe.

      Vist i Plau:
     L'ALCALDE,                                                                     EL SECRETARI,
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