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GRUPO MUNICIPAL BLOC- COMPROMÍS (Compromís):

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep García Terol
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C's)

Sr. Juan Giner Company

En la Ciudad de Xàitva, a las once horas del día tres de octubre de dos mil 
quince,  se  reúnen  en  el   Salón  de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial  y  bajo  la 
Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  Roger  Cerdá  Boluda,  los  Concejales 
indicados,  con  objeto  de  celebrar  en  única  convocatoria  de  sesión  ordinaria 
previamente convocada.

La Concejala Mª Amor Amorós Giménez, excusa su no asistencia.

La Corporación está asistida por la Sra. Interventora Carmen Savalls Sanfélix, 
y por el Sr. Secretario Rafael Pérez Alborch, que actúa además como fedetario.

El Pleno se constituye válidamente para cumplir los asistentes con el tercio 
del número legal de sus miembros, y asistir el Presidente y el Secretario. 

El  Sr.  Alcalde  declara  abierta  la  sesión,  que  se  desarrolla  conforme  al 
siguiente ORDEN DEL DIA:

1º.- APROVACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN Nº 13, DE 3 D E OCTUBRE 
DE 2015. 

       
En conformidad con  lo  preceptuado  en el  artículo  91 del  Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, de 28 
de noviembre de 1986, el señor Alcalde Presidente pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, que 
ha sido distribuida junto con la convocatoria de la presente sesión.

      Jorge Herrero Montagud, del grupo municipal PP, dice que en el  acta en el  
ruego  o  pregunta  núm 8  que  hizo  pone  :  "en  relación  con  la  utilización  de  los 
espacios  púbicos,  espanyoleto  etc,  dice  que  ya  planteó  y  quiere  que  quede 
constancia  de  la  conveniencia  de  hacer  un  estudio  de  viabilidad  por  que  algún 
particupar lo pueda explotar. " y que hay que añadir "y que si no se estudiara la  
opción de poderla dar a alguna asociación benéfica".
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Miquel Angel Lorente López, del grupo municipal EUPV:AC, manifiesta que en 
a pàg 16 en su intervención en relación a la modificación de las ordenanzas fiscales 
consta "..perque el mercado energético así lo pide" y que además  dijo "y que los  
indicadores que prevén la crisis energética también lo plantean de esa manera".

A continuación y no formulándose ninguna objeción más, por unanimidad de 
los  veintiún  miembros  se  aprueba  el  acta  correspondiente  a  la  sesión  ordinaria 
celebrada el 3 de octubre de 2015, teniéndose que proceder a su corrección antes 
de la transcripción al libro de actas.

2º.-  EXPTE.  NÚM.   2090/2015.  PRESUPUESTO GENERAL  MUNICIPAL. 
EJERCICIO 2016. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del expediente instruido para la aprobación 
del  Presupuesot  General  para  el  ejercicio  2016,  que  comprende  el  del  propio 
Ayuntamiento, el del Organismo Autónomo Consejo Deportivo y el de la Sociedad 
Económica Municipal PROEXA, SA,. Elaborado de conformidad con lo quwe se ha 
preceptuado  en  los  artículos  162  y  siguientes  del  texto  refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Régimen Interior, Hacienda y 
Especial de Cuentas, de fecha 23 de octubre de 2015.

Visto que el expediente ha sido fiscalizado de conformida por la Interventora. 

Intervenciones:

Juan Giner Company, del grupo municipal Ciudadanos, dice que quiere hacer 
algunos comentarios en relación a los presupuestos de 2016 que presenta el nuevo 
equipo de gobierno; en primer lugar se apuesta por una mejora en el aspecto social 
que considera que no es suficiente y que se tendría que mejorar,  se incrementa 
considerablemente el  gasto  de personal dado a  la sentencia que obliga a pagar 
150.000  €  a  los  profesores  del  conservatorio  y  por  los  sueldos  del  equipo  de 
gobierno.  Los  presupuestos  deben   de  hacerse  desde  las  aportaciones  de  los 
miembros del equipo de gobierno, no obstante agradece la oportunidad que le se dio 
de presentar propuestas, y al que al menos una de las que presentó viene recogida 
en una partida de 12.000 € para hacer un nuevo colector. No le gusta la partida de 
38.000 € de participación ciudadana para hacer consultas populares partidistas y 
que  tendrían  que  destinarse  a  otras  necesidades  más  importantes,  como  por 
ejemplo subvencionar el servicio de autobús a la gente mayor para ir al hospital, etc., 
también le llama la atención una partida de 25.000 € para la cena de fin de año. En 
definitiva  los  presupuestos son  muy mejorables,  y  que  lo  difícil  no  es  hacer  los 
presupuestos sino cumplirlos, por lo tanto hará un seguimiento , y el voto será en 
contra.
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Maria  José  Pla  Casanova,  del  grupo  municipal  PP,  indica  que  su  grupo 
mantendrá  el  voto  de  abstención  que  ya  manifestó  en  la  comisión,  puesto  que 
defienden que los presupuestos los tiene que traer adelante el equipo de gobierno y 
que sigue la linia del  año pasado, por lo tanto calcando sus paules podriem decir 
que el presupuesto se hacen sobre una base incrementalista sin pensar en políticas 
y personas y/o el presupuesto es un mero trámite que no tiene ni proyecto ni criterio

Cristina Maria Suñer Tormo, del grupo municipal Compromis, manifiesta que 
el presupuesto que hoy se trae a aprobación desde el punto de vista de Compromis 
tiene dos aspectos fundamentales; el primero es el control del gasto corriente que 
siempre han criticado, por lo tanto se han mantenido el criterios de gasto corriente 
sin  incrementarlos  y  sólo  se  ha  incrementado  en  algunos  gastos  que  venden 
impuestos por la actuación del antiguo equipo de gobierno, a pesar de eso se ha 
hecho un gran esfuerzo para controlar el gasto corriente. Por otro lado hay un fuerte 
incremen en la inversión que determina cuáles son las líneas políticas del nuevo 
equipo de gobierno y que se han comprometido con la ciudadania. En relación al 
incremento del capítulo de personal que según el portavoz de Ciudadanos se ha 
incrementado una barbaridad, se ha incrementado un 5,7% dado sobre todo porque 
se  estaban  incumpliendo  los  convenios  y  por  la  incorporación  de  nuevas 
dedicaciones de los concejales, también la creación de nuevas concejalías comporta 
nuevos  gastos  pero  se  compensa  en  disminución  otros,  apostando  por  la 
participación ciudadana que es una demanda de la ciudadania. Se ha hecho una 
fuerte  inversión  en  el  estado  del  bienestar  que  se  nota  no  sólo  al  analizado  el 
capítulo II sino en la creación de las nuevas concejalías, bienestar social, políticas de 
igualdad, también hay partidas destinadas a la política lingüística. Es un presupuesto 
idéntico al del año anterior pero exclusivamente en la cantidad. El capítulo VI es el 
que demuestra cuál es la línea política del equipo de gobierno, con unas inversiones 
cifradas en 915.000 € y que a diferencia de los 990.000 € del año 2015 aquellas eran 
falsas puesto que se dedicaron 800.000 € a pagar expropiaciones. En resumen las 
inversiones actuales demuestran una línea muy clara y están a la dispoción de toda 
la ciudadania, se han dotado comidas para el plan especial del casco antiguo, para 
ejecuciones subsidiarias, y por indenmitzacions por ocupaciones de terrenos, y se ha 
dotado dinero en todas y cada una de las áreas del ayuntamiento.

Miquel Àngel Lorente López, del grupo municipal EUPV:AC, señala que estos 
presupuestos son de transición, que se ha hecho un esfuerzo importante, y que una 
novedad es que se ha dado participación al resto de grupos políticos cosa que antes 
no se hacía y esto supone un salto cualitativo, por otro lado se acerca a los plazos 
que marca al decreto 500/90 y es la aprobación del presupuesto antes del 15 de 
octubre, y también cumplir con el reglamento de organización y se hacer un debate 
previo y después confeccionar el  numeros.  Se esta  trabajando desde el  mes de 
agosto y se han hecho aportaciones y muchas pero de cara al año que viene es 
necesario integrar ese debate. Indica que el presupuesto dadas las circunstancias 
tiene un punto débil y es el de la participación ciudadana y sobre el que ya se está 
trabajando desde la concejalía de hacienda y la de participación. Considera que el 
presupuesto  tiene  que  asumir  un  nuevo  reto  que  es  replantear  cuáles  son  los 
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servicios que se tienen que aportar a la ciudadanía y cómo y de qué manera se 
tienen que financiar, se tiene que ir hacia una fiscalidad progresiva. Quiere resaltar 
que a pesar de ser unos presupuestos de transición ya tienen presente 2 cuestiones 
fundamentales,  las personas y la proyección económica,  y tienen una aportación 
importante para el bienestar social, para la emergencia social, educación, promoción 
económica etc. En definitiva es un presupuesto que pone los cementos en la ciudad 
que entre todos y todas se quiere construir.

Ignacio Reig Sanchis, del grupo municipal Socialista, en primer lugar dice que 
acepta las críticas al presupuesto, puesto que es el primero que hace el equipo de 
gobierno y que de seguro es mejorable, que se ha intentado hacer un presupuesto 
riguroso,  sin  extravagancias,  pero  los  recursos  son  ajustados  los  compromisos 
adquiridos condicionan el resultado final

En  cuanto  a  los  ingresos  manifiesta  que  se  ha  hecho una  previsión  muy 
conservadora,  quitando un 3% del total  para evitar gastar lo que después no se 
pueda  ingresar  como  venía  haciéndose  antes.  Por  ejemplo  la  participación  en 
tributos del estado tiene una previsión muy conservadora, en en cuanto a la IBI en 
2015 había un tipo del 0,60% para 2016 es del 0,75%

En relación a los gastos, la cancelació de la deuda de PROEXA , ha permitido liberar 
recursos, también se ha reducido el gasto corriente por ejemplo en la feria, y se 
incrementa la partida de agricultura, juventud, políticas de igualdad, etc. Y se dotan 
otras partidas de nueva creación como por ejemplo patrimonio, urbanismo, y el gasto 
corriente está casi congelado. En definitiva la cancelació de la deuda ha permitido 
destinar ese dinero a otras partidas

Por otro lado y respecto de las transferencias, se dota el Consejo Agrario, a 
Consejo  Local  de  Acción  Social,  al  de  la  Mujer,  al  Fondo  Valenciano  para  la 
Solidaridad.  

Respecto a las inversiones dice que no se hará ningun endeudamiento para 
hacerlas,  las  previstas  se  financiarán  con  recursos  propios  ,  y  tampoco  figura 
ninguna inversión fantasma que después nunca llega. En definitiva hay 27 pequeñas 
inversiones repartidas entre todas las concejalías .

En cuanto a las propuestas de los grupos de la oposición indica que las hace 
suyas y se compromete a realizarlas.
 

Para acabar manifiesta que el presupuesto es un documento de partida, pero 
es el primero de una nueva etapa con criterios sustancialmente a los del anterior 
equipo  de  gobierno,  y  que  las  intenciones  están  bien  reflejadas,  acción  social, 
defensa  de  la  cultura  y  del  patrimonio,  y  reactiviación  económica  y  creación de 
puestos de trabajo.
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El  Alcalde,  Roger  Cerdà  Boluda,  dice  que  en  primer  lugar  quiere  dar  la 
enhorabuena  al  Concejal   de  Hacienda  y  también  a  los  grupos  políticos  y 
funcionarios puesto que se empezó a trabajar el presupuesto en el mes de agosto, y 
ha sido  un trabajo  importante  e  intenso porque  se quería  cumplir  en los  plazos 
legalmente  establecidos  para  que  se  aprobara  inicialmente  en  octubre  y 
definitivamente antes del 31 de diciembre, y eso supone dar normalidad al trabajo 
del ayuntamiento.

Por  otra  parte  quiere  destacar  que  se  ha  mantenido  la  coherencia  en  el 
discurso de los últimos años, y que el rigor económico ha estado presente en la 
elaboración del  presupuesto  con el  mantenimiento  de ingresos y  congelación de 
gasto corriente, y sobre todo en el incremento de las inversiones y transferencias 
corrientes,  que  marcan  cuál  es  el  criterio  político  del  equipo  de  gobierno,  un 
presupuesto para las personas, con rigor, con ahorro y con los objetivos muy claros, 
apostando claramente por aquellas personas que están pasándolo  más mal. Son 
unos presupuestos con un carácter marcadamente social, se trata de una apuesta 
por el bienestar social y por la promoción económica de la ciudad. Por último dice 
que quiere destacar una cuestión que no se ha comentado, y es que todo lo que se 
prevé se hizo sin incrementar el endeudamiento, sino reduciéndolo en 2,2 millions de 
euros, eso es importante para poner en valor la nueva forma de hacer política del 
equipo  de  gobierno,  y  espera  que  se  sea  riguroso  en  aquello  que  marca  el 
presupuesto y que lo  realmente importante es gestionar de una manera austera y 
clara

El  Ayuntamiento  Pleno,  por  quince  votos  a  favor  (el  voto  del  Sr.  Alcalde-
Presidente, los seis votos de los concejales del grupo municipal PSOE, los cinco 
votos  de  los  concejales  del  grupo  municipa  EUPV:AC  y  los  tres  votos  de  los 
concejales del grupo municipal Compromís) un voto en contra (el voto del concejal 
del  grupo  municipal  Ciudadanos)  y  cinco  abstenciones  (las  abstenciones  de  los 
concejales del grupo municipal PP) adopta el siguiente ACUERDO:

Primero .- Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 2016 formado por 
el del Ayuntamiento, el Consell Esportiu y la socidad municipal PROEXa, SA y la 
plantilla de personal con el siguiente resumen:

DESPESES

                                        
Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I Personal 8.412.458,46 136.485,00 8.548.943,46 8.548.943,46
C-II Compra de bens corrents 8.200.283,02 788.610,50 34.935,00 9.023.828,52 9.023.828,52

C-III Interessos 415.624,10 1.500,00 0,00 417.124,10 417.124,10

C-IV Transferencies corrents 1.732.100,00 241.900,00 1.974.000,00 973.920,00 1.000.080,00

C-VI Inversions 915.324,48 50.000,00 965.324,48 965.324,48

C-IX Amortització préstecs 2.254.209,94 0,00 2.254.209,94 2.254.209,94

       TOTAL DESPESES 21.930.000,001.032.010,50 221.420,00 23.183.430,50 973.920,00 22.209.510,50
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INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I Impostos directes 11.585.700,00 11.585.700,00 11.585.700,00
C-II Impostos indirectes 140.000,00 140.000,00 140.000,00

C-III Taxes i altres ingressos 3.159.200,00 200.973,00 3.360.173,00 3.360.173,00

C-IV Tranferencies corrents 6.658.100,00 830.937,50 153.920,00 7.642.957,50 973.920,00 6.669.037,50

C-V Ingressos patrimonials 387.000,00 100,00 67.500,00 454.600,00 454.600,00

C-VII Transferencies de capital 0,00 0,00 0,00

       TOTAL INGRESSOS 21.930.000,001.032.010,50 221.420,00 23.183.430,50 973.920,00 22.209.510,50

PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARIo
1.- HABILITACIÓn NACIONAL
Denominació............................................................................................Grup Places
Secretari......................................................................................................A1 1
Interventora.................................................................................................A1 1
Vicesecretari...............................................................................................A1 1
2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A) SUBESCALA TÈNICA
Tècnic.........................................................................................................A1 3
B) SUBESCALA DE GESTIÓ......................................................................A2 6
C) AUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu...............................................................................................C1 15
D) SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar........................................................................................................C2 14
E) SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern ...................................................................................................AP 14
3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
categoria tècnic superior.............................................................................A1 9
categoria tècnic mig....................................................................................A2 9
categoria tècnic auxiliar..............................................................................C1 1
B) SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
a) CLASSE POLICIA
Escala Superior.......................................................................................... A1 1
Escala Tècnica............................................................................................A2 3
Escala Bàsica.............................................................................................C1 51
Escala AuxiliarC1..........................................................................................1
b) CLASSE ESCOMESES ESPECIALS
categoria Tècnic Superior...........................................................................A1 20
categoria Tècnico Mig.................................................................................A2 6
categoria Tècnic Auxiliar ............................................................................C1 10
categoria Auxiliar.........................................................................................C2 10
c) CLASSE PERSONAL D’OFICIS
categoria Encarregat...................................................................................C1 1
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categoria Encarregat...................................................................................C1 2
categoria Oficial..........................................................................................C2 21
categoria Operari .......................................................................................AP 23
PERSONAL LABORAL FIXE
Professor C. Luis Milán (a extingir).............................................................A1 6
PERSONAL EVENTUAL
Denominació.........................................................................................................Llocs
Responsable de Gabinet d’AlcaldIa............................................................C1 1
Responsable de comunicació i prensa.......................................................C1 1
Compromís.................................................................................................C1 1

Segundo .- Se aprueban las plurianualidades que constan en el presupuesto 
de inversiones y que, en los porcentajes y anualidades correspondientes, figuran en 
las bases de ejecución

Tercero .- De conformidad con el artículo 165 del texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se dictaminan favorablemente las bases de 
ejecución que regirán la gestión del mencionat presupuesto.

Cuarto .-  En  cumplimiento  de  lo  que  establece  el  artículo  16.2  del  RD 
1463/2007, deEstabilidad Presupuestaria, se da cuenta al Pleno de la Corporación 
del informe de la interventora sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria

Cinco .- Continuar el expediente por los trámites administrativos señalados en 
los artículos 168 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de los Haciendas 
locales, para la aprobación definitiva del  Presupuesto,  mediante su exposición al 
público en el Boletín Oficial de la provincia, durante quince días, a fin de que los 
interesados  puedan  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
Presupuesto  es  considerará  definitivamente  aprobado  si  no  es  presentan 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas

3é.-  EXPTE.   NÚM.  2630/2015.  RENOVACIÓN  DE  REPRESENTANTES 
PARA  LA  PRESENTE  LEGISLATURA  DE  LOS   VOCALES  DEL  CO NSEJO 
MUNICIPAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIA SOCIAL.

Vista la propuesta de la concejla delegada de bienestar social, en referencia al 
nombramiento  de representntess  de  las  asociaciones  de  emergencia  social,  con 
mayor representación en el municipio, integrantes en el Consejo Municipal de Acción 
y Emergencia Social.

Vistas  las  normas  de  régimen  interior  que  regulan  la  organización  y 
funcionamiento del  Consejo,  aprobadas por acuerdo plenario  de 3 de febrero  de 
2012.
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Resultando que en el artículo 9 de las referidas normas, establece que en 
todo  caso,  la  composición  del  Consejo,  será  objeto  de  ratificación  o  renovación 
necesariamente con cada nueva corporación municipal.

Vista el  acta de la sesión especial  constitutva,  de fecha 10 de octubre de 
2015,  donde  aparece  la  constitución  del  Consejo.  Ratificación  y  renovación  de 
representantes para esta legislatura.

Vistas las designaciones realizadas por las asociaciones de emergencia social 
con mayor representación en el municipio, integrantes en el Consejo, de los nuevos 
vocales  para  la  representación  de  las  mismas  en  el  Consejo,  durante  esta 
legislatura.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente Sociocultural y de 
Promoción Económica de fecha 21 de octubre de 2015.

Visto el informe de la Directora del Area Sociocultural, de fecha 16 de octubre 
de 2015, en referencia al procedimiento a seguir.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad del veintiun de los miembros, adopta 
el siguiente ACUERDO:

Primero .- Nombrar en base a las normas de régimen interior que rigen la 
organización y funcionamiento del Consejo, aprobadas por acuerdo plenario de 3 de 
febrero  de 2012,  en su artículo  sexto,  como representantes de cada una de las 
asociaciones de emergencia social, con mayor representación en el municipio, en el 
Consejo Municipal de Acción y Emergencia Social, para la presente legislatura, a los 
miembros que a continuación se relacionan:

1.-CREU ROJA:
Titular : Sra. Milagros Robledo Martin.
Suplente: Sra. Marisa Juan Peiró.

2.-ASSOCIACIÓ GENT DE LA CONSOLACIÓ
Titular: Sr. Antoni Vicent Llopis Moscardó
Suplente: Sr. Vicent Soriano Ginés.

3.- ASSOCIACIÓ COMPROMÍS SOCIAL EVANGÈLIC.
Titular: Sr. Miguel Fernández Domenech( se ratifica)
Suplente: Sra.Carmen Montell Panblanco.

4.- CARITAS DIOCESANA VALÈNCIA 
Titular: Sr. Vicente Castillo Castells ( se ratifica 
Suplente: Sr. Antonio Soler Vidal ( se ratifica)
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Segundo .-  Nombrar  como  representantes  del  Equipo  Social  Base,  en  el 
Consejo Municipal de Acción y Emergencia Social, para la presente legislatura

A las trabajadoras sociales:
Sra: Concepción Olmos Ribes ( se ratifica)
Sra:Amparo López Aparicio( se ratifica)

A a 'Educadora Social:
Sra: Carmen Sanz Martin ( se ratifica)

Tercero .- Nombrar como secretaria del Consejo, a la Sra. Maria Nieves Marti 
Mas( se ratifica).

Cuarto .- Aprobar la propuesta de las parroquias de Xàtiva, que a continuación 
se relacionan, de asistir como invitados a las sesiones del Consejo, en base a las 
peticiones formalmente presentadas y con los representantes designados por eso a 
tal efecto:

1.-CARITAS PARRÒQUIA DE LA MERCÈ
Titular: Sra. Milagros Garcia Moscardó
Suplente: Sra: Maria Nieves Sáez Cano

2.- CARITAS PARRÒQUIA DELS SANTOS JUANES 
Titular: Sr Luis Llorens Gosalbez
Suplente:Sra Rosa Molina Alventosa

3.-CARITAS PARRÒQUIA DEL CARMEN
Titular:Sr. Vicente Castillo Castells
Suplente.Sra. Maria Guadalupe Blanco Beizoa

4.-CARITAS PARRÒQUIA DE LA SEU
Titular: Sra. Maria Luisa Tudela Estruch.
Suplente: Sra. Maria del Carmen Navarro Venega

5.-CARITAS PARRÒQUIA DE SANT PERE
Titular: Sra. Maria Mollá Gómez
Suplente: Sra. Concepción Gutierrez Rodenas

Quinto .- Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicar a todos 
los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Xàtiva.

4é.- EXPTE. NÚM. 2169/2015.  APROBACIÓN DE LA DECLA RACIÓN, AL 
SEÑOR  RAMÓN PELEGERO SANCHIS “RAIMON”, COMO A HIJO  PREDILECTO 
DE LA CIUDAD DE XÀTIVA. 
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Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  el  último  12  de 
septiembre de 2015, acordando la incoación de un expediente para la declaración de 
Hijo Predilecto de la Ciutat de Xàtiva a Ramón Pelegero  Sanchis “Raimon” conforme 
al  procedimiento  que  se  establece  en  el  Reglamento  Municipal  de  Honores  y 
Distinciones, así como nombrar al Sr. Jordi Estellés Carrasco, Regidor de Cultura, 
Instructor  del  expediente  y  al  señor  Isaïes  Blesa  Duet,  Archivero  municipal, 
Secretario del mismo.

Vista la propuesta de edicto del Sr. Jordi Estellés Carrasco, Instructor del expediente 
y el  edicto del  Sr. Alcalde, de fecha 22 de septiembre de 2015, exponiéndose al 
público,  al  tablón  de  anuncios  de  la  Casa  de  la  Ciutat,  a  la  página  web  del 
Ayuntamiento y a todos los medios de comunicación, durante 15 días hábiles (hasta 
el 10 de octubre incluido), en los cuales el expediente ha estado de manifiesto en el 
departamento de Cultura, en horario de oficina, habiendo podido, los interesados, 
examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  u  objeciones  que  han 
estimado pertinentes, así como formular alegaciones.

Dado que, durante el periode de exposición al público del mencionado edicto, han 
tenido entrada al Registro General  del  Ayuntamiento, las siguientes instancias de 
adhesión al nombramiento de Raimon como Hijo Predilecto de la Ciutat de Xàtiva:

25-09-2015 Grup polític Compromís per Xàtiva

02-10-2015 Societat Musical La Nova de Xàtiva

02-10-2015 Associació d'Amics de la Costera

02-10-2015 STEPV Sindicat de Treballadores i Treballadors

 de l'Ensenyament del País Valencià.

02-10-2015 Claustre del Professorat de l'IES Josep de Ribera

02-10-2015 Claustre del Professorat del CEIP Taquígraf Martí

02-10-2015 Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres al País

Valencià (FECCOOPV)

05-10-2015 Joves Socialistes de Xàtiva

06-10-2015 Escola de Danses de Xàtiva

08-10-2015 Agrupació PSPV-PSOE

Y  fuera  de  plazo,  se  han  recibido,  por  Registro  de  Entrada  del 
Ayuntamiento, tres peticiones más de adhesión, en concreto de Esquerra Unida el 19 
de octubre de 2015 y de AFSA y de la Asociación Casa del Artista el 20 de octubre 
de 2015.
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Visto  el  Informe  emitido  por  la  Directora  del  área  Sociocultural  con  la 
fiscaliltzació favorable de la Interventora Municipal de Fons.

Visto el dictamen adoptado por la Comisión Municipal Informativa Permanente 
Sociocultural y Promoción Económica, el último 21 de octubre de 2015, por mayoría 
absoluta de sus miembros: dos votos en contra de las dos Regidoras del PP, una 
abstención del Regidor de Ciudadanos y el voto favorable del resto (seis votos en 
total).

Intervenciones:

        Juan Giner Company, del grup municipal Compromís, indica que en el ple 
passat ja van deixar clar el posicionament del seu grup al respecte d'aquest tema i 
que continuaran en la mateixa línia, diu que estan a favor de l'acte perquè valoren el 
seus mèrits, però volien possar de manifest si la proposta contava amb el suport 
majoritari de la societat xativina o d'uns determinats grups polítics o col·lectius, i de 
fet el debat ha estat ahi i hi ha molta gent que considera que no és prioritari , i sols 
13 col·lectius que s'han adherit de més de 200 associacions que hi ha Xàtiva.  Per 
altra banda diu que ja va preguntar quin cost anava a tindre, i a la data ja  sap que 
s'ha fet una transferència de crèdit per a pagar el concert, i que  també la ciutadania 
es pregunta perquè no ha tingut la deferència d'actuar gratuitament quan se li va a 
fer  un nomenament  com aquest,  i  a  més  s'ha  negat  a  fer  una tercera actuació 
gratuita quan ja s'han venut totes les entrades de les 2 actuacions programades.
Per últim es pregunta quin és el percentatge de població que recolça el nomenament 
un  3  o  un  4%,  i  finalitza  dient  que  des  de  ciudadans si  que  estan  a  favor  del 
reconeiximent,  però  els  agraden  les  formes  en  que  s'ha  portat  endavant  este 
expedient, i que caldria pendre nota i començar a reconeixer als xativins que porten 
el nome de Xàtiva pel món, i que encara no sap que és el que va a cobrar el Sr. 
Pelegero per les seues actuacions.

Mª José Pla Casanova, del grup municipal PP, anuncia que el vot del seu grup 
sera en contra perque hi han detalls del procés en els que no estan d'acord, i perque 
quan es va iniciar l'expedient pensaven la utilització política en que es trobariem, 
tampoc els agrada que siga el regidor l'ínic que defense la proposta a més quan a la 
vegada és l'instructor de l'expedient, i que després de convidar a les associacions 
per a que s'adheriren sols s'ha conseguit l'adhessio de 10 associacions d'un total de 
més de 200 colectius que hi ha a Xativa. Per altra banda diu que el regidor de cultura 
ha demanat a la Diputació una subvención de 45.000€ per a cubrir les despeses de 
l'organització i l'actuació quan se'ns va dir pel regidor que el cost era zero, i diu que 
si l'actuació es finança per la venda d'entrades, cas que es concedeixca la subvenció 
es tornaran els diners, en definitiva manifesta que no tenen informació i que hi ha 
falta de transpariència. Diu que al principi no es van donar compte de l'estratègia del 
regidor de transferències entre partides per a pagar les despeses, i que el regidor ha 
faltat a la veritat tal vegada per falta d'experiència i ha fet d'un procés que deuria ser 
clar i transparent siga un despropósit i es per aixó que votaran en contra.
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Joan Josep García Terol, del grup municipal Compromís, anuncia que van a 
recolçar la proposta perquè és un deute que té la ciutat en qui ha portat el nom de 
Xàtiva per tot el món i ha fet una gran tasca per dignificar la llengua, i que col·lectius 
de la nostra ciutat i de tot l'estat s'han sumat i s'han alegrat que des de el nou equip 
de govern es prenguera aquesta iniciativa, que no és mérit de ningú sinò que és un 
deute amb Raimon, i és lamentable que des de el grup de l'oposició es questione i 
es  faça  política  d'aquest  homenatge,  ja  que  l'anterior  govern  ha fet  homenatges 
sense passar pel ple, sense procediment, i ara és diferent s'ha fet com toca i en el 
qual ha pogut participar molta gent.

Per últim diu que han dit que no estan d'acord en alguns detalls, però el que 
estan fent  és que  estan utilitzant  políticament  una qüestió  de la  qual  hariem de 
sentir-nos orgullosos i estar tots units.

Miquel Àngel Lorente López, del grup municipal EUPV:AC, comença dient que 
el  seu  grup  està  d'acord  en  la  proposta,  i  que  els  causa  malestar  certes 
manifestacions que ha fet el portaveu de Ciudadanos, i no és positiu que una figura 
com la de Raimon que és una figura de ciutat.

Pel  que  fa  a  la  postura  del  Partit  Popular  diu  que  lamenta  el  canvi  de 
posicionament alegant qüestions de formes, que les coses són millorables però que 
tot  aixó  no  hauria  d'eclipsar  la  distinció  d'un  personatge  com  és  Raimon.  En 
conclussió  que  l'expedient  ha  de  ser  una  decisió  de  ciutat  més  enllà  que  de 
qüestions partidistes i que no siga un punt i final.

Jordi  Estelles Carrasco, del  grup municipal PSOE, diu que la societat està 
molt per damunt d'aquestes qüestions, i que Xàtiva en maig ja va passar pàgina, que 
Raimon ja té el suficient renom de moltes institucions i  la que li faltava era la de 
Xàtiva.

Pel que fa al que ha dit el Sr Giner, de que Raimon ve a cobrar li contesta que 
deixa en forma gratuita per a Xativa una escultura de la fundació Alfaro.

En relació al que ha dit la portaveu del Partit Popular li diu que pensava que 
s'havien contagiat del que havia passat en maig però que eixe contagi ha durat poc 
tal vegada per les pressions del seu partit o els vells de la política els hauran dit que 
canvien el vot, i que l'xpedient no l'ha iniciat ell sino els 15 regidors de l'equip de 
govern que estan en la mateixa línia i el recolcen.

En  relació  al  que  ha  dit  de que  ha  demanat  una  subvenció  diu  que  s'ha 
demanat per a vore si es pot fer el que ha previst i si no té diners no ho farà, a 
diferència del que feia el anterior govern, que el catxe de Raimon són 15.000 € que 
es pagarà amb la recaptació de la taquilla, que el recolçament social és gran ja que 
sino no estaria parlant-se de canviar el lloc, que espera que canvien el vot, i que han 
perdut la oportunitat de canviar l'aposta per la cultura.

Ignacio Reig Sanchis, del grup municipal PSOE, manifesta que el cost eé de 
15.000€  per  actuació  que  hi  ha  una  partida  pressupostària  de  33.000€  que  es 
finançarà de la recaptació de taquilla, pero per a poder contractar han tingut de fer 
transferència de partides perque l'anterior govern les va deixar a zero. Per tant vol 
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deixar clar que el cost del concert de Raimon és de 33.000€ i se pagarà integrament 
en la recaptació de taquilla i que no hi ha cap sobrecost.

Juan Giner Company, del grup municipal Ciudadanos, indica que s'esta fent 
una utilització partidista d'este assumpte, i vol deixar constància de que en general 
les  persones  a  les  que  se'ls  fa  un  homenatge  són  agraides  i  fan  una  actuació 
gratuita, i que ja té clar el que costarà que serà 15.000€ per actuació a part de totes 
les altres despeses que es generen.

Maria Jose Pla Casanova, del grup municipal PP, demana que no desvien ni 
manipulen  el  que  ella  ha  comentat,  ja  que  en  ningun  moment  ha  qüestionat  a 
Raimon, a l'artista i al seu curriculum, al catxe,  sino que qüestionen el proces que 
s'ha portat, i el cost de l'homenatge que diuen que és zero i de moment   ja han 
utilitzat  20.000€  de  distintes  partides  per  portar-ho  endavant,  i  a  més  pregunta 
perquè ha encomanat un aula gràfica conmemorativa a un artista amic amb un cost 
de 5.000€. També diu que el cost de l'actuació ja sap el que és i com es paga el que 
no sap el que costa és l'homenatge i que seran uns altres 30.000€.

Joan Josep García Terol, del grup municipal Compromís, reitera que li sembla 
molt  trist  que  es  mescle  el  moment  del  que  estem  fent  que  es  aprovar  el 
nomenament de fill predilecte amb els diners que costarà el concert o açò o allò, i en 
relació al que deia el portaveu de Ciudadanos de si hi ha més o menys recolçament 
podria plantejar-se una consulta ciutadana.

Miquel Àngel Lorente López, del grup municipal EUPV:AC, insisteix en que la 
qüestió  ha  de  ser  una  qüestió  de  ciutat,  i  li  crida  l'atenció  que  en  aquest  punt 
s'estiguen allargant tant les intervencions i utilitzant tantes energies i en canvit en 
altres com el pressupost no s'haja gastat en algunes intervencions ni tant siquiera un 
minut.

Jordí  Estelles Carrasco,  del  grup municipal  PSOE,  diu  que els  expedients 
irregulars i els processos irregulars ja s'han acabat , es van acabar en maig de 2015, 
i  que  evidentment  que  l'organització  suposa  un cost  però  que  en  tot  cas  s'està 
vegent en la regidoria d'hisenda.

L'Alcalde Roger Cerdá Boluda, diu  vol intervindre en relació al que ha dit la 
portaveu del Partit Popular i vol fer-li una reflexió i és que el grup popular va dir que 
anavem a votar sense complexos però que no és de veritat, els tenen tots, que han 
sigut incapaços de passar pàgina, que pareixia que anaven a canviar però que els 
han defrudat, i ara són incapaços de reconeixer el gran paper que esta persona ha 
jugat en la promoció i història de la ciutat. Diu que ells mai han tingut complexos 
quan el Partit Popular ha plantejat persones i fills ilustres de la ciutat perque entenien 
que les persones estan per damunt de tot.

 
L'Ajuntament Ple, per quinze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i els 

sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels regidors del grup 
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municipal EUPV:AC i els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís) cinc 
vots en contra (els cinc vots dels regidors del grup municipal del PP) i una abstèncio 
(l'abstenció del regidor del grup municipal C's) adopta el següent ACORD:

Primer .- Aprovar  la  declaració  de  Fill  Predilecte  de  la  Ciutat  de  Xàtiva  a 
Ramón Pelegero i Sanchis “Raimon”  conforme al procediment que s'estableix en el 
Reglament Municipal d’Honors i Distincions.

Segon .- Nomenar i concedir a Ramón Pelegero i Sanchis “Raimon”, el títol de 
Fill Predilecte de la Ciutat de Xàtiva, amb els atributs i/o documents representatius, 
els quals s'entregaran a l'interessat pel Sr. Alcalde en acte públic d'homenatge o en 
la forma que l'Ajuntament dispose (article 12 del Reglament d'Honors i Distincions).

Tercer .- Comunicar  el  present  acord  al  senyor  Jordi  Estellés  Carrasco, 
Regidor de Cultura, Instructor de l'expedient i al senyor Isaïes Blesa Duet, Arxiver 
municipal, Secretari del mateix. Traslladar també aquest acord al departament de 
premsa de l'Ajuntament per a que li done la major publicitat possible i al departament 
de protocol per a que organitze el corresponent acte de reconeixement.

5é.-  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA JUNTA  DE 
GOVERN LOCAL. 

No es tracten matèries delegades en la Junta de Govern Local.

6é.- MOCIONS

6é.1.- MOCIÓ CONJUNTA AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL  CONTRA 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DE 7 DE NOVEMBRE DE 2015

Segons  el  que  s'estableix  a  l'art  82.3  del  ROF,  es  sotmet  a  votació  la 
ratificación de la inclussió a l'ordre del dia, votant a favor la totalitat dels membres 
presents a la sessió.

Seguidament el secretari procedeix  a la lectura de la moció conjunta  amb 
motiu de la marxa estatal  contra  les violències masclistes de 7 de novembre de 
2015,  amb el tenor literal següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIU

El  7  de novembre de 2015 cofluirem a Madrid  milers  de persones de tot  
l'Estat,  convocades  pel  Moviment  Feminista,  per  a  manifestar-nos  contra  les  
violències masclistes.

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades  
no solament a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar  
i  millorar  la  prevenció  i  la  resposta  a  la  subsistència  de  la  violència  masclista  
evidenciada en els  casos gravíssims d'aquest  estiu,  deu anys després de la  Lle 
integral contra la violència de gènere de 2004, de les nombroses lleis autonòmiques 
i un any després de la ratificació del Conveni d'Istanbul (BOE del 06.06.14), que 
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s'incompleixen  substancialment quant a prevenció en l'àmbit educatiu, que només 
donen  protecció   laboral   o  econòmica  al  1%  de  les  126.742  denunciants  ,  o  
d'habitatge mentre creix la desigualtat que és el que alimenta la violència.

Els ajuntaments, com a institució  més propera, som imprescindibles  per a la  
prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la llei  
estatal  de 2004. No obstant açò, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local reformat  
per la Llei 27/2013 diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de 
promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona  
per delegació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma finançada al 100% que en  
absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de  
Gènere en el Projecte de Pressupostos de l'Estat 2016.

Per açò, aquest Ajuntament ACORDA:

• Col·locar el 7 de novembre de 2015 en la façana de l'Ajuntament una  
pancarta  violeta  amb  el  lema  “contra  les  violències  masclistes”  i  promoure  la  
participació ciutadana en la Marxa.

• Fer-ho igualment cada any 25 de novembre, Dia Internacional contra la 
violència cap a  les dones.

• Sostenir tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals,  
materials i polítics per a la igualtat i  per a la prevenció i  atenció jurídica, social i  
psicológica a les víctimes de violència masclista, complint l'art. 19 de la Llei Orgànica 
1/2004, establint un sistema estable de finançament estatal,  autonòmica i  local  a 
llarg termini.

• Una atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat,  
condifencialitat,  protecció  i  anonimat,  que  incloga  la  rehabilitació,  avaluació  i  
seguiment, la qual cosa comporta la gestió  pública directa dels serveis per a la  
igualtat i contra la violència de gènere.

• Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en 
tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar.

• La sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural, d'organització  
de  festejos,  de  seguretat  i  convivència  i  totes  les  actuacions  i  serveis  de 
competència municipal.

• L'eradicació  del sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips 
sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.

• Una atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i  altres  
col·lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb diversitat sexual,  
immigrants,  amb  diversitat  funcional,  parades  o  dependents,  i  no  incórrer  en  la  
victimització múltiple en els processos d'atenció.

• La participació de la societat civil, en particular les organitzacions de 
dones.

Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la violèncai de gènere, 
perquè en el seu seguiment i  informes al GREVIO per a l'aplicació  del Conveni  
d'Istanbul que estableix el seu article 68 ingloga, conforme als articles 7.3 i 18.2, les  
actuacions de l'administració local.”
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Juan Giner Company, del grup municipal Ciudadanos, diu que li pareix mentira 
que en els temps que estem s'estiga parlant encara d'estos temes de violència, que 
és un tema d'educació,  que cal  posar els mitjans necessaris  per acabar en esta 
lacra.

Pilar  García Morell,  del  grup municipal  PP, indica que des de el  seu grup 
s'adherixen a la moció per motius evidents, perque es tracta d'un colectiu vulnerable 
i necessita suport, que l'ajuda és insuficient i és necessita major antenció, i diu que 
s'hauria d'ampliar al casos dels homens maltractats, i per tant en lloc de violència 
masclistes volen que es diga violència de génere.

L'Ajuntament  Ple,  per  unanimitat  del  vint-i-u  membres,  adopta  el  següent 
ACORD:

Únic.-  Aprovar  en  tots  els  seus  termes  la  moció  anteriorment  transcrita 
presentada  per tots els grups municipals amb motiu de la marxa estatal contra les 
violències masclistes de 7 de novembre de 2015

6é.2.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  EUPV:AC  DE 
REBUIG A L'ACORD COMERCIAL “D'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀN TICA PER AL 
COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS E STATS UNITS.

Segons  el  que  s'estableix  a  l'art  82.3  del  ROF,  es  sotmet  a  votació  la 
ratificación de la inclussió a l'ordre del dia, votant a favor els regidors dels grups 
polítics  PSOE,  EUPV:AC,  Compromís  i  PP  i  abstenent-se  el  regidor  del  grup 
municipal Ciudadanos, per tant per majoria es ratifica la inclussió en l 'ordre del dia 
de la següent moció. 

El  Secretari  procedeix  a  la  lectura  de  la  moció  presentada  per  el  grup 
municipal EUPV:AC, de rebuig a l'acord comercial “d'associació transatlàntica per al 
comerç i la inversió” enre la Unió Europea i els Estats Units,  amb el tenor literal 
següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atés que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seues sigles en anglès), va molt  
més enllà del comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes 
de la nostra vida quotidiana. Especialment, en la salut, l'alimentació, el treball,  la  
seguretat  dels  productes,  el  medi  ambient,  els  drets  laborals  i  les  polítiques  de 
privadesa.  Fins  i  tot  podria  canviar  profundament  la  manera  en  què  usem  les  
institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant,  
per tant, els drets de la ciutadania.

Atesa la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del  
TTIP, que és una vulneració del dret dels ciutadans a saber el que s'està negociant  
en el seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la Unió Europea  va donar 
a la Comissió encara està classificat com a document secret. Fins i tot als membres 
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del Parlament Europeu que exerceix un paper important en les relacions comercials  
d'Europa, ja que pot vetar els acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial 
Antifalsificacions, ACTA), només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.

Atés que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de  
solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir  
els  tribunals  nacionals  i  presentar  les  seves  queixes  directament  als  tribunals 
internacionals   d'arbitratge.  Es  tracta  d'un  privilegi  per  a  les  empreses  més  
poderoses  injustificalbe  entre  dos  subjectes  polítics  amb  tribunals  de  justícia  
desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les  
polítiques  decidides  democràticament  podrien  reduir  els  guanys  projectats  d'un 
inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milios en 
danys  i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes  
ambientals,  de  salut  i  financers,  entre  altres.  Aquest  tipus  de  mecanismes  ja  
existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions 
milionàries  a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per 
impostos sobre energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a  Alemanya per la  
seva  política  energètica,  a  Eslovàquia  per  paralitzar  privatitzacions  d'hospitals.  
Exemples que demostren que es tracta de pseudo tribunals formats per defensors 
dels  interessos  de  les  empreses  que  les  avantposen   a  les  lleis  i  a  la  pròpia  
democràcia.

Atés que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia  
varietat de sectors es veuria encara més afectat per l'establiment d'un Consell de 
Cooperació Regulatòria entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix  
aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les  
matèries afectades pel TTIP com medi ambient, consum, drets laborals, polítiques 
agrícoles,   etc...)  un  organisme  bilateral  dels  governs  dels  EUA i  la  UE  i  de 
representants  d'empreses  tindrà  la  possibilitat  d'”analitzar”   prèviament  possibles 
impactes  d'aquesta  legislació  en  els  interessos  dels  seus  negocis.  Els  lobbies 
empresarials,  per  tant,  podran  coordinar  estratègies  per  bloquejar  els  esforços  
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.

Atès que els  EUA no han ratificat  sis  de les vuit  normes fonamentals del  
treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT) inclosa la Converció sobre la 
llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP 
mostra que no ha ha cap ambició d'avançar  cap a una major protecció dels drets  
laborals.

Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de  
l'aplicació  de  conceptes  com  el  “reconeixement  mutu”  dels  estàndars  i  altres  
estratègies,  que  poder  tenir  indirectament  el  mateix  efecte,  encara  que  sense 
canviar  formalment  cap  reglament  de  la  UE.  Sobre  la  base  del  “reconeixement  
mutu”, les empreses multinacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries 
en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la 
pràctica,  s'anul·laria  de  manera  efectiva  el  dret  de  regular  i  es  fomentaria  un 
dúmping desregulador sense precedents.
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Atès  que  un  dels  efectes  del  TTIP  seria  el  debilitament  de  les  normes 
europees  establertes  per  als  serveis  d'interés  públic.Per  exemple,  facilitaria  la  
privatització dels serveis d'aigua o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació  
de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és 
un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública,  
la protecció de determinats sectors econòmis que són essencials i la defensa dels 
béns públics.

Atès que la protecció  de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual  
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant, el fet que no s'inclogui l'excepció  
cultural en els esborranys del TTIP podria perjudiar serisosament a la indústria del  
cinema i a la cultura en general.

Ateses les negociacions comercials recentment acabades del Tractat de Lliure 
Comerç  Canadà-UE  (ZETA)  ,  el  TTIP  promouria  la  cursa  mundial  d'acords 
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora  
des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa maenera,  
EUA evita el  multilateralisme allà  on hagi estat  desafiat  i  ara vol  formar un club  
exclusiu amb la UE. A mig termini, això podria afeblir la posició de la UE al món. 
Podria suposar  la formació de blocs econòmics rivals,  sotmetent  els països més 
febles i  més pobres a  normes en les quals no han  tingut cap manera d'influir,  
amenaçant a la cooperació  mundial i afeblint  les iniciatives de reforma del sistema  
de  comerç   global  per  afrontar   millor  els  desafiaments  globals  comuns, 
especialment el canvi climàtic i la protecció delmedi ambient. 

Atès que la signatura d'aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la 
porta del darrera que afectaria directament a matèries tan sesibles com la salut, el 
medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta l'Administració  
Local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les  
institucions públiques.

Per tot això, el Grup Municipal d'Esquerra Unida Xàtiva en Comú proposa al  
Ple de l'Ajuntament, l'adopció  dels següents ACORDS:

PRIMER:  Instar  al  govern  de  la  Generalitat  Valenciana  perquè  facen  una 
declaració  de  rebuig  a  l'Acord  Transatlàntic  de  Comerç  i  Inversió  entre  la  Unió 
Europea i els Estats Units.

SEGON: Instar al govern de l'Estat  espanyol a mostrar formalment davant la  
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de l'Acord Transatlàntic de  
Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units.

TERCER:  Instar  al  Govern de l'Estat  a  enviar  als  grups parlamentaris  els  
diferents esborranys negociats en cada  ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre  
el  contingut  de  l'Acord  Transatlàntic  de  Comerç  i  Inversió   i  l'estat  de  les  
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negociacions.

QUART:  Traslladar  aquests  acords  al  Govern  de  Generalitat,  al  Ministeri  
d'Afers Exteriors i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol  
i del Parlament Europeu, a la Defensora del Poble Europea i a la Comissió Europea.

CINQUÈ: Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots  
els  nivells,  comptant  amb  les  organitzacions  sindicals,  professionals  i  amb  els  
ciutadans i ciutadanes.

SISÉ: Declarar la ciutat de Xàtiva contrària al tractat comercial entre la UE i  
Estat Units”. 

Intervencions:

Juan Giner Company, del grup municipal Ciudadanos, manifesta que des de el 
seu partit encara no han valorat l'impacte econòmic o social que va tenir al nostre 
país,  que  es  tracta  d'un  tema  complicat  declarat  secret,  que  precisa  de  més 
informació i que s'haguera pogut tractar en comissió,  per tant s'abstindrà.

Maria José Pla Casanova, del grup municipal PP,  assenyala que es necessita 
donar resposta als nous reptes d'Europa, rellançar una nova economia i adaptar-se a 
les  economies  emergents,  que  es  necesari  mantenir  la  confluència  al  món,  i 
considera que amb aquest es pot generar ocupació a Europa, reduir els preus del 
productes, i ajuda a les empreses xicotetes de la UE a reduir els costos, que són 
conscients que queda treball per a fer, que el parlament europeu deu respaldar un 
acord ampli i ambiciós per a dur endavant standarts que siguen bons per a la resta 
del món.

Pilar Gimeno Calabuig, del grup municipal Compromís,  diu que no tot val per 
obrir un mercat als Estats Units, el Diputat de Compromís Jordi Sebastià ha sigut 
que  més informació  a  exigit  en relació  a  aquest  tractat,  que suposa ll'eliminació 
d'obstables al comerç  amb Estats Units i  també una eliminació de drets per als 
països europeus, i per altra banda van a entrar productes amb ormones i productes 
transgènics que aniran en detriment de l'agricultura, i a més tambe vol saber com es 
van a garantir els drets dels treballadors. En resum ha estat un tractat secret, fosc, 
pet tant considera que tot i que el primer punt ja ha estat votat a les corts, el nostre 
grup va a votar a favor de la moció perquè la ciutadania no pot quedar desinformada.

Ignacio  Reig  Sanchis,  del  grup  municipal  PSOE,  manifesta  que  donat  la 
importància que te este tractar i que hi han temes que no estan clars, sobretot el 
tema  de  la  transpariència,  esta  perque  el  tractat  es  faja  d'una  manera  més 
transparent, recolçaran la moció.

L'Ajuntament Ple, per quinze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i els 
sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels regidors del grup 
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municipal EUPV:AC i els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís) cinc 
vots en contra (els cinc vots dels regidors del grup municipal PP) i una abstència 
(l'abstenció del regidor del grup municipal Ciudadanos) adopta el següent ACORD:

Únic.-  Aprovar  en  tots  els  seus  termes  la  moció  anteriorment  transcrita 
presentada pel grup municipal EUPV:AC   de rebuig a l'acord comercial “d'associació 
transatlàntica per al comerç i la inversió” enre la Unió Europea i els Estats Units

7é.-  DESPATX EXTRAORDINARI.

7é.1.-  MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUP MUNICIPA LS DE 
L'AJUNTAMENT SOBRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Acabats els assumptes inclosos en l'Orde del dia, el Secretari va advertir que 
la  inclusió  de qualsevol  altre  assumpte en l'Orde del  Dia  requeria  la   justificació 
prèvia i declaració d'urgència per majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació Municipal, de conformitat amb el que establix l'art. 51 RD. Leg. 781/86, 
de 18 d'Abril, pel qual s'aprova el Text Refós de Disposicions  Vigents en Matèria de 
Règim Local i l'article 82 del R.D. 2.568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

      El Sr. Alcalde proposa previa justificació la declaració d’urgència de l’assumpte 
que tot seguit s’assenyala,   votant a favor la totalitat dels membres presents a la 
sessió.

  MOCIÓ  CONJUNTA  PRESENTADA  PELS  GRUP  MUNICIPALS  DE  
L'AJUNTAMENT SOBRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Seguidament el secretari procedeix a la lectura de la moció conjunta  presenta 
pels grups municipals de l'Ajuntament, el 28 d'octubre de 2015, registre d'entrada 
número 9439, sobre pressupostos participatius,  amb el tenor literal següent:

“En les democràcies  actuals  és  freqüent  que  la  ciutadania  es senta  cada  
vegada més allunyada de la vida política. Des del grups sotasignants creiem que cal  
avançar cap a una nova democràcia que tinga en compte la ciutadania d'una forma 
més  constant  per  tal  d'aconseguir  unes  polítiques  més  pròximes  a  la  voluntat  
ciutadana i per fer de la política una activitat més propera a la ciutadania.

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a  
influir directa o indirectament en les polítiques públiques.

En  este  sentit,  els  pressupostos  participatius  són  un  mecanisme  de  
democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els 
pressupostos  públics,  mitjançant  processos  de  participació   ciutadana.  Aquest  
mètode de participació fomenta la transparència en la gestió i  la implicació de la  
ciutadania en la presa de decisions i l'empodera a l'hora de prendre consciència de 
la rellevàcia de la política en el seu dia a dia.
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L'ampliació  de  la  participació  des  d'esferes  merament  informatives  i  
consultives a dimensions més decisòries, com també el pas de la participació sobre  
projectes ja totalment predefinits  a  la possiblitat  d'influier  en el  seu disseny,  són  
tendències que es poden ja observar en alguns municipis del nostre entorn.

L'àmbit pressupostari, tradicionalmente reservat a una gran centralització en 
el  nucli  del  poder  municipal,  sembla  també ser  objecte,  cada  vegada amb  més 
freqüència,  de  dinàmiques  participatives,  la  qual  cosa  significa  un  salt  qualitatiu 
important ja que obri les portes de la participació en àmbits que tradicionalment li  
eren  vedats,  a  la  vegada  que  confirma  a  la  ciutadania  una  veritable  voluntat  
democràtica. És doncs, una via per condicionar la que possiblement és la màxima 
expressió de l'autonomia  municipal i de la voluntat  política d'un Ajuntament.

Els grups sotasignants, en aquest marc volen promoure una experiència de 
participació que possibilite la influència dels ciutadans i les ciutadanes en la definició 
de les prioritats pressupostàries en la inversió municipal, augmentant tant l'encaix  
entre política municipal i  ciutadania com el desenvolupament de la xarxa social i  
associativa i de la seva capacitat participativa.

Considerem que cal donar un pas més en l'obertura a la ciutadania de les  
decisions polítiques i  per això caldria un model de pressupostos participatius per  
això sol·licitem adoptar el següents 

ACORDS

1. Instar a la Junta de Govern Local a iniciar l'elaboració d'un Reglament 
de Pressupostos Participatius.

2. En  l'elaboració  d'aquest  Reglament  s'implicarà  als  òrgans  de 
participació  municipals,  als  Grups  Municipals  i  a  la  ciutadania  en 
general.

3. Acordar un model estable pressupostàriament, és a dir, que assigne un 
percentatge  mínim  dels  pressupostos  municipals  anuals  a  la  
participació directa de la ciutadania, de manera que siga independent 
de la situació financera de l'Ajuntament.

4. Acordar  un  model  vinculant,  on  clarament  s'establisca  que  les 
decisions  preses  a  través  dels  pressupostos  participatius  seran 
necessàriament assumides per l'Ajuntament

5. Acordar  un  model  de  participació  integral,  que   incorpore  tant  els 
òrgans de participació municipal , com les associacions veïnals, com 
persones a títol individual.

6. Acordar un model amb una calendarització clara i  que permeta una 
participació eficaç i clara.

7. Acordar  que  l'Ajuntament  promoga  campanyes  informatives  i  
educatives dirigides a la  població en general  per tal  de fomentar el  
coneixement i la participació en aquesta experiència de participació.

8. Acordar que es comunique aquest acord a totes les Associacions.
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9. El Reglament haurà d'estasr aprovat definitivament en gener de 2016 
per poder utilitzar-se als pressupostos de 2017.”

Intervencions:

Cristina  Maria  Suñer  Tormo,  del  grup  municipal  Compromís,  explica  el 
contingut de la moció.

Juan Giner Company, del grup municipal Ciudadanos, assenyala que esta a 
favor  ja  que  al  seu  programa electoral  també portava  esta  proposta  i  s'ofereix  i 
espera participar en l'elaboració de l'esborrany de reglament que es redacte, i que no 
es quede en "agua de borrajas".

Maria  José  Pla  Casanova,  del  grup  municipal  del  PP,  diu  que  tambe 
comparteix la moció, que hi ha que avançar cap a una nova democràcia, subcrivim 
que la participació és un principi universal que hi ha que cumplir, i agraix al grup 
Compromís  el seu treball.

Miquel Àngel Lorente López, del grup municipal EUPV:AC, indica que davant 
d'aquesta  moció  promoguda  i  publicitada  pel  grup  Compromís  cal  dir  que  la 
participació és una qüestió que caracteritza a este equip de govern i que de fet va 
quedar ben clar en el punts 8ª del pacte de Sant Domenec, que li pertany l'impuls a 
la regidoria d'Hisenda i a la Participació Ciudadana amb la transvesalitat de totes les 
àrees, de l'oposició i de la ciudadania, i per tant consideren que la forma haguera 
sigut molt més adequada continuar amb la fulla de ruta que plantetja el pacte de 
Sant  Domènec,  i  per  tant  la  moció  és  una  redundància,  però  estan  a  favor  de 
l'esperit, i la votaran a favor.

Ignacio  Reig  Sanchis,  del  grup  municipal  PSOE,  diu  que  en  relació  a  la 
elaboració dels pressupostos admet 2 crítiques , una és la qüestió de la perspectiva 
de  gènere,  i  l'altra  la  participació  d'actors  fora  d'este  plenari,  per  tant  li  pareix 
adequada la proposta i li agradaria que el reglament fora el més senzill posible 

L'Ajuntament  Ple,   per  unanimitat  del  vint-i-u  membres,  adopta  el  següent 
ACORD:

Únic.-  .Aprobar  en  tots  el  seus  termes  la  moció  anteriormente  transcrita, 
presentada pels grups polítics de l'Ajuntament, sobre pressupostos participatius. 

8é.- PRECS I PREGUNTES

En primer lloc es tracten les preguntes pendents de  l'anterior plenari.

Xelo Angulo Luna, del grup municipal PSOE, diu que entre els arguments que 
feia servir el portaveu de ciudadans per a votar el pressupost estaven els 25.000€ 
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que hi ha en el pressupost de 2016 per al sopar de cap d'any dels jubilats. Indica que 
el pressupost es una previssió i que aixó no vol dir que vaja a executar-se tota la 
despesa, i que com que no tenien la informació completa fins a que no van entrar en 
el  govern  com  s'estava  gestionant  eixa  partida  no  han  pogut  fer  determinades 
previons.  La  previsió  de  tot  el  departament  de  Benestar  Social  per  a  2016  és 
844.900 € dels quals els 25.000  suposa un percentantge prou xicotet. Eixa partida 
encara no s'ha executat i el criteri és que la gestió serà rigurosa, austera i sensa cap 
privilegi a l'hora de fer el sopar. Indica que dels 25.000€ que hi han pressupostats el 
que va costar el sopar en 2014 va ser en total uns 20.800€, a més hi han uns serveis 
extraordinaris  dels  treballadors municipals  per  import  de  4.200 €,  a  més de 215 
hores de descans , i que això no és una bona forma de gestionar, per tant enguany 
té previst traure a licitació tot el sopar per que una empresa externa s'encarregue per 
un màxim de 20.000€.

Seguidament es formulen les següents preguntes:

JUAN GINER COMPANY DEL GRUP MUNICIPAL Cs:

Juan Giner  Company  del  grup  municipal  Ciudadanos per  a  Pilar  Gimeno 
Calabuig, del grup municipal Compromís: al cami la bola hi ha un solar, parc o jardí 
en el  qual  segons li  han dit  alguns veïns hi   han matolls  de quasi  un metre,  es 
coneixedora la regidora d'aixó i si s'ha fet alguna actuació.

Pilar Gimeno Calabuig, contesta que no sols es que si que ho sap, sinò que 
va a canviar tot allò, s'esta a l'espera de fer la contractació per fer una renovació 
integral del jardí.

Juan Giner Company, diu que també vol transmetre la queixa dels veïns del 
carrer Blasco Ibáñez i adjacents de que la netetja no arriba allí, i pregunta a Pilar 
Gimeno si pot confirmar si es fan actuacions de neteja en dita zona.

Pilar Gimeno Calabuig respon que la política d'este govern, la de Compromís i 
d'ella mateixa es el cumpliment escrupulós dels contractes que té l'ajuntament, i que 
si hi han queixes el que correspon és que els ciutadans ho facen per la linea verda o 
per registre d'entrada, i si en algun moment ha hagut qualsevol descuit s'exigirà el 
compliment de la netetja a l'empresa.

Juan Giner Company, en relació al parc del Carrer Canals, diu que alguns 
veïns li han dit que quasi totes les nits tenen problemes de botelló , i pregunta si s'ha 
pres alguna mesura per tal evitar-ho.

L'Alcalde contesta que es un problema recurrent que no sols és dona a eixe 
lloc sino a altres llocs, i que és un tema que esta produitn-se des de fa molt de temps 
i que cal abordar de manera més intensa i intensiva, i que ja té coneixement policia 
local i el servei de neteja viària per a fer les actuacions corresponents, i sobretot és 
un problema de concienciació, que s'esta treballant però que són molts els focus que 
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es produixen i s'estudiarà més a fons.

Juan Giner Company, diu a la regidora de parcs i jardins que a la Plaça La 
Bassa hi ha uns requadres que no tenen demarcació i pareix un erial i que dona 
vergonya a la gent que passa per allí.

Pilar Gimeno Calabuig, contesta que efectivament a la Plaça La Bassa el que 
hi ha és una jardinada de bancs  no està be determinada ni ajardinada, són terraris 
d'arena, que en el mes d'agost es va reunir en les comunitats de propietaris, en els 
propietaris  de  locals  comercials,  es  van  recollir  les  seues  queixes,   i  ells  van 
manifestar quina era la solució que els agradaria, va visitar també la zona amb el 
tècnic municipal  i amb l'encarregat de parcs i jardins per a vore quins tipus de arbres 
es poden plantar, i esta previst incloure l'any en els projectes subvencionats per la 
diputació l'ajardinament  i l'adequació de tota la Plaça la Bassa.

Juan Giner Company,  indica que ha rebut queixes dels veins de Bixquert de 
l'abondó en que es troba, carrers bruts, voreres, escements de gossos, i que segons 
els veïns sols es va a netetjar una vegada a l'any i de forma ràpida , i que més hi ha 
en un solar un pou sense cap mesura de seguretat que no es troba tancat. Està 
previst fer allí algun tipus d'actuació.

Pilar Gimeno Calabuig respon que en el mes de juliol van rebre al President 
de la comunitat de propietaris es van vore totes les queixes de fa molt de temps, i diu 
que es tracta d'una zona que no esta urbanitzada, que no s'ha tingut en compter per 
part del promotor el tipus de vegetació que pertoca a la zona, per tant no hi ha una 
adequació ni sostenibilitat , per tant és una de les zones degradades de la ciutat i 
que  s'esta  pendent  des  de  la  regidoria  d'adequar-la  per  a  que  puga  tindre  un 
manteniment correcte i una sostenibilitat d'acord amb la zona on esta.

Per  la  seua  part  diu  que  Bixquert  és  una  zona  que  es  caracteritza  per 
construccions de caracter aïllat, estava prevista una urbanització per a 200 cases i 
sols hi han 35, i la neteja no estava prevista per tant ara es tenen problemes de 
neteja  a més de no estar tancats els solars, per tant no és tant un problema de 
neteja  com d'adequació.  I  pel  que  fa  al  pou  no  és  tal  pou  és  la  connexió  a  la 
depuradora  que  tampoc  es  va  fer,  en  definitiva  és  un  problema  que  va  deixar 
l'urbanitzador i que des de l'ajuntament s'intentara buscar solucions.

Juan Giner Company, pregunta com va l'auditoria.

Ignacio Reig Sanchis, del grup municipal PSOE, contesta que la previsió era 
que estiguera per a finals d'octubre , pero com que havia 2 o 3 assumptes pendents, 
resolucions judicials i que com cada setmana va sortint alguna cosa més no ha pogut 
ser, i que espera a finals de mes o a principis de desembre espera fer-la públic.

JORGE HERRERO MONTAGUD DEL GRUP MUNICIPAL PP:
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Jorge  Herrero  Montagud,  per  a  Ignacio  Reig  Sanchis,  del  grup  municipal 
PSOE; donat que el termini per a presentar sol.licituts per al pla d'ocupació acabava 
el dia 20 voldria saber quantes s'han presentat en total.

Ignacio Reig Sanchis contesta que s'han presentat 840 persones.
 
 Jorge Herrero li fa un prec a la Sra. Suñer, i es que s'han fet varies meses de 
contractació, s'han obert pliques, i el grup del partit popular no ha estat convocat a 
ninguna i li agradaria que se'ls convocara. 

L'Alcade  diu  que  pren  nota,  i  que  es  donarà  trasllat  als  departaments 
corresponents per a que es comunique als grups de l'oposició la celebració de les 
meses per a que si volen puguen estar presents.

Jorge Herrero Montagud, a Cristina Suñer Tormo  i Pilar Gimeno Calabuig, del 
grup municial Compromís,  diu que l'ordenanza de neteja viària fa referència a la 
instal·lació  de  contenidors  en  la  via  pública,  autoritzacions  etc,  per  que  no 
s'acompleix des de fa molt de temps, ja que no s'han respetat horaris, ni els dies de 
festa etc, i pregunta si esta previst fer una inspecció i un seguiment per part dels 
tècnics i obrir expedients sancionadors ja que suposa un greu problema.

Cristina Suñer Tormo, respon que el departament no havia rebut cap queixa al 
respecte pero que eés cert, i que la inspecció funciona de manera molt lenta ja que 
sols hi ha un inspector, pero que es posaran les mesures convenients i que si s'ha 
de posar alguna sanció es posarà.

Jorge  Herrero  Montagug  a  Xelo  Angulo  Luna,  del  grup  municipal  PSOE, 
pregunta en quina situació està el trasllat a les noves instalacions del CRIS i CEEM.

Xelo Angulo Luna contesta que té molt interés en el tema ja que hi ha molta 
demanda,  pero la  situació  que es van trobar  es que no estaven acreditades les 
instalacions,  l'obra  estava  acabada  des  de  2009  pero  no  estava  acreditada  la 
finalització d'obra perquè no s'adaptava a la normativa, i ara l'ajuntament ha tingut 
que  buscar  un arquitecte  extern  per  a  que  ho  tramitarà,  i  el  25 de setembre  la 
Conselleria  va  signar  l'acreditació,  després  s'ha  demanat   una  subvenció  per  a 
l'equipament i el 28 d'octubre s'ha rebut una resolució per la qual es concedeix un 
56%  del total  de l'equipament uns 40.000 € per al  CRIS i  uns 170.000€ per al 
CEEM. Per altra banda diu que tambe els ha sorpres que la Conselleria no tenia 
constància de que el centre estava per obrir i ha tingut que fer una modificació per a 
que puga obrir-se. També diu que no esta segur quantes places s'autoritzaran pero 
que la Conselleria esta fent tots els esforços per obrir el més prompte possible i si 
pot ser amb menys places pero des de principi d'any.  Aixi mateix diu que s'ha obert 
el procediment per a la contractació de l'equipament i una ampliació a la Conselleria 
per puguer justificar la subvenció que hauria de ser abans del 15 de novembre i no 
serà  posible.  En  resum diu  que  la  seua  intenció  haguera  sigut  obrir  enseguida 
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perque entenien que tot estava tramitat pero que havien molts entrebancs técnics no 
solventats per l'equip de govern anterior i que una vegada solventats s'obrirà el més 
prompte possible.

Jorge Herrero Montagud  a Pedro Aldavero López, del grup municipal PSOE, 
en el plenari es va acordar el nomenament de representants a òrgans col.legiats, pel 
que  fa  al  Consell  Esportiu  es  van  nomenar  i  es  va  dir  que  es  faria  la  reforma 
estatutària per a els grups de l'oposició tingueren representació, i pregunta en quin 
estat està eixa reforma.

L'Alcalde  respon  que  el  tema està  damunt  de  la  taula,  que  hi  han  vàries 
alternatives, la idea es fer un xicotet estudi i donar participació de les mateixes, i que 
en gener podria començar el nou consell amb la nova composició.

Jorge Herrero Montagud a Jordi Estellés Carrasco, del grup municipal PSOE, 
en relació als actes del 9 d'octubre proposa que es cree un reglament que regule el 
procediment de reconeiximent a col·lectius i persones.

Jordi Estelles Carrasco, contesta que es una questio que va quedar damunt 
de la taula i que la linea del 9 d'octubre anava per ahi  que va a fer-ho i que els 
premis  9  d'octubre  seran  una  realitat  l'any  que  ve  i  que  inclús  demanarà  la 
colaboració del partit popular per a proposar col.lectius.

         Prec de Jorge Herrero al Sr. Alcalde , i es que en la pàgina web a dia d'avui 
sols estan els telèfons del grup socialiste, compromís i esquerra unida, i no estan els 
del grups ciudadanos ni del grup popular.

         L’alcalde diu que li demana disculpes i que ho traslladarà al departament de 
modernització.per a que facen la modificació corresponent.

MARIA JOSE PLA CASANOVA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PART IT POPULAR:

        Maria José Pla, al Sra alcalde : esta setmana es va aprovar una subvenció 
extraordinària per a la realització de cine d’estiu a l’associació de veïns del barri 
nord-est,  i  pregunta  perquè  aquesta  necessitat  d’aprovar-ho per  decret  quant  es 
venia  fent  per  Junta  de  Govern  ,  i  quina  necessitat  havia  de  donar  una  ajuda 
extraordinària a un colectiu que ja tenia una ajuda ordinària per a un cicle de cine 
d’estiu que ja va fer la regidoria de cultura.

        L’alcalde constesta que es tractava d’una ajuda que havia d’entrar en les ajudes 
de fira perque és programació de fira de l’any passat , pero que va haver un error 
administratiu i la subvenció no es va incorporar , quan es van assabentar de que si 
que havia participar en fira i no se'ls  havia atorgar la suvenció el més ràpid era fer 
un decret i es el que es va fer.
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       Maria José Pla, indica que els ha arribat una denúncia ciutadana en la que els 
comuniquen que la sala d’estudi de Sant Agustí s’ha tancat, i que les persones que 
venien utilitzant-la s’han trobat les portes tancades, per tant pregunta si és per a 
sempre o de moment.

       Joan Josep Garcia respon que l’edifici de Sant Agustí està sobreutilitzat en les 
hores  en  que  hi  ha  classe  de  la  Uned  i  del  Conservatori,  i  s’ha  estudiat  una 
reestructuració  per  la  qual  s’ha  dotat  al  conservatori  d’un  aula  que  és  la  que 
s’utilitzava per aula d’estudi, i també s’està pendent d'un informe econòmic per a fer 
un  canvi  d’obra  sobretot  en  l’aula  de  percusió  que  estava  en  una  zona  amb 
problemas d’audició , per tant està previst fer un trasllat d’esta aula quan es dispose 
de l’estudi  i  es traslladara on està la secretaria  de la Uned que a  la vegada es 
traslladara al mateix lloc on esta la secretaria del conservatori , i quan estiga lliure la 
zona del reflectori es posara alli l’aula d’estudi.

       Maria José Pla diu que li agradaria que s’informara per a que la gent sapiguera 
que de moment no poden utilitzar-la

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les tretze hores i  quaranta cinc 
minuts alça la sessió. D'açò s'estén la present acta que, amb el  vistiplau del  Sr. 
Alcalde-President, autoritze amb la meua signatura, com el Secretari que done fe.

      Vist-i-plau:
EL ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI ,
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