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GRUP BLOC-COMPROMÍS:

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

GRUP CIUTADANS:

Sr. Juan Giner Company

En la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia deu de setembre de dos mil  
setze,  es  reuneixen  en  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa  Consistorial  i  sota  la 
Presidència del Sr. Alcalde-President,  Roger Cerdà Boluda, els Regidors indicats, a 
fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La  Corporació  està  assistida  per  la  Sra.  Interventora  Dª  Carmen  Savalls 
Sanfélix, i pel Sr. Secretari, Rafael Pérez Alborch, que actúa a més com fedetari.

El Ple es constitueix vàlidament al compareixer la totalitat de membres de la 
Corporació i el Secretari .

El  Sr.  Alcalde  declara  oberta  la  sessió,  que  es  desenvolupa  conforme  al 
següent ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚMERO 7 DE 30 DE JULIOL 
DE 2016.

De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, el 
senyor Alcalde President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular 
alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda juntament 
amb la convocatòria de la present sessió.

Miquel Lorente, diu que a la pàgina 26 quan es fa la intervenció per EU, en el 
punt relatiu a la moció per a sol.licitar informe al Jutjat núm. 18 de València en relació 
a la mercantil INDITEC,  sol.licita  que s'adjunte o be el núm. de registre d'alló que 
ells van registrar a l'ajuntament o be tota la intervenció completa per a que quede 
constancia en l'acta.

A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels vint-i-un 
membres s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinaria celebrada el 30 de juliol 
de 2016.

2n.-  EXP.  NÚM.  2243/2016,  PER  A  L’APROVACIÓ  DE  LES  LÍNIES 
FONANMENTALS  DEL  PRESSUPOST  2017.  REMISSIÓ  D’INFORMACIÓ  AL 
MINISTERI.
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         Es dóna compte dels antecedents de l’expedient on consta informe del Director 
de l’Àrea Econòmica del tenor literal següent:

“L’ordre del  Ministeri  d’Hisenda i  Administración Públiques,  2015/2012,  que 
desenvolupa les obligacions del  subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en 
l’article  15  l’obligació  de  remetre  informació  sobre  les  línies  fonamentals  del 
pressupostos de l’exercici següent.

La remissió deurà efectuar-se per mitja electrònic i abans del 15 de setembre 
de 2016.

La informació deu elaborar-se a nivell consolidad del subsector “Corporacions 
Locals”, es a dir de l’Ajuntament i del Consell Esportiu, i contindrà les estimacions de 
drets i  obligacions reconegudes a final de l’exercici  2016, així com les previsions 
inicials per a l’exercici 2017.

Les previsions realitzades en el present informe tenen caràcter provissional i 
no comporta cap obligació que condicione la elaboració dels pressupostos de 2016, 
de manera que tant la distribució de la despesa com el rendiment dels ingressos pot  
variar.

Determinació dels ingressos de l’exercici 2016.

Per establir l’import total de drets reconeguts s’ha realizat una estimació del 
rendiment dels ingressos fins el 31 de desembre que sumats als drets reconeguts a 
15 d’agost determinarien el rendiment esperat del recursos municipals.

La prevsió d’ingressos a final d’any s’ha realitzat amb el criteri de prudència, 
de manera que es compleisquen les previsions.

INGRESSOS 
CORPORACIÓ 
(AJUNTAMENT+C
ONSELL)

PRESSUPOS
T INICIAL 

2016 MP x MI
PREVISIÓN 
DEFINITIVA

DR NETOS
FINS 08/15

Estimació 
fins 31/12

PREVSIÓ
LIQUIDACIÓ

PRESSU 2016
1.Impostos directes 11.585.700,00 0,00 11.585.700,0

0
11.637.324,03 531.203,69 12.168.527,72

2.Impostos 
indirectes

140.000,00 0,00 140.000,00 112.338,37 30.000,00 142.338,37

3.Taxes 3.360.173,00 106.531,93 3.466.704,93 2.781.432,52 839.576,86 3.621.009,38
4.Transf. corrents 6.669.037,50 935.280,35 7.604.317,85 7.089.014,72 252.000,00 7.341.014,72
5.Ingr. patrimonials 387.100,00 0,00 387.100,00 27.057,24 364.600,00 391.657,24
7.Transferències 
capital.

0,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 0,00 306.000,00

Total general 22.142.010,50 1.347.812,2
8

23.489.822,7
8

21.953.166,88 2.017.380,55 23.970.547,43

Proposta pressupost d’ingressos 2017:

Per a determinar l’estimació de les previsions per al Pressupostos de 2017 
s’ha treballat tenint en compte les previsions de liquidació de drets de 2016, amb les 
variacions següetns:
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 S’ha aplicat, d’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC) 
2010, percentages d’impagats a l’import dels drets liquidats en 2016, (2% al Cap 
1, 3% al cap. 3 i 10 % al cap5).

 En impostos directes s’ha previst un increemnt de 200 mil € respecte a les 
previsions inicials de 2016. Considere que és una estimació conservadora tenint 
en compte:

 Disminució IBI per revissió valors cadastral en polígons.

 Pla regularització cadastral 800 mil € d’altes per revissió 4 anys.

 Increment padró per incorporació de noves altes.

 En  plusvàlua  s’ha  repetit  el  crèdit  inicial  de  2016,  a  pesar  d’estimar  una 
liquidació d’un miló d’euros en en 2016.

 En el capítol de taxes es preveu una disminució de la bonificació de la taxa de 
fem  i  per  tant  un  increment  d’ingressos  de  45.000  €.  No  es  preveuen 
modificacions sustancials en la resta de taxes i preus públics.

 S’ha  considerat  una  disminució  de  les  subvencions  condicionades  de  les 
adminsitracions, ja que en 2016 s’han aplicat les del llibre escolar,que ne 2017 no 
seran de la mateixa magnitut.

 En 2017 s’ha previst un increment de la PTE de 566 mil € en relació als drets 
reconeguts en 2016, ja que en 2017 deixaran de retindre’ns per les liquidacions 
negatives de 2009 i 2013, a més s’ha pressupostat un increment de l’1,5% pel 
creixement del PIB i s’ha previst el 50% de la liquidació de la liquidació rebuda en 
2016, per la liquidació de 2014.

 La variació més important,  quantitativa i  qualitativament,  és la proposta de 
concertar un préstec per import  d’un milió d’euros, per atendre les sentencies 
judicials,  liquidacions  d’obra  i  les  noves  valoracions  per  expropiacions  de 
terrenys.

cap.
INGRESSOS CORPORACIÓ 
(AJUNTAMENT + CONSELL)

PREVSIÓ
LIQUIDACIÓ

PRESSU 2016 SEC-2010
Modificacions

2016/2017

Línees 
fonamentals

2017
1 Impostos directes 12.168.527,72 -243.370,55 -200.000,00 11.725.200,00
2 Impostos indirectes 142.338,37 0,00 40.000,00 182.300,00
3 Taxes 3.621.009,38 -108.630,28 45.000,00 3.504.100,00
4 Transferències corrents 7.341.014,72 0,00 305.075,51 7.536.837,50
5 Ingressos patrimonials 391.657,24 -39.112,23 0,00 352.500,00
7 Transferències de capital 306.000,00 0,00 0,00 300.000,00
9 Passius financers prestecs 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total general 23.970.547,43 -391.113,07 190.075,51 24.600.937,50

Cal tenir en compte que és treballa en grupo consolidad, és a dir ingressos de 
l’Ajuntament i del Consell Esportiu
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Entre l’increment de recursos própis i la disminució de la càrrega financera el 
gurp municipal constituit per l’ajuntament i el Consell Esportiu, disposarà en 2017 de 
950 mil euros més que l’exercici 2016.

Determinació de les despeses
Per a determinar l’import total  de les obligacions reconegudes s’ha realizat 

una estimació del  credito total  fins el  31 de desembre per capítols,  així  com els 
percentages d’execució pressupostària.

Consolidad
Despeses

CRÉDITO 
INICIAL MP

CRÉDITO 
TOTAL

%
execució

Obligacions
31/12/2016

1 Personal 8.412.458,46 179.402,07 8.591.860,53 99% 8.505.941,92
2 Corrent 8.988.893,52 709.121,41 9.698.014,93 93% 9.019.153,88
3 Interessos 417.124,10 51.358,00 468.482,10 100% 468.482,10
4 Transfer. 1.154.000,00 224.530,80 1.378.530,80 96% 1.322.452,83
6 Inversions 915.324,48 183.400,00 1.098.724,48 76% 835.030,60
9 Amortitz. 2.254.209,94 0,00 2.254.209,94 100% 2.254.209,94
TOTAL 22.142.010,50 1.347.812,28 23.489.822,78 22.405.271,27

Per  a  determinar  les  línies  fonamentals  del  pressupost  de  2017,  s’han 
considerat els crèdits finals de 2016 amb les següents variacions:

 S’incrementen les despeses de personal amb 350.000 ateses les necessitats de 
personal que mostren el diferents serveis.

 El capítol de despesa corrent s’incrementa en 375.000 tenint en compte que a 
diferència  de  l’any  apssat  s’han  considerat  500  mil  euros  de  subvencions 
corrents.

 El capitl d’interessos s’ha incrementat en 125.000 € tenint en compte la previsió 
de préstec, i possibles liquidacions per interessos de demora.

 A diferència de l’any anterior per al càlcul de les previsios inicials s’han tingut en 
compte un import de 500 mil € en transferències corrents, que incrementen els 
capítols de personal i despesa corrent.

 S’han incrementat el capítol de transferències corrents amb previsió d’augmentar 
les aporacions al Consell i PROEXA.

 Per al finançament de les inversions s’han destinat el milió d’euros del préstec i 
375 mil euros més de recursos corrents.

 El capítol d’amortització s’ha calculat en funció de les tables d’amortització dels 
préstecs.  Les  aportacions  de  la  Generalitat  pel  compliment  de  convenis  de 
finançament del CCX i Ciutat de l’Esport és dedicaran a inversions.

CONSOLIDAD
DESPESES Inicial 2016 

PROPOSTA
Línees 

fonamentals 
2017 

Increment 
2017 amb 

relació a 2016
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1 Personal 8.412.458,46 8.855.900,00 443.441,54
2 Gasto corernt 8.988.893,52 9.394.119,77 405.226,25
3 Interessos 417.124,10 543.012,91 125.888,81
4 Transferencies 1.154.000,00 1.422.500,00 268.500,00
6 Inversions 915.324,48 2.290.000,00 1.374.675,52
9 Amortitzacions 2.254.209,94 2.094.904,82 -159.305,12
TOTAL GENERAL 22.142.010,50 24.600.437,50 2.458.427,00

La concertació de concertació d’un préstec comprta l’incompiment de la regla 
de la despesa, i  per tant l’obligació d’el·laborar un pla economic-financer, d’acord 
amb el que estableix l’article 21 de la LOEPSF.

La despesa computable del grup municipal creix un 5,9% i el límit de referència de creixement del 
PIB és del 2,2%, els càlculs per a la determinació de l’objectiu de creixment es mostren a continuació.

OBJECTIU REGLA DE LA DESPESA Año Base 
2016

Año 2017

A) DESPESES NO FINANCERES = Cap 1 a 7 de gastos 20.151.061,33 22.505.532,68
- Interessos del deute 219.624,00 201.157,00

= B) DESPESES NO FINANCERES (excepte interessos del deute) 19.931.437,33 22.304.876,00
+ / - Ajustaments SEC 10 que incideixen en gastos
+ / - Ajustaments Consolidació pressupostària (percentage execució 

pressupost)
-824.063,00

- Despeses finançades amb fons finanalistes (subvencions finalistes) -886.247,35 -500.000,00

= C) DESPESA COMPUTABLE 19.045.189,98 20.980.813,00
1 Increments permanents de recaptació (art. 12.4) (PTE, fem IBI) -811.366,11
2 Reducccions permanents de recaptació (art. 12.4)

=C+1-2 D) DESPESA COMPUTABLE AJUSTADA 19.045.189,98 20.169.446,89

Variació del gasto computable després d’incremetns i reduccions 
permanents de recaptació

5,90%

OBJECTIU: Taxa de referència de creixement PIB 2,20%
INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

Sí,  a  l’aprovació  dels  pressupostos  figura  la  concertació  del  préstec 
l’ajuntament deurà elaborar un pla econòmic financer on es contemplen les causes 
de l’incompliment  (préstec)  i  les mesures per  a  tornar  al  compliment.  El  cas del  
préstec  funciona  com  una  subvenció  finanlista,  ja  que  s’utilitza  per  al  finançar 
projeces  concret  i  per  tant  l’equilibri  es  conseguira  de  manera  automàtica  en 
l’exercici següent. 

Això no obstant el Ministeri exigeix l’aprovació l’aprovació del pla.

En base a aquestes projeccions, el pressupost consolidat de les entitats que 
integran la Corporació (Ajuntament més Consell  Esportiu),  present  les magnituds 
següents:

Saldos i altres magnituts Any 2016 Any 2017
Saldo operacions corrents [Ing (1+2+3+4+5) 
- Gts (1+2+3+4+5)] 4.348.516,70 3.085.404,82
Saldo operacions de capital [Ing (6+7) 
– Gts (6+7)] -529.030,60 -1.990.000,00
Saldo operacions no financeras  [Ing (1+2+3+4+5+6+7) - 3.819.486,10 1.095.404,82
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Saldos i altres magnituts Any 2016 Any 2017
Gts (1+2+3+4+5+6+7)] 
Saldo operacions financeras  [Ing (8+9) 
– Gts (8+9)] -2.254.209,94 -1.094.904,82
Capacidad o necesidad de finançament 3.819.486,10 1.095.404,82
Deuda viva a 31/12 13.021.511,51 11.926.606,69
A curt termini 2.094.904,82 2.011.186,19
A llarg termini 10.926.606,69 9.915.420,50
Ratio Deuda viva/Ingressos corrents 55% 51%

Determinació  dels  recursos  corrents  del  pressupost  consolidat de  l’Entitat 
(Ajuntament més Consell Esportiu)

D’acord amb la informació facilitada al Ministeri, l’estimació de les previsions 
inicials  dels  recursos  corrents  és  de  24.600.937,50€.  Per  a  realitzar  aquesta 
estimació s’han previst subvencions corrents per import de 500.000€,i un préstec de 
1.000.000 €. 

Tenint  en  compte  que  el  criteri  de  l’Ajuntament  ha  sigut  no  consignar 
previsions de subvencions sinò incrementar els crèdit quan es reben les notificcions 
o els diners, els recursos corrents de l’exercici 2017, a efectes de comporar-los amb 
els de 2016, són de 23.100.937,50€, .

Tenin  en  compte  que  els  recursos  corrents  inicials  de  2016  eren  de 
22.142.010,50, l’ajuntament disposarà de 950 mil euros més que l’exercici anteior”.

Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Compte, va tenir 
coneixement en sessió celebrada el propassat 2 de setembre.

L'Ajuntament en Ple :

Queda assabentat de  les estimacions de drets i obligacions reconegudes a 
final  de  l’exercici  2016  així  com  de  l’estimació  de  les  previsions  inicials  per  a 
l’exercici 2017, realitzada per l’Oficina Pressupostària, per a donar compliment a allò 
establert en l’article 27.2 de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, i que es remeta la informació a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i  
Administracions Públiques.

Intervencions:

Juan Giner, manifesta que el seu grup es dona per enterat del contingut tal i 
como ho va fer també en la Comissió d'Hisenda, ja que es tracta d'un tràmit i està a 
l'espera de veure com en les próximes setmanes es desenvolupa el pressupost, i  
que les linies fonalmentals ja fan estar explicades així com la previssió de tindre que 
demanar  un  prestec  d'1.300.000  €  per  pagar  a  diversos  propietaris  com  a 
consequència de diverses sentències judicials.

Cristina Suñer, diu que linies fonamentals del Pressupost que es presentaran 
al  Ministeri  d'Hisenda  formen  part  de  la  nova  estrategia  i  de  la  nova  forma  de 
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governar de l'equip de govern i de les noves polítiques que s'estan desenvolupant.
Per una banda assenyala que el tancament del PAIS suposen una disminució 

d'ingresos que s'ha de compensar amb noves altes catastrals el que suposara un 
requilibri en ingresos.

Per altre costat es mantindran els tipus dels impostos i  que forma part  de 
l'ideari de la nova politica de l'equip de govern.

Tambe diu que el que determina l'increment més alt del pressupost es el que 
anomenen "els pufos pp" ja que s'ha de fer un prestec de més d'un millio d'euros per 
complir  amb  les  obligacions  que  l'anterior  equip  de  govern  no  havia  complit; 
bàsicament  pagament  de  expropiacions  de  la  ciutat  de  l'esport,  i  es  mantindran 
aproximadament 950.000 € per a inversions en política social.

Manifesta  que  la  suscripció  del  prestec  comporta  una  serie  de  problemes 
como és l' incompliment de la regla de la despesa que obliga a no incrementar.lo per 
damunt del PIB, el que obligarà a fer un pla econòmic financer totalment justificat per 
la existència de sentencies que obliguen a l'ajuntament a pagar per les esmentades 
expropiacions, però que en definitiva suposa que l'equip de govern complirà la seua 
paraula amb aquells propietaris que no van cobrar en el seu dia per l'ocupació dels 
seus terrenys.

Per últim diu que serà un pressupost que estarà al voltant dels 24.000.000€ , i 
que  es  una  satisfacció  perque  seran  per  primera  vegada  uns  pressupostos 
particpatius.
 
           Miquel A. Lorente indica que s'está davant d'un tramit que cal contextualitzar, 
ja que l'any 2012 es va modificar l'article 135 de la Constitució amb el recolçament 
del PP i del PSOE que va suposar que molts ajuntaments es troben practicament 
intervinguts i altres com el Xàtiva ha de fer tots els tràmits que s'han comentat (linies 
pressupuestaries, regla de despesa etc), pero  que qualsevol ajuntament ha de tenir 
uns comptes però no ha de tenir en compte les imposicions donades pel capital com 
és el cas de l'article comentat impulsat per la troika, sino per les necesitats bàsiques 
de la gent.

Pel que fa al pressupost vol remarcar que s'eleva de 22,2 millions d'euros a 
24,6 millions, que hi ha un augment de recaptació per les omissions que s'estaven 
produint, per l'increment de la participació en els tributs de l'estat, i un prestec d'un 
millio d'euros que malauradament no va encaminat a millorar la qualitat dels serveis 
que ofereix l'ajuntament sino a pagar unes gestions que ja van denuniar en el seu 
moment , i que han de ser l'exemple d'allò que no ha de tornar a pasar i és fer coses 
sense una previssió clara i sense un principi fonamental que és millorar la qualittat 
de vida de la gent.

Continua dient que en la informació troba a faltar una informació que és la 
dels passius contingents que li haguera agradat que estigués.

Per últim diu que més enllà de les xifres el pressupost és un pla econòmic i 
financer, pero sobre tot un pla polític  que es trasllada a un pacte i és el pacte de 
Sant Domenec, en el que es parla de serveis socials, de promoció econòmica, de 
participació , i de fiscalitat , i en ella hi ha molt que dir en quant a l'elaboració del 
pressupost.  Fiscalitat  en  el  que  els  sistemes  de  impostos  i  taxes  han  de  ser 
progresius i altres questions que es parlen en el pacte com la tarificació social. Diu 
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tambe que el que s'ha de fer en les properes setmanes es treballar  i  reflexionar 
sobre quines han de ser les linies estratèguiques i  de treball  per al  proper any i  
marcar grans objectius, i  fa una invitació als grups de l'oposició per a que facen 
propostes.

Ignacio  Reig,  diu  que  en  complimient  de  la  llei   2/2012  d'estabilitat 
pressupuestària es porta al plenari per a donar compte les linies pressupostaries del 
Pressupost de 2017 , les quals s'han de remetre al Ministeri d'Hisenda abans del 15 
de setembre.

Assenyala que la previsió es que el pressupost s'incremente de 22,2 a 24,6 
millions d'euros , donat per l'increment d'algunes partides d'ingresos i per la previsió  
d'una operació de pasiu per a cobrir pagaments pendents com per exemple el de 
terrenys de la ciutat de l'esport. 

En quant al ingresos hi ha previst un increment dels impostos directes, l'IBI 
per  la revisió catastral, per les noves altes.En els impostos indirectes es preveu un 
augment  de recaptació  per  increment  de  l'activitat,  en les taxes no es  preveuen 
canvits substancials , la participatació en tributs de l'estat es contempla un increment 
de 550.000 €, i la contractació d'una operació de prestec 1.300.000€.

Pel que fa a les despeses es continua amb la disminució del deute per la 
reducció de les amortitzacions dels prestecs passant de 2.254.000   a 2.094.000€, el 
que  permetrà  elevar  el  capitol  d'inversions  amb  recursos  propis  de  754.000  a 
1.374.000€, i tambe permetra repetir la majoria de partides d'inversió de 2016, com 
el pla de sostenibilitat d'infraesctructures, el pla social, el pla de regeneració del nucli 
antic,  la  formulació  del  pla  especial  del  casc  antic,  i  proposar  inversions 
participatives, així com continuar invertint en agricultura, dona, camins rural i cicle 
integral de l'aigua. 

Per acabar diu que en definitiva son unes linies pressupostaries responsables, 
que no contemplen recursos imaginaris o subvencions que mai arriben, una despesa 
continguda que dona continuitat al manteniment dels serveis , a la despesa social i a 
la inversió, amb un objectiu final les 2.266 persones aturades avui a Xàtiva, es a dir  
la creació de llocs de treball.

3r. RESOLUCIONS  D'ALCALDIA

En  compliment  del  que  preceptua  el  vigent  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en 
l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització previstos en 
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió plenària de 
les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números des del 321 al 371 (corresponents al mes de juliol de 2016).
Números des del 371 al 414 (corresponents al mes d'agost de 2016).

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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4r.  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA  JUNTA  DE 
GOVERN LOCAL.

No hi ha cap assumpte a tractar.

5é. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

No hi ha cap assumpte a tractar.

6é.  DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi han assumptes a tractar en Despatx Extraordinari.

7é.- PRECS I PREGUNTES.

Es formulen els següents precs i preguntes: 

Juan Giner 
 Pregunta: Manifestat que fa un temps es van fer unes inversiones en llums de 

leds en determinats llocs, hi ha un carrer concret que es doctor López Barbera fins 
passeig del ferrocarril o no s'han canviat, i pregunta si hi ha intenció de fer alguna 
inversió en eixa zona.

Ignacio Reig contesta que en aquest moment no esta previst intervindre en 
dita zona, pero si en el barri de l'hort de mora i en el carrer Sanchis Guarner, i que 
una vegada fetes estes  es normal que s'intervinga el la'Avgda la Murta.

Prec:
Diu que fa un any va fer una proposta en relació als alcorques dels arbres al 

final del carrer la Murta ja que estaven trencats i alguna persona havia caigut,  i que 
a dia d'avui estan igual, prega que se li done alguna sol.lució.

            Pregunta:
En relació a la campanya "No es No" que s'ha fet en fira a la que es va adherir  

el seu grup, diu que s'alegra que haja sigut tot un èxit  i que s'hauran pres totes les 
mesures necesaries per a que no pasara res, pero li agradaria saber la informació de 
que ha sigut tot un exit sobre quins paràmetres s'ha fet .

Francesca  Chapi  respon  que  havia  dos  objectius,  un  que  la  ciutadania 
prenguera consciència, i que no acaba en la fira sino que va més enllà, instituts etc, i  
li consta que alli els joves parlaven del tema, i l'altre objectiu era evidentment que no 
ocorregueren coses, que si que han ocorregut pero que ara les victimes estaven més 
arropades i s'han denunciat alguns fets.

Juan  Giner  li  demana  que  li  facilite  informació  del  nombre  de  denúncies 
presentades enguany i les d'altres anys.

Francesca  Chapi  diu  que  li  facilitarà  tota  clase  d'informació  sense  cap 
problema.
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Pregunta:
Hi ha un semàfor en un pas de peatons que s'ha canviat la figura a numero i  

sols dona 14 segons per a creuar, i que aquesta setmana pasada una dona es va  
quedar al mig del carrer perque no li va donar temps a passar, per tant pregunta si hi 
ha posibilitat de modificar el temps.

Miquel  Lorente  contesta  que  si  que  es  pot  canviar  el  temps,  per  tant 
s'estudiarà la temporització.

Pregunta:
Les llums de les parets que donen a l'Atilio Bruchetti fa molt de temps que 

estan apagades, pregunta si es per algun motiu en concret.
Ignacio Reig respon que ho miraran i es repararà el mes prompte possible.

Maria José Pla:
Pregunta:
En relació amb la informació que ha aparegut en prensa de que 5 falles s'han 

quedat sense data voldria que s'informara del que ha passat.
Alfred Boluda contesta que el que s'ha publicat al Levante és una visió de 

certes falles però no està contrastada. Diu  que el va passar és el següent:
El  4  d'agost  la  Junta  Central  Fallera  va  fer  una  sol.licitud  de  dates  per  a  les 
presentacions, pero feia falta que es ratificaren les dates.
El  dilluns 5 de setembre la junta va fer el  sorteig  sense haver sigut  ratificat per 
l'ajuntament les dates.
El dia 6 de setembre el tècnic sobre les dates demanades veu a quines es pot optar i  
envia un  correu a la junta, i en rebre-lo es veu que hi ha unes dates que no quadren.
A la vista d'allò la junta sol.licita una reunió, la qual es va celebrar el mateix dia 6 per 
la vesprada i donat que el 20, 21 i 22 de gener havia previst actuacions teatrals, es 
va proposar  canviar  l'actuació programada de teatre a un altra  data  a fi  que es 
puguera utilitzar per la junta central fallera.

Pregunta:
Quin  percentatge  de  recollida  de  residus  ha  augmentat  respecte  de  l'any 

passat?
Pilar Gimeno respón que li facilitarà les dades ja que ara no disposa d'elles.

I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor Alcalde alça la sessió a les 
onze hores i trenta sis minuts estenent-se la present acta per mi, el Secretari, amb el 
seu vistiplau. Com a fedatari done fe amb l'advertiment que l'acta es troba pendent 
d'aprovació  i  a  reserva  dels  termes  que  resulten  de  l'aprovació  de  la  mateixa. 
D'acord  amb  el  que  preveu  l'article  206  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

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