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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 vint-i-set de febrer 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  Carmen Savalls Sanfélix, 
i pel Sr. Vicesecretari, Secretari en funcions,  Eduardo Balaguer Pallàs, 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 1 DE 3 0 DE GENER 
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.

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 gener de 2016.

2n.-  EXP.  NÚM.  1757/2015,  MODIFICACIÓ  DEL  CALENDARI  DE  LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL MES DE MARÇ DE 2016.

El  senyor  Secretari  sol·licita  acord  de  ratificació de  la  inclusió  de  l'assumpte  en 
l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Seguidament,  pel  Secretari   es  dóna  compte  de  la  proposta  de  l'alcalde-
president, de 24 de febrer de 2016,  sobre modificació del calendari de la sessió 
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ordinària del Ple del mes de març, amb el tenor literal següent: 

“Vist l'acord d'aprovació del calendari de sessions adoptat per al vigent mandat pel  
Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 4 de juliol de 2015. Atés que, d'acord  
amb el dit calendari, el Ple celebrarà sessió ordinària l'últim dissabte de cada mes, a  
les 11 hores, la qual cosa suposa que la sessió ordinària del mes de març pròxim 
hauria de celebrar-se el 26 del dit mes.

Vista  la  conveniència  de  modificar  puntualment  el  calendari  de  sessions 
ordinàries per al referit  mes de març,  motivada per la celebració de la Setmana  
Santa,  que  enguany  té  una  durada  del  24  al  27  de  març  de  2016,  vista  la  
impossibilitat de celebrar la sessió ordinària el dia 26 de març de 2016, s'expressa  
la conveniència de desplaçar la dita sessió al dia 23 de març de 2016, a les 19'00 
hores.
Per tot allò que s'ha exposat, vinc a proposar al Ple: 
Únic.- Que es modifique puntualment el calendari de sessions ordinàries del ple pel 
que fa al mes de març de 2016, que passaria a celebrar sessió ordinària el dimecres 
23 de març, a les 19'00 hores.”

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:

ÚNIC.  Aprovar  la  proposta  anteriorment  transcrita  sobre  modificació  del 
calendari de la sessió ordinària del Ple del mes de març.

3n.-  EXP  NÚM.  1757/2015,  NOMENAMENT  REPRESENTANTS 
MUNCIPALS  PER  AL  CONSORCI  DE  LES  COMARQUES  CENTRALS  
VALENCIANES.

El  senyor  Secretari  sol·licita  acord  de  ratificació de  la  inclusió  de  l'assumpte  en 
l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Seguidament, pel Secretari dóna compte de la proposta de l'alcalde-president, 
de 24 de juny de 2015, sobre dació de compte de la constitució dels grups polítics en 
la corporació municipal i els seus portaveus, del següent tenor literal: 

“Vistos  els  antecedents  obrants  a  l'expedient  número  1757/2015,  sobre 
nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

Vist l'acord plenari de 4 de juliol de 2015, en el que consta textualment:
“Primer. Designar els següents representants de la Corporació en els òrgans  

col·legiats que a continuació es relacionen:
     ….

En el Consorci de les Comarques Centrals
Sr. Miquel Àngel Lorente López.
….” 

Vist l'escrit  de 15 de febrer de 2016, del President de la mancomunitat de 
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Municipis  de  la  Vall  d'Albaida,  sol·licitant  es  completen  les  designacions  dels  
representants de la Corporació que formaran part del Consorci de les Comarques 
Centrals Valencianes.

De conformitat amb allò disposat als articles 38.c) i  50.4, del  Reial  Decret  
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  correspon a l'Alcalde convocar  
sessió extraordinària del  Ple,  a fi  d'anomenar representants de la Corporació  en 
qualsevol  classe  d'òrgans col·legiats  en  els  quals  haja  d'estar  representada  i  
correspon  al  Ple,  la  següent  atribució,  els  acords  relatius  a  la  participació  en 
organizacions supramunicipals, respectivament.

Sent la decisió esmentada facultat del Ple, és pel que aquesta Alcaldia ve a  
proposar EL SEGÜENT:

Primer.  Designar  els  següents  representants  de la  Corporació  en   l'òrgan 
col·legiat, Consorci de les Comarques Centrals, que a continuació es detallen:

-  Sr. Roger Cerdà Boluda.
     -  Sra. Cristina Maria Suñer Tormo.
    A més del Sr. Miquel Àngel Lorente López, que ja va ser nomenat per acord 

plenari de 4 de juliol de 2015, tal i com consta en els antecedents del present acord.

Segon.  Procedisca's  a  comunicar  tals  nomenaments  a  les  persones 
interessades  i  al  Consorci  de  les  Comarques  Centrals,  perquè  en  prenguen 
coneixement i efectes procedents.”

(...)

L'Ajuntament en Ple, per setze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, el 
sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots del regidors del grup 
municipal EUPV: AC, els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís i el 
vot del  regidor C's) cinc abstencions (les cinc abstencions dels regidors del  grup 
municipal PP) i cap vot en contra, acorda:

Primer. Designar  els  següents  representants  de  la  Corporació  en   l'òrgan 
col·legiat, Consorci de les Comarques Centrals, que a continuació es detallen:

-  Sr. Roger Cerdà Boluda.
     -  Sra. Cristina Maria Suñer Tormo.
    A més del Sr. Miquel Àngel Lorente López, que ja va ser nomenat per acord 

plenari de 4 de juliol de 2015, tal i com consta en els antecedents del present acord.

Segon.  Procedisca's  a  comunicar  tals  nomenaments  a  les  persones 
interessades  i  al  Consorci  de  les  Comarques  Centrals,  perquè  en  prenguen 
coneixement i efectes procedents.

Intervé en primer lloc  la  senyora Cristina Suñer Tormo,  portaveu del  Grup 
Compromís. Considera que el Consorci de les Comarques Centrals és fonamental i 
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Compromís aposta per ell  i  per vertebrar des d'ell  les set comarques centrals de 
València i  Alacant en una visió d'abandó de les províncies sense necessitat d'un 
major  aparell  burocràtic.  Un  consorci  abandonat  en  els  últims  anys.  Aposta  per 
l'equilibri territorial necessari i per la cohesió social.

Seguidament  el  senyor  Miquel  Angel  Lorente  López,  portaveu  del  Grup 
Esquerra Unida. Per a Esquerra Unida les Comarques Centrals són fonamentals per 
articular social i econòmicament un territori  entre dues metròpolis. Hi ha un repte 
col·lectiu de tota la ciutat basat en la necessitat de finançament per a poder portar a 
terme  les  idees.  A més  cal  impulsar  la  participació  i  donar  ens  a  els  xicotets 
municipis. Aquest nou punt de partida és un gran repte.

Finalment intervé el senyor Alcalde. És un motiu de satisfacció tornar per fi a 
reactivar les Comarques Centrals. És un repte de futur per a les Ciutats i municipis 
que ho integren i que presenten característiques comuns. Cal treballar el vessant 
social i econòmic del territori on tots els agents estiguen presents. Millorar la qualitat 
de vida és l'objectiu. 

4r.- EXP. NÚM. 1116/2015,  INFORMES SOBRE MOROSITAT. INFORME DE 
LA INTERVENTORA DE  L’EXERCICI  2015.  DONAR COMPTE  DE  L’INFORME 
ANUAL.

En compliment del que estableix l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre,  d’impuls  de  la  factura  electrònica  es  dóna  compte de l’informe de  la 
Interventora  avaluant  el  compliment  de  la  morositat,  i  que  presenta,  per  a 
l’Ajuntament i el Consell Esportiu, el resum següent:

AJUNTAMENT 2015 CONSELL ESPORTIU 2015

FACTURES PAGADES FACTURES PAGADES
PMP Num fras TOTAL PMP Num 

fras
TOTAL 

1T 64,87 1.5912.456.154,2
1

1T 14,90 107 159.046,93

2T 32,72 1.5092.725.499,7
3

2T 15,78 118 189.266,58

3T 43,41 1.3352.098.724,4
3

3T 17,21 97 202.322,03

4T 32,38 1.5482.528.140,6
1

4T 19,26 90 193.540,78

42,97 5.9839.808.518,9
8

16,89 412 744.176,32

INTERESSES INTERESSES 
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DEMORA DEMORA
Núm. Import Núm. Import

1T 10 8.920,96 1T
2T 1 2.957,69 2T
3T 4 4.921,98 3T
4T 4 30.491,20 4T

19 47.291,83 0 0

FACTURES PENDENTS 
PAGAMENT

FACTURES PENDENTS 
PAGAMENT

PMP Num fras TOTAL PMP Num 
fras

TOTAL 

4T 34,45 514 978.528,40 4T 10,26 50 61.925,20

A nivell de grup consolidad s’observen les dades següents:
• El periode mitjà de pagament en 2015 ha sigut de 41 dies i s’’han pagats 6.395 

factures amb un import total de 10.552.695 euros.
• Al final de l’exercici han quedat pendent de pagament 564 factures per import de 

1.040.453 euros amb una antiguitat mitja de 33 dies.

Atés que la Comissió de Règim Interior i Hisenda, en sessió celebrada el 19 
de febrer, va tindre coneixement del mateix.

El  Ple  de  la  Corporació  es  dona  per  assabentat  de  l’informe anual  de  la 
intervenció sobre el compliment de la morositat.

5é.- EXP. NÚM. 404/2015 PER A L’APROVACIO DE LA LIQ UIDACIÓ 
DEL  PRESSUPOST  DE  2015  DE  L'AJUNTAMENT  I  CONSELL  ES PORTIU. 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ.

Pel Secretari se n’adona del dictamen de la Comissió de Règim Interior 
i Hisenda de 19 de febrer, del tenor literal següent:

“Vist el decret número 84 de 2016 sobre liquidació del pressupost de 2015 de 
l’Ajuntament i del Consell Esportiu amb el amb els següents resultats:

AJUNTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.015 2.014
1 Drets reconeguts nets ……………………….……… 26.329.237,46 27.603.765,76
2 Obligacions reconegudes netes …………………… 23.896.163,64 27.787.338,69
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………….. 2.433.073,82 -183.572,93
4 Desviacions positives de finançament …… 3.410.488,86 1.416305,36
5 Desviacions negatives de finançament…………….
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria 2.310.781,99 2.257.724,58
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 1.333.366 ,95 657.846,29
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ROMANENT DE TRESORERIA 2015 2.014
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...………… 4.593.923,23 3.903.238,24
2 Deutors pendent cobrament a fi d'exercici ………… 14.981.555,85 14.932.625,76
3 Creditors pendent pagament a fi d'exercici………… 2.829.512,97 4.0106.148,25
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 16.745.966,11 14.729.715,75
II Saldos de dubtós cobrament ……………….………. 5.464.307,71 4.717.026,79
III Excés de finançament afectat ………………………. 5.113.383,58 2.731.357,44
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 6 .168.274,82 7.281.331,52

CONSELL ESPORTIU
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015 2.014
1 Drets reconeguts nets ……………………….……… 1.070.384,65 1.054.311,68
2 Obligacions reconegudes netes …………………… 1.025.095,83 1.034.110,24
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………….. 45.288,82 20.201,44
4 Desviacions positives de finançament ……. 49.969,26 39.807,79
5 Desviacions negatives de finançament…………….
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria 28.561,23 8.350,09
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 23.880,79 -11.256,26

ROMANENT DE TRESORERIA 2015 2.014
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...………… 110.848,85 108.256,68
2 Deutors pendent cobrament a fi d'exercici ………… 155.632,41 62.146,89
3 Creditors pendent pagament a fi d'exercici………… 56.946,98 6.158,11
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 209.534,28 164.245,46
II Saldos de dubtós cobrament ……………….………. 60.090,02 44.543,93
III Excés de finançament afectat ………………………. 49.969,26 39.807,79
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 9 9.475,00 79.893,74

AJUNTAMENT:
El  resultat  pressupostari  ajustat  de  l’ajuntament  ha  sigut  positiu  en  1,33 

milions  d’euros,  per  una  combinació  de  majors  ingressos  corrents  (497  mil  €),  i 
menys despeses corrents de les previstes (837 mil €).

En relació al comportament dels ingressos cal assenyalar la disminució dels 
impostos directes, en 151 mil €, per la baixada d’un 5%, i de les llicències d’obres 
que  s’han  tancat  amb  71  mil  €  menys  dels  previstos.  Quantitats  que  s’han 
compensat amb els majors drets liquidats amb taxes (439 mil €) i amb transferències 
corents (208 mil €), les liquidacions per ingressos patrimonials tambè amb superat 
les previssions inicials amb 72 mil €.

L’estalvi en les despeses s’ha produït en tots els capítols, fonamentalment en 
la compra de bens corrents (capítol 2), on s’han estalviat 348 mil €, així mateix en 
capitol d’interessos no s’han gastat 274 mil €, degut al no pagament del interessos 
dels préstecs Montoro, l’estalvi en el capítol 1 ha sigut de 185 mil € i el del capítol 4 
de 30 mil €.

La dotació per a insolvència, regulada en l’article 193 bis del TRLRHL, importa 
la quantitat de 5.464.307,71€, el que suposa un increment de 747.280,92 € respecte 
a l’any anterior.
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El romanent de tresoreria per a despeses generals, que podria equiparar-se 
als resultats acumulats dels exercicis, ha sigut de  6.168.274,82€. Això suposa una 
disminució respecte a l’any anterior de 1.112.942,70 €

La gestió dels ingressos d’exercicis tancats també ha suposat la baixa per 
anul·lacions i insolvències de 417.709,46€, que afecten negativament el romanent de 
tresoreria.

Altra magnitud a tenir en compte per al càlcul del romanent, és la gestió del 
romanent  afectat  de  l’any  anterior,  l’article  182.2  del  TRLRHL  estableix  que  els 
romanents incorporats,  no finançats amb ingressos afectats,  deuran de gastar-se 
necessariament durant l’exercici, es a dir, no es podran incorporar novament a un 
exercici posterior. Per aquest concepte el romanent general de 2015 s’ha increment 
en 301 mil €.

Podem deduir  el  romanent de tresoreria a partir del romanent de l’exercici 
anterior (en milions d’€).

• Romanent de tresoreria general exercici anterior............................................7,28
• Utilització romanent DA 6ª llei 2/2012 d’estabilitat pressupostàrai.................-1,04
• Utilització romanent per amortització anticipada i altres causes....................-0,55
• Resultat pressupostari exercici 2015...............................................................1,33
• Saldo de baixes i anul·lacions d'ingressos i gastos de tancats......................-0,42
• Increment dotació insolvència exercici...........................................................-0,75
• Romanent afectat 2014, no gastat i per tant no incorporable                              ..........................  0,30  
• Romanent tresoreria exercici 2015..................................................................6,15

L’article 53 del text refós de la LRHL, defineix l’Estalvi Brut com la diferència 
entre  els  drets  liquidats  i  les  obligacions  reconegudes  de  l’últim  exercici  per 
l’agrupació  d’operacions  corrents  excloent-hi  dels  drets  liquidats  els  recursos  no 
ordinaris. De les obligacions reconegudes s’han de deduir, per al càlcul de l’Estalvi 
Brut, les despeses imputables al Capítol III (despeses financeres), i les obligacions 
reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid 
de tresoreria.

Els ingressos corrents estarien formats pels capítols I, II, III (menys recursos 
no ordinaris), IV i V. Els recursos no ordinaris serien: les quotes urbanístiques 

Les despeses corrents estarien formades pels capítols I,  II  i  IV, menys les 
obligacions finançades amb romanent.

Recursos liquidats per operacions corrents....... 23.376.425,56
Despeses corrents                                                 .............................................     18.294.730,09  
ESTALVI BRUT.................................................    5.081.695,47

En relació a l’exercici  anterior els ingressos corrents han disminuït  en 0,42 
milions d’€, i les despeses corrents s’han incrementat en 0,57 milions d’€, el resultat 
ha sigut una disminució de l’estalvi brut en un milio d’€.

L’Estalvi  Net  s’obtindria  minorant  l’estalvi  brut  amb l’import  d’una  anualitat 
teòrica d’amortització, incloent els préstecs que financen convenis de la Generalitat, 
y els del Pla Montoro.
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L’anualitat teòrica d’amortització, calculada d’acord amb què estableix l’article 
53.1 del TRLRHL, és  2.835.528,95€, això suposa una disminució respecte a l’any 
anterior de 850 mil €.

De l’anterior es dedueix:

ESTALVI NET = 5.081.695,47 – 2.835.528,95=  2.246.166,52€.

A pesat de la reducció de l’estalvi brut en 1 mlio d’€, la reducció de l’estalvi net 
sols és de 140 mil  €, per la forta disminució de l’anualitat  teòrica d’amortitizació, 
producte de les amortitzacións realitzades durant 2015.

El volum de capital viu de l’ajuntament a curt i llarg termini, calculat d’acord 
amb el que estableix la Llei de Pressupostos, és de 15.275.720,94€ i representa el 
65,35% sobre els recursos liquidats per operacions corrents de l’exercici 2015. 

CONSELL ESPORTIU
El resultat pressupostari ajustat del Consell Esportiu ha sigut positiu en 23,88 

milers euros, per una combinació de majors ingressos corrents (6,12 mil €), i menys 
despeses corrents de les previstes (17,76 mil €).

En relació al comportament dels ingressos cal assenyalar la disminució de les 
taxes en 4 mil €, compensat per les transferències corrents, on s’han ingressat 10 mil 
€ més dels previstos inicialment.

L’estalvi en les despeses s’ha produït en el capítol 2, ja que, el pagament per 
les transferencies corrents s’han aprovat per al seua totalitat.

En  relació  als  ingressos  tancats  sols  s’han  cobrat  el  3% del  pendent  de 
cobrament, per la qual cosa s’ha decidit provissionar la totalitat dels saldos pendent 
de cobrament dels exercicis tancats, i en conseqüència s’ha incrementat la dotatció 
per insolvència en 15.546,09 €.

El romanent de tresoreria per a despeses generals, que podria equiparar-se 
als  resultats  acumulats  dels  exercicis,  ha  sigut  de  99.475  €.  Això  suposa  un 
incrementat respecte a l’any anterior de 19.581,26 €.

Altra magnitud a tenir en compte per al càlcul del romanent, és la gestió del 
romanent  afectat  de  l’any  anterior,  l’article  182.2  del  TRLRHL  estableix  que  els 
romanents incorporats,  no finançats amb ingressos afectats,  deuran de gastar-se 
necessariament durant l’exercici, es a dir, no es podran incorporar novament a un 
exercici posterior. Per aquest concepte el romanent general de 2015 s’ha increment 
en 11.246,56 €.

Podem deduir  el  romanent de tresoreria a partir del romanent de l’exercici 
anterior.

• Romanent de tresoreria general exercici anterior...................................79.893,74
• Resultat pressupostari exercici 2015......................................................23.880,79
• Increment dotació insolvència exercici..................................................-15.546,09
• Romanent afectat 2014, no gastat i per tant no incorporable                     .................  11.246,56  
• Romanent tresoreria exercici 2015.........................................................99.475,00
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Variació  interanual  de  les  principals  magnituds  pressupostàries  de 
l’Ajuntament.

2015 2.014% 
15/14

aRecursos liquidats per operacions corrents 23.376.425,56 23.793.977,90 -1,75%

bOligacions reconegudes de despesa corrent 18.294.730,09 17.724.392,85 3,22%

cEstalvi Brut (a-b) 5.081.695,47 6.069.585,05 -16,28%

dAnualitat teórica d’amortització 2.835.528,95 3.684.456,90 -23,04%

eEstalvi net (c-d) 2.246.166,52 2.385.128,15 -5,83%

fIndex d’estalvi net (e/a*100) 9,61% 10,02% -4,10%

gCapital viu per operacions a curt i llarg termini 15.275.720,94 18.909.225,29 -19,22%

hIndex d’endeutament (g/a*100) 65,35% 79,47% -17,77%

jPagament d’amortitzacions i interessos 1.763.341,06 4.935.880,62 -64,28%

kIndex de la carrega financera anual (j/a*100) 7,54% 20,74% -63,63%

lIngressos per operacions corrents de pressupostos tancats 5.402.561,69 4.148.252,00 30,24%
mIngressos per operacions corrent 19.104.000,32 18.563.989,45 2,91%
nPercentatge d’ingressos sobre recursos liquidats per 
operacions corrents (m/a*100) 81,72% 78,02% 4,75%
oTotal ingressos corrents sobre recursos liquidats per 
operacions correns [(m+l)/a]*100 104,83% 95,45% 9,83%

Se  n’adona  de  l’informe  favorable  de  la  Interventora  a  la  liquidació  del 
pressupost de 2015 de l’Ajuntament i Consell Esportiu.

Així  mateix  s’informa  del  compliment  de  l’objectiu  de  l’estabilitat 
pressupostària, de la regla del gasto i del límit de deute que, d’acord amb l’informe 
de la Interventora mostra, per al grup Administració de Xàtiva, els resultats següents

• Capacitat de finançament o superavit ............................................4.512.064,27 €
• Límit de regla del gasto d’acord amb liquidació 2014....................18.139.542,12 €
• Total gasto computable d’acord liquidació pressupost 2015.........18.110.492,22 €
• Total capital viu d’operacions de crèdit vigents a 31/12/2015.......15.275.720,94 €
• Total drets reconeguts nets capítols 1 a 5 (ajunt + consell)..........23.616.769,90 €
• Percentatge d’endeutament sobre drets reconeguts del grup.....................64,68%

El  Ple   de  la  Corporació  es  dona  per  assabentat  de  la  liquidació  del 
Pressupost de 2015 de l'Ajuntament i del Consell Esportiu, i que en compliment del 
que estableix l'article 193.5 es remeteisca còpia de la liquidació a l'Administració de 
l'Estat i a la Generalitat.

6é.-  EXP.  NÚM.  237/2012,  PER  A  L'APROVACIÓ  DEL  PLA  D'AJUST. 
DONAR  COMPTE DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ CORRESP ONENT A 
L'EXERCICI 2015.

Pel Secretari, se dona compte, en compliment de l'article 10 del RDL “7/2012, 
de creació del fons de pagament a proveedors”, de l'informe anual de la Interventora, 
sobre el compliment del pla d'ajust del següent tenor literal:
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(…)

“Por  todos  los hechos y  fundamentos de derecho  descrito  se emite  el  siguiente 
INFORME:

Nota Previa:  Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2015 no está 
cerrada,  y no está aprobada la liquidación del presupuesto del mismo ejercicio, el  
artículo 191 del TRLRHL refiere a la confección de la liquidación por parte de las 
entidades locales antes del  primero de marzo,  por lo  que la información que se  
incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la  
plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal,  
la  misma  no  debe   tener  alteraciones  sustanciales  sobre  la  que  surja  de  la  
liquidación,  dado  lo  avanzado  de  la  contabilidad,   pero  si  que  puede  variar  en 
algunos aspectos presupuestarios. 

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee  
el siguiente  índice de  contenidos:
1- Información de Ingresos.
2- Información de gastos.
3- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4- Avance de remanente de tesorería.
5- Información de avales recibidos del sector público.
6-  Información  sobre  operaciones  o  líneas  de  crédito  contratadas  y  contratos  
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7- Información sobre la deuda comercial.
8-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

1.-  Información  relativa   a  la  evolución  de  los  ing resos  a  31/12/2015  y  
comparativa con la previsión contenida en el plan d e ajuste.
Se observa respecto a las previsiones del Plan una reducción de un 6% respecto a  
los ingresos corrientes, producido básicamente por la reducción de la presión fiscal  
municipal al modificarse a la baja la imposición el IBI rústica, IBI urbana, vehículos y 
recogida de basura. Respecto a los ingresos de capital, se observa un incremento 
del 125% al producirse un incremento de los ingresos correspondientes al capítulo 7,  
referente a los ingresos por subvenciones de otras administraciones. La previsión 
final de ingresos no financieros, respecto a la real ha sido de alrededor de 900.000  
euros más, un 0.66% más. No se ha producido ningún ingreso financiero porque no  
se ha realizado ninguna operación de préstamo adicional, a pesar de que en este 
ejercicio estaba prevista la realización de operaciones por valor de 1 millón de euros,  
por lo que los ingresos totales se han reducido alrededor de un 3%. Con esto se 
aprecia  una contracción de la administración superior  a la que se preveía  en el  
ejercicio 2012 para el ejercicio 2015.

MEDIDAS DE INGRESOS:
Medida 1: Mantenimiento de tipos de gravamen del IB I: No se ha cumplido esta 
medida,  dado  que  se  aprobó  por  la  Corporación  una reducción  de  los  tipos  de  
gravamen tanto de rústica como de urbana. En el cálculo de esta medida, además 
de considerarse la reducción del IBI se ha considerado los efectos de la reducción 
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de otros impuestos municipales como el Impuesto de Vehículos. La reducción de la  
presión  fiscal  municipal  ha  supuestos  –1.485.000  euros  menos  en  derechos 
reconocidos netos del ejercicio 2015 con respecto al ejercicio 2014.

La Medida  2  se  refiere  al  mayor  esfuerzo  de  la  efic acia  en  la  recaudación 
voluntaria  y ejecutiva  al  delegar  la recaudación (y  en nuestro  caso también la  
gestión  tributaria)  en  la  Diputación.  El  valor  conseguido  en  este  medida  se  ha 
calculado de la siguiente forma: 

En el momento de redacción de este informe no se dispone todavía del informe del  
Director del Area Económica respecto a la recaudación por lo que se va a considerar 
que se mantiene constante la situación del año anterior, dado que no se ha percibido 
variaciones  de  relevancia  de  este  ejercicio  respecto  al  2014,  por  lo  que  se 
mantienen constante los ingresos adicionales de 267.282,48 euros.

Respecto a los ingresos de ejercicios anteriores, tampoco si dispone del informe del  
Director  de  Área  Económica,  pero  en  este  caso  si  que  se  conoce  que  por  la  
implantación del nuevo programa de recaudación de la Diputación, la recaudación 
en ejecutiva del ejercicio 2015 se ha visto menguada por lo que consideraremos, 
estimativamente,  la  mitad  del  ejercicio  anterior,  es  decir,  387.781,98  euros.  En 
resumen, la delegación de la recaudación en la Diputación ha supuesto un ingreso  
adicional estimado en la tesorería municipal de alrededor de 600.000 euros, que se  
hace constar en esta medida 2 del Plan de Ajuste, similar a lo previsto en el mismo.

Esta medida, junto a los anticipos mensuales de recaudación que han supuesto,  
alrededor de  9 millones de euros, afecta a la tesorería de manera muy positiva, pero 
no a los ingresos corrientes del presupuesto.

La Medida 3  se refiere  los  mayores ingresos provoca dos por  inspecciones 
tributarias  y que concretamente en nuestro municipio se refiere a actuaciones en  
Omisiones en IBI, Altas en IBI y Plusvalías. 

En el análisis de esta medida no se han considerado los ingresos por omisiones en  
IBI y altas en IBI dado que han sido absorbidas por la reducción en los tipos de  
gravamen y los resultados se encuentran englobados en la medida 1, aunque las  
altas en IBI han sido importantes, se han cifrado en 46.000 euros. Se prevé que a lo 
largo del 2016 las inspecciones realizadas de oficio por el  Catastro,  empiecen a 
incorporarse y por tanto, a lo largo de 2016 y los siguiente ejercicio, se incremente 
esta cifra.

Respecto a las Plusvalías, continua siguiendo la “reina” de los ingresos y muy lejos  
de lo previsto, se ha aumentado en 138.000 euros respecto a los previsto para el  
ejercicio  2015,  que  eran  ya  incrementos  de  0  euros.  Por  esta  razón,  y 
considerándose únicamente los ingresos extraordinarios en plusvalías, esta medida 
se valora en 184.000 euros.

Medida 4:  Correcta  financiación de tasas y precios  públicos:  En materia  de 
tasas se han establecido bonificaciones del 50% en la tasa de recogida de residuos.  
Respecto al resto de tasas y precios públicos, dado que no se procedió a la revisión  
a IPC, en la actualidad se estima que dicha medida se encuentra incumplida. 
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En global el establecimiento de  la bonificación y el no incremento del IPC se ha 
valorado en (–530.000) euros.

La Medida  5,  en  el  Plan  de  Ajuste  municipal,  se  refiere  al  destino  al  pago  de  
proveedores de las subvenciones pendientes de cobro, el gasto de las cuales se 
financiaba ha sido liquidado por el préstamo del RDL 4/2012. Todos los ingresos de  
esta naturaleza fueron ya liquidados en ejercicios anteriores, por lo que, a partir de  
este ejercicio, esta medida puntúa 0.

2.-  Información  relativa   a  la  evolución  de  los  gas tos   a  31/12/2015  y 
comparativa con la previsión contenida en el plan d e ajuste
El gasto corriente se ha reducido un 2% respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste.  
Los gastos en capital se han incrementado en 3 millones euros,  es decir,  se ha 
invertido más de lo previsto. Esto puede explicarse por el incremento no previsto en  
las  subvenciones  de  capital  y  el  incremento  no  previsto  en  la  financiación  de 
inversiones con recursos propios.  Por lo que el total de gasto no financiero se ha 
incrementado en un 47%, causado por el incremento de las inversiones realizadas  
por el Ayuntamiento, respecto las previstas y todo ello, sin realizar el préstamo para  
inversiones previsto en el Plan de Ajuste.
Respecto a los gastos financieros, estos han reducido en un 48%. Esta reducción se  
produce por la no amortización de los prestamos de proveedores y porque, al  ir  
amortizando  anticipadamente  préstamos  en  ejercicios  anteriores,  existen  menos 
operaciones de endeudamiento provenientes de ejercicios anteriores no vinculadas 
con proveedores. 
En global, los gastos se han reducido un 3.68% respecto a los previstos en el Plan 
de Ajuste, por lo que se vuelve a incidir, como ocurre con los ingresos con que la  
contracción realizada por la Administración ha sido superior a la prevista en el Plan  
de Ajuste.
Con  respecto  al  resto  de  indicadores,  se  prevé  la  existencia  de  obligaciones  
pendientes de aplicar el presupuesto por la cuantía mucho menor a la prevista en el 
Plan de Ajuste, es decir, de 0 euros.
El periodo medio de pago corresponde al dato del último informe arroja una cifra de  
2.66 días, muy por debajo de la prevista en el Plan de Ajuste que preveía 40 días.

El  último indicador,  no tiene  relevancia  económica  por  sí  solo,  ya  que se  
refiere  a  la  cuantía  del  gasto  que  se  ha  financiado  en  el  ejercicio  2015  con 
remanente de tesorería de otros ejercicios.  Tiene su aplicación en el  cálculo del  
ahorro neto, que aparece posteriormente. 

MEDIDAS DE GASTOS:
Respecto a la Media 1 en gastos, se refiere a la re ducción de los costes de 
personal  en aplicación del Plan de evaluación y racionalización de la plantilla de 
personal  del  Ayuntamiento  de  Xàtiva.  Según  los  datos  que  se  ofrecen  desde 
Recursos Humanos, durante la ejecución del ejercicio 2015 se han producido dos 
jubilaciones. Una se ha cubierto interinamente y la otra está en proceso de cubirir  
también interinamente. Además dos plazas de policias locales se han cubierto por  
comisión de servicios. Por lo tanto, el ahorro del Plan de Racionalización para el  
ejercicio 2015 es de 2.545,79 euros.  
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Medida  10:  Reducción  de celebración de  contratos  me nores  (se  primará  el  
requisito de menor precio en la licitación)  Esta medida, de difícil valoración, se 
está cumpliendo  al 100%. Se ha conseguido que en todos los contratos, a partir de 
3.000 euros, se soliciten, al menos, 3 ofertas, con lo que se está observando una 
competencia  en  precios  entre  las  empresas  que  está  favoreciendo  mucho  al 
Ayuntamiento. En los contratos abiertos o con procedimiento negociado, las bajas  
de las empresas en precios son escandalosas, con lo que el ahorro municipal es 
evidente.  

Medida 15: Reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Esta medida ya ha sido objeto de cumplimiento.

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos:  revisión de precios  
de servicios obligatorios . Se está manteniendo el cumplimiento de las medidas de  
reducción  de  gastos  en  recogida  de  residuos  y  limpieza  viaria,  ya  conseguidos  
durante los anteriores ejercicios (200.000 euros). Respecto a la reducción en los 
costes de recaudación, por la gestión a través de la Diputación, sigue habiendo un 
comparando los costes del ejercicio 2015 con los costes medios del recaudador, el  
ahorro ha sido de 300.000 euros.
Respecto  al  ahorro  energético,  se  transcribe  informe  del  técnico  municipal  de 
26.01.2016:

“El consumo energético de las instalaciones municipales está dividido en tres  
partidas, vías públicas, dependencias y agua potable. El ahorro económico existente  
entre el año 2014 y 2015 en cada una de las partidas y el total es el siguiente:
                                                 GASTO 2014 €                        GASTO 2015 €                              AHORRO  
VÍAS PÚBLICAS 364.982,14 306.497,15 58.484,99
DEPENDENCIAS 438.837,94 450.172,83  -11.334,89

AGUA POTABLE                  117.143,97                       113.371,02                        3.772,95  

TOTAL 50.923,05
Por tanto, el ahorro producido en el 2015 respecto del 2014 asciende a 50.923,05€.”
Por lo que puede valorarse el total de la medida a fecha actual en 550.000 euros.
En conclusión las medidas de Ajuste en gastos se mantienen a lo largo del tiempo.

3- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
Respecto a la deuda viva, se ha producido una disminución en global del  –20% 
respecto a las previsiones del Plan de ajuste. Esto se produce por la no realiación de 
la  operación  de  prestamo  prevista  y  por  la  reducción  de  las  operaciones  de 
endeudamiento no vinculadas al plan de proveedores en un 48% que han absorvido 
la no amortización de los prestamos vinculados al pago de proveedores, que por  
tanto, incrementa su saldo respecto al previsto en un 22.5%. La legislación Estatal  
ha establecido en el 2015 amortización 0 de los prestamos vinculados al pago de 
proveedores y la estratégia municipal ha sido la de amortizar anticipadamente otros  
préstamos con costes financieros superiores con las partidas disponibles para la  
amortización de préstamos. Este hecho explica los resultados obtenidos.

Se  han  realizados  menos  amortizaciones  de  las  previstas  y  menos  pagos  de  
intereses porque el volumen de la deuda en el ejercicio 2015 es mucho menor a la 

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 2, DE 27 DE FEBRER DE 2016

14



prevista. Este hecho junto con tipos de interés más favorables para el Ayuntamiento  
también  ha  conseguido  una  disminución  muy  importante  del  pago  de  intereses 
respecto a lo previsto.

Magnitudes Financieras y presupuestarias
Respecto  al  cálculo  que realiza  el  programa del  Ahorro  Bruto  y  el  Ahorro  

Neto, éste no es correcto, dado que el ahorro bruto es la diferencia de los ingresos 
corrientes menos los gastos corrientes a los que previamente se les ha eliminado los  
gastos corrientes financiados con remanente de tesorería. 

Los  cálculos  del  ahorro  neto  tampoco  son  correctos  los  que  muestra  el  
programa del ministerio. Según la legislación de Haciendas Locales, el Ahorro neto  
es el Ahorro Bruto menos el ATA (anualidad teórica de amortización). La definición  
de  ATA  es  lo  que  se  prevé  pagar  al  año  de  amortización  de  los  préstamos 
calculados con el método francés y sin años de carencia. Muestra en este programa  
una cifra de Ahorro Neto superior a la prevista. Está pendiente por parte de la oficina 
presupuestaria el cálculo correcto de esta magnitud, de la cual se dará cuenta en el  
expediente de liquidación del presupuesto. 

Los ajuste SEC coinciden con los que se han calculado para el informe de la  
liquidación por parte  de esta intervención y  de los cuales se ha dado cuenta  al  
Ministerio a través de la rendición de las cuentas con carácter trimestral.  La cifra  
asciende a 493.000 euros.

Al  igual  que  con  el  Ahorro  Bruto  y  neto,  el  Cálculo  de  la  Estabilidad  
Presupuestaria  tampoco  es  correcta  la  que  realiza  este  programa.  El  calculo  
correcto realizado por esta intervención y que coincide con los cálculos del Ministerio  
la página referente a las rendiciones de carácter trimestral arrojan una capacidad de 
financiación del Ayuntamiento de 4.470.000 euros, superior a la prevista en el Plan 
de Ajuste para el ejercicio 2015.

4.- Avance de remanente de tesorería.
Respecto al avance del  cierre, informar que cambios legislativos han modificado la 
Ley  de  Haciendas  Locales,  estableciendo  exactamente  la  forma  de  cálculo  del  
dudoso  cobro,  hecho  que  a  incrementado  el  mismo  en  un  441%  y  que, 
evidentemente  a  afectado  a  todas  las  previsiones  de  cálculo  de  remanente  de 
tesorería para gastos generales anteriores. La previsión de financiación afectada 
tanto por inversiones como por gasto corriente asciende en la cuantía indicada en 
miles de 5.113,38 euros. 
El  remanente  de  tesorería  por  los  efectos  de  los  gastos  financiados  por  los 
préstamos del fondo de proveedores, que también ha desdibujado la previsión de los 
años futuros, asciende a 6.168,16 miles de euros. 

5.- Información de avales recibidos del sector públ ico.
No se ha recibido ningún aval del sector público.

6.- Información sobre operaciones o líneas de crédi to contratadas y contratos  
suscritos con entidades de crédito para facilitar e l pago a proveedores.
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2015.

7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda come rcial.
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La deuda comercial a 31/12/2015, correspondiente a las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican,  se ha cifrado  
en 977,96 miles de € y se corresponde con el informe de morosidad de la misma  
fecha.

8.- Información sobre operaciones con derivados y o tro pasivo contingente.
No existe ninguna operación con derivados.

CONCLUSION GENERAL:
A la vista del proyecto de liquidación de los presupuestos del ejercicio 2015 y las  
previsiones contenidas en el Plan de Ajuste, esta intervención puede concluir se ha  
producido una contracción de la  administración valorada en alrededor de un 3% 
respecto a lo previsto en el Plan, tanto en ingresos como en gastos.
La contracción en ingresos se ha producido principalmente por la reducción de la 
presión fiscal, en contra de lo que establecían las medidas de ajuste en ingresos,  
que  en  su  inmensa  mayoría,  no  se  cumplen,  aún  así,  se  ha  incrementado  la  
inversión al utilizar fondos propios en lugar de operaciones financieras.
La contracción en gastos se ha producido sobretodo al conseguir controlar el gasto 
corriente  a  través  de  la  contención  de  los  precios  de  los  contratos  que,  en las  
licitaciones con publicidad y concurrencia, has supuesto bajas de hasta el 50% o 
más  en  algunos  casos.  Esta  intervención  considera  que  las  empresas  están 
trabajando reduciendo mucho el beneficio industrial a la vez que han adaptado su 
estructura y por tanto, tienen menos gasto general. El cumplimiento de las medidas 
de ajuste en gastos ha sido general.
Además se siguen mejorado en algunos ratios como el del  pago a proveedores, 
gastos  pendientes  para  reconocimiento  extrajudicial,  y  deuda  viva  que  se  han 
reducido considerablemente respecto a las previsiones del Plan de Ajuste.  
El criterio global de la intervención es que se cumple con el Plan de Ajuste a pesar  
de que las medidas de ingresos no se hayan ajustado, dado que la contracción en 
gastos a posibilitado el  cumplimiento de los objetivos y la mejora  incluso de los  
mismos respecto a las previsiones realizadas en el 2012.
Los anteriores datos contenidos en este informe han sido volcados en la plataforma  
telemática de captura de datos habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones  Públicas  a  los  efectos  de  dar  cuenta  de  los  mismos  al  citado  
Ministerio, al que se adjunta en PDF el presente informe que también ha de ser  
sometido al Pleno del Ayuntamiento de Xàtiva para su conocimiento.”

Atés que la Comissió de Règim Interior i Hisenda, en sessió celebrada el 19  
de febrer, va tindre coneixement del mateix

El  Ple  de  la  Corporació  es  dona  per  assabentat  de  l’informe anual  de  la 
intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust.

En primer lloc, intervé el Sr. Alcalde proposant que els punts 4 al 7 d'Oficina 
Pressupostària, al ser dació de compte, se tracten conjuntament.

Seguidament  la  senyora  María  José  Pla  Casanova,  portaveu  del  Grup 
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Popular. Considera important recalcar l'Informe de la Interventora en el sentit que el 
deute  comercial  de  l'Ajuntament  és  de  900.000,00  €,  també  que  l'Ajuntament 
compleix amb l'objectiu d'estabilitat presupuetaria, i amb la regla de despesa i amb el 
límit de deute que ascendeix a 15.200.000,00 €. Sobre el Pla d'Ajust, reconeix que 
no es compleixen ingressos perquè es va aprovar la reducció d'IBI, vehicles, etc., en 
més d'un milió  d'euros i  bonificacions.  Les  despeses financeres  s'han reduït  per 
l'amortització anticipada, reducció costos personal i reducció contractes menors. El 
volum de deute és menor a l'inicialment previst. En caixa hi ha més de 4 milions 
d'euros. Ha millorat el ràtio de pagament a proveïdors. Constata que l'Ajuntament ha 
complit  amb el Pla d'Ajust  i  per açò és moment de treballar en positiu  sobre les 
fortaleses de la Hisenda local.

A continuació pren la paraula la senyora Cristina Suñer Tormo, portaveu del 
Grup  Compromís.  Sobre  la  morositat  recorda  que  la  Llei  obliga  al  fet  que  els 
Ajuntaments complisquen el pagament a proveïdors facilitant que els xicotets puguen 
competir amb els grans en Ajuntaments com Xàtiva que van arribar a pagar a 2 anys. 
El  més  important  és  que  el  nou  govern  ja  no  paga  discrecionalment  sinó  per 
antiguitat. Sobre la liquidació destaca la contenció de la despesa per Llei, la qual 
cosa obliga a destinar el romanent a pagar deute gràcies a balafiaments i  males 
gestions d'alguns governs. Producte d'açò no es pot destinar tot l'estalvi a millorar la 
vida  dels  ciutadans.  Anuncia  que  s'aplicarà  en  la  seua  màxima  extensió  els 
romanents a millorar la vida de les persones. Sobre  el  Pla  d'Ajust,  recorda  que 
Compromís va votar en contra per ser un corsé a la gestió municipal fruit de la mala 
gestió. A més els que van aprovar el Pla ho van incomplir reduint els impostos de 
forma insolidària. Recorda que el Pla és fruit de contractar 4 milions a amics i sense 
consignació pressupostària. Política fiscal no és baixar linealment, el seu propòsit és 
que l'IBI siga redistribuït. El mateix ocorre amb la reducció electoralista de la taxa de 
fem.  L'actual  pressupost  inverteix  amb recursos propis.  El  PP mai  va  afavorir  la 
licitació i la pública concurrència. El líquid en caixa no permet gastar sinó pagar. El 
romanent  de  tresoreria  serà  l'única  cosa  que  permetrà  fer  una  mica  d'inversió 
donada  la  situació  de  l'Ajuntament,  recorda  al  PP  que  s'han  perdut  les  dues 
subvenciones de Sant Domènech per no haver consignat res en el Pressupost.

Seguidament  el  senyor  Miquel  Angel  Lorente  López,  portaveu  del  Grup 
Esquerra  Unida.  L'informe  de  morositat  indica  una  tendència  de  millora  de  la 
tresoreria municipal del segon semestre front al primer. Una imatge positiva sense 
oblidar que en 2012 es pagava a 200 dies. També la liquidació indica coses. Un 
romanent  positiu  molt  important.  També  un  increment  considerable  d'ingressos. 
Valora  negativament  la  política  fiscal  de  l'Ajuntament  que  no  té  en  compte  la 
progressivitat  fiscal.  La  caiguda  d'interessos  és  per  mesures  del  Ministeri. 
L'estabilitat  pressupostària  hauria  d'afavorir  polítiques  de despesa.  El  Pla  d'Ajust 
embrida el  desenvolupament de noves polítiques públiques que és la petjada de 
l'anterior  govern  amb  una  llosa  d'11  milions  d'euros  per  mala  gestió. Critica  les 
polítiques del PP de baixar linealment l'IBI de forma electoralista que va beneficiar 
més als qui  més tenen. El  Pla d'Ajust  impedeix contractar personal i  serveis.  La 
contractació d'ingressos en 3% condiciona la despesa. Cal anar amb compte amb 
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les  baixes  en  els  contractes  doncs  poden  estar  patint-ho  els  treballadors.  La 
incorporació dels romanents han permès alguns aspectes d'inversió.

Finalment,  intervé  el  senyor  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  Grup 
Socialista. Sobre la morositat es congratula de les dades de tancament de l'exercici. 
La  Tresoreria  funciona  francament  bé.  Els  interessos  de  demora  són  fruit  de 
sentències judicials heretades del PP. De la liquidació destaca que és de transició. 
Que  s'ha  gestionat  l'Ajuntament  amb  1'3  milions  d'ingressos  de  menys.  Els 
interessos són fruit de mesures legals de carencia, no perquè hi ha menys deute. 
S'ha incrementat el resultat ajustat. El seu objectiu és complir estrictament  ràtios  i 
amb  açò  poder  incorporar  romanents.  Cal  mantenir  ingressos  i  reduir  deute. 
L'Ajuntament està al límit de la regla de despesa que ofega polítiques públiques. El 
repte és fer má amb menys. El PP va aprovar un pla d'ajust que va incomplir. El nou 
govern estarà  sempre per les persones.  El  problema és el  deute  heretat.  El  Pla 
Montoro és una llosa d'11,4 milions. Pregunta si totes les indemnitzacions i factures 
que han anat eixit són deute.

8é.-  EXPT.  NÚM.  520/2016,  PER  A  SOL·LICITAR,  DAVANT  LA 
GENERALITAT VALENCIANA, LA CREU AL MÈRIT POLICIAL A MB DISTINTIU ROIG 
PER AL POLICIA LOCAL JOSE CASANOVA SILVESTRE

Vist l'informe subscrit per Enrique Gómez Terol, Inspector Cap de la Policia Local 
de Xàtiva, el 17 de febrer de 2016, del següent tenor literal:

“Que el Decreto 124/2013, de 20 de septiembre, del Consell, regula las distinciones y  
condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los cuerpos de policía 
local  de  la  Comunitat  Valenciana,  con  el  fin  de  reconocer  y  premiar  públicamente  la  
actuación de su personal, estando entre ellas la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo,  
que se otorgará cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.- Actos en defensa y protección de los intereses que tienen encomendados, que  
pongan de manifiesto cualidades de valor, sacrificio, lealtad o abnegación excepcionales, y 
de los que se derive riesgo para su vida con independencia del resultado producido, siempre 
que superen el estricto cumplimiento de los obligaciones y deberes reglamentarios.

2.-  Actos  realizados  con  excepcionales  cualidades  de  valor,  en  beneficio  de  la 
sociedad y que hayan evitado fundadas situaciones de riesgos personales o catastróficos.

Que el pasado 25 de Diciembre, el policía local Don José Casanova Silvestre, en el  
ejercicio de sus funciones, tuvo un accidente laboral en el que sufrió heridas de gravedad,  
encontrándose en los primeros días de su convalecencia en estado grave.

Que los hechos se desarrollaron de la forma que a continuación se describe:
El citado día se recibió una llamada telefónica en las dependencias de la Policía  

Local,   del  Centro  de  Coordinación  y  Emergencias,  a  las  14’59  horas,  en  la  que  se  
comunicaba que en el patio interior de una vivienda sita en la calle Banys de la Morería nº 6 
de esta ciudad, se había producido un incendio.

Que trasladadas las  dos  patrullas de  servicio  al  núm 6 de la  calle  Banys  de la  
Moreria, la compuesta por el Oficial 46145007 y el agente 46145006, y la formada por el  
Oficial 46145044, responsable del servicio, y el agente 46145066, observan gran cantidad 
de humo en el interior de la escalera del citado domicilio, pudiendo comprobar acto seguido 
como el humo de la escalera provenía del incendio que se estaba produciendo en el patio  
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interior de la vivienda de la puerta núm. 2 (planta 1ª), en la cual, tras efectuar sucesivas  
llamadas al timbre de la misma, nadie abrió la puerta, desconociendo en ese momento si  
sus moradores se encontraban ausentes o si a consecuencia de la gran cantidad de humo 
no podían abrir.

Que ante el hecho descrito y dado que en el patio de dicha vivienda las patrullas  
intervinientes  habian  observado  llamas  y  abundante  humo  (ello  observado  desde  una 
ventana de la escalera que comunica con los patios interiores), y teniendo conocimiento por 
medio de los vecinos de que en la vivienda habitan varios menores, se procedió a buscar 
una via  de acceso al  interior  de la  vivienda del  incendio,  la  cual,  finalmente se decidió  
efectuar desde la vivienda núm. 1 (frente a la vivienda afectada por el incencio), ya que 
desde su patio interior se podia acceder al lugar del incendio recorriendo el tejado de una 
especie de nave o almacén.

Que cuando el  Oficial  46145007 se encontraba encima del  techo de dicha nave,  
acceso que se efectuó con una escalera que fue facilitada por el propietario de la vivienda 
del núm. 1, todo ello al objeto de recorrer unos pocos metros de distancia en linea recta,  
para  acceder  con  un  extintor  al   lugar  del  incendio,  el  Oficial  46145044,  el  cual  se 
encontraba a poco más de un metro de distancia, con relación al Oficial reseñado, pudo 
observar como éste, apenas recorrido un metro, se precipitaba al interior de la nave (esta es  
un parking de vehículos)  y caía desde una altura de más de 5 metros, ello tras ceder parte  
de dicho techo, cuyo material era de fibra o plástico (el material del techo de la nave era  
metálico, a excepción de algunas zonas en las que era de fibra para facilitar la entrada de  
luz a la nave citada).

Que  tras  lo  sucedido  se  requirió  de  inmediato  a  un  S.A.M.U  y  tras  efectuar  la  
apertura del referido parking por un usuario del mismo,  se pudo observar tumbado en el 
suelo,  semiinsconciente  al  Oficial  en  cuestión,  el  cual  presentaba  una  herida  profunda 
sangrante en la parte izquierda de su cabeza.

Que personado el S.A.M.U se procedió a estabilizarlo y acto seguido a su traslado  
inmediato al  Hospital  “La Fe”,  habiendo solicitado la ambulancia el  acompañamiento por  
parte de esta Policía Local hasta el citado hospital, para abrir paso debido a la urgencia, por  
presentar heridas de gravedad, ingresando en estado crítico y habiendo permanecido en 
este estado durante los primeros días de su convalecencia.  

Que  al  lugar  de  los  hechos  se  personó una  dotación  de CNP que,  además  de  
colaborar en las labores de auxilio del Oficial de ésta Policía Local, requirió el servicio de la  
Policía Cientifica al objeto de emitir un informe de lo ocurrido.

Que por parte del responsable de la dotación del servicio de Bomberos se informó al  
Oficial  46145044 que el incendio fue extinguido por ellos y que éste fue provocado por unas  
brasas mal apagadas de una barbacoa de la vivienda que prendieron unos toldos y material  
combustible de la terraza 

Que dado que la  actuación  del  policía  excedió  notoriamente  el  nivel  normal  del  
cumplimiento del servicio, por el riesgo asumido, poniendo en peligro su integridad física, al  
intentar acceder con un extintor a la zona de donde provenía el fuego, ya que no tenía la  
certeza de que en el interior de la vivienda no existiera ningún morador, a pesar de que  
nadie había respuesto a las llamadas de la puerta, y con el objeto de poder controlar el  
fuego para que no se propagara al resto del edificio, mientras se esperaba a la llegada del  
servicio de bomberos, en la Sesión Plenaria de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada el día  
30  de  Enero  cde  2016,  se  acordó  FELICITAR,   al   policía  local  Don  José  Casanova 
Silvestre, a los efectos de que conste en su expediente personal.

Que en fecha 28 de enero se recibió en este Ayuntamiento un escrito de FSP-UGT,  
serveis  Públics del Paìs Valencià,  en el que solicitaban que se reconociera la labor del  
agente de manera pública y se iniciaran los trámites oportunos para el procedimiento de 
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solicitud de condecoración pública,  aprobada por el Pleno del Ayuntamiento,  haciendose  
porteriormente  extensible  a  la  Consellería  de  Gobernación,  para  la  otorgación  de  una 
medalla al mérito policial.

Que en fecha 05 de febrero, por parte de esta Jefatura se les remitió escrito en el  
que se hacía constar que en la Sesión Plenaria celebrada el pasado 30 de enero, se acordó  
Felicitar  al  policía  local  Don  José  Casanova  silvestre,  para  que  así  constara   en  su  
expediente personal y que se esta tramitando ya el oportuno expediente para la solicitud de 
la concesión de la oportuna condecoración.

Visto el Decreto 124/2013, de 20 de septiembre del Consell, por el que se regulan las  
distinciones  y  condecoraciones  que  se  concedan  por  la  Generalitat  al  personal  de  los  
Cuerpos de policía local de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 9 expone que el  
procedimiento ordinario para solicitar a la Generalitat Valenciana la concesión de la Cruz al  
Mérito Policial con Distintivo Rojo, se iniciará mediante propuesta inicial que será efectuada 
por  el  Pleno del  Ayuntamiento  correspondiente  que  deberá  ser  motivada,  esta  Jefatura  
PROPONE:

Que por  la  Sesión  Plenaria  del  día  27  de Febrero,  se  acuerde  la  propuesta  de  
iniciación del procedimiento para la concesión de de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo  
Rojo,  por  parte  de  la  Generalitat  Valenciana,  al  oficial  accidental  de  la  policía  local,  
perteneciente a la escala básica, Don JOSE CASANOVA SILVESTRE.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 18 de 
febrer de 2016.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-ún membres presents, adopta el 
següent ACORD:

Primer. Proposar a la Generalitat Valenciana, a l'empar del Decret 124/2013, 
de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions 
que  es  concedisquen  al  personal  dels  cossos  de  policia  local  de  la  Comunitat 
Valenciana, la concessió al Policia Local de Xàtiva Sr. José Casanova Silvestre de la 
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig, pels motius detallats en l'informe proposta 
emès per l'Inspector Cap de la Policia Local.

Segon. Remetre certificat del present acord, juntament amb la documentació 
que  es  detalla  en  l'article  9.2  de  l'esmentat  Decret  124/2013,  a  la  Generalitat 
Valenciana, en concret a la Direcció General competent en matèria de Policia Local.

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans, manifesta la seua conformitat. És un cas clar de servici a la Ciutadania. 
Desitja una ràpida recuperació al agent de policia.

Seguidament intervé la senyora Maria José Pla Casanova, portaveu del Grup 
Popular,  manifestant  igualment la seua conformitat.  Està ben fonamentat.  És just 
reconèixer el seu acte valent d'arriesgar la seua vida. La Policia moltes vegades fa 
molt més del que li correspon.

A continuació intervé el Sr. Miquel Angel Lorente López, portaveu del Grup 
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Esquerra  Unida.  Ratifica  la decisió presa el  27 de gener de 2016. Més enllà  de 
l'oficial, l'important és posar en valor la funció pública.

Finalment, intervé el Sr. Alcalde. El Ple ja va fer el que podia i ara és moment 
que la Generalitat Valenciana atorgue la distinció. Li desitja una ràpida recuperació.

9é.- RESOLUCIÓNS  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 de l'1 al 52 (corresponents al mes de gener de 2016)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

10é.-  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA JUNT A DE 
GOVERN LOCAL.

10.1.-  EXP.  NÚM.  478/2016,  PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST  MITJANÇANT  TRANSFERÈNCIA  ENTRE  APLICACIO NS  DE 
DISTINTA ÀREA DE  GESTIÓ.  DONAR  COMPTE  ACORD  DE  LA J UNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 22 DE FEBRER DE 2016.

Se dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer 
de 2016, del següent tenor literal:

“Se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta providència del  
regidor d’Hisenda proposant l’inici d’un expedient de modificació del pressupost per 
transferència de crèdits entre aplicacions.

Vist que per la regidora de Benestar Social s’han iniciat els tràmits per a la  
posta en marxa d’un Pla d’Inserció Social per un import global de 93.000€ que serà  
finançat amb 45.000€ del seu departament. 6000€ d’Organs de Govern, 6.000€ de 
Medi  Ambient,  12.000€  de  la  Brigada  de  Serveis  Municipals  i  24.000€  de  fons 
sobrants del programa de minijobs.

Vist que pel departament de Benestar Social es proposa transferir 40.142,67€  
del  capíotl  2  al  4,  per  tractar-se  de  ajudes  individualitzades  i  per  trant  de 
transferències corrents, finançades amb el conveni de la Generalitat.

Vist  que pel cap de policia es proposa transferir  10.000€ del  programa de  
Seguretat i Ordre Públic al programa de Trànsit, per a l’adquisicó de material tècnic i  
especial.
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Vist que per l’oficina pressupostària s’han realitzat els documents retenció de  
crèdits per a modificacións, que han sigut firmats pels regidors responsables dels 
respectius programes.

Vist que l’expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la Interventora, i que  
la Comissió  de Régim Interior i  Hisenda l’ha dictaminat  de conformitat  en sessió  
celebrada el 19 de febrer.

La Junta de Govern Local, per set vots a favor (el vot de l'alcalde-president i  
els tres vots dels regidors presents del Grup Municipal PSOE, un vot de la regidora  
del  Grup  Municipal  Compromís  i  dos  vots  dels  regidors  del  Grup  Municipal 
EUPV:AC), una abstenció (de la regidora del Grup Municipal PP) i cap vot en contra  
ACORDA:

Primer.-  Aprovar la modificació del  pressupost  per transferència de crèdits 
entre els grups de programes que es relacionen mitjançant l’augment i disminució de  
les aplicacions pressupostàries que seguidament s’expressen, amb els imports que 
s’indiquen:

Transferències negatives
Aplicació Descripció Import
9200/62500 Organs de govern. Condicionament de dependències 

públiques 6.000,00
1720/63100 Medi ambient. Inversió en projectes de regeneració 

paisajística 6.000,00
1610/61901 Aigua potable. Obres reparació canal de Bellús 12.000,00
1510/63202R Urbanisme. Inversió de reposició per al funcionament 

operatiu dels serveis. 24.000,00
2310/63900 Benestar Social. Inversió de reposició en 

dependències municipals 45.000,00
2310/22699 Benestar Social. Conveni Generalitat ajudes 

individualitzades (PEISS) 40.142,67
1320/22111 Seguretat i ordre públic. Material Tècnic i especial 10.000,00
Total transferències negatives 143.142,67

Transferències positives
Aplicació Descripció Import
2310/63901 Benestar Social. Inversió de reposició per al 

funcionament del serveis. Pla d’inserció social 69.000,00
2310/63901R Benestar Social. Inversió de reposició per al 

funcionament dels serveis. Pla d’inserció social 24.000,00
2310/48905 Benestar Social. Ajudes d’emergència 

individualitzades (PEISS) 40.142,67
1330/22111 Trànsit. Material tècnic i especial 10.000,00
Total transferències positives 143.142,67

Segon.-  Ordenar la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Provínca,i  
donar compte a l’Oficina Pressupostària per al seu coneixement i efectes.”

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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Intervé el senyor Miguel Alcocel Maset, pel  Grup Esquerra Unida, formulant 
una pregunta al  senyor Secretari de l'acte al voltant de les funcions del plenari en 
relació a assumptes delegats en la Junta de Govern, que aquest respon. 

11é.- ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

11.1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS P OLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC I  COMPROMÍS  PER A LA DEROGACIÓ DE L'A PARTAT  DE 
L'ARTICLE 315 DEL VIGENT CODI PENAL.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte 
en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura de la  moció presentada el  25 de febrer  de 2016,  registre 
d'entrada número 1607, per a la derogació de l'apartat de l'article 315 del vigent Codi 
Penal, amb el següent tenor literal:

“  EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

L’article 315 del Codi Penal ve a tipificar els delictes contra la llibertat sindical i dret  
de vaga, inclusos dins del Títol autònom –el Títol XV- dedicat “als delictes contra els  
drets dels treballadors”.

Els dos primers apartats d’aquest article diuen textualment: “1. Seran castigats amb 
les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos els quals  
mitjançant engany o abús de situació de necessitat impediren o limitaren l’exercici de 
llibertat sindical o el dret de vaga”, afegint l’apartat segon que “2. Si les conductes 
ressenyades  en  l’apartat  anterior  es  van  dur  a  terme  amb  força,  violencia  o  
intimidació, s’han d’imposar les penes superiors en grau”.

No obstant això, l’apartat 3 del mateix article estableix: “3. Les mateixes penes de 
l’apartat segon s’imposaran als que, actuant en grup o individualment, però d’acord  
amb altres, coaccionen a altres persones a iniciar a continuar una vaga”.

De la mateixa redacció de l’article 315 del Codi Penal s’observa com la conducta  
tipificada en l’apartat 3 és completament diferent a les que regula en els seus dos 
primers apartats, tractant-se d’un exemple de permanencia d’un precepte anterior –i  
diferent- que s’integra en un nou text, sense que hi hagi raons per això.

L’actual article 315.3 del Codi Penal prové de l’antic article 496 del Vell Codi Penal,  
introduït precisament enmig de la transició política, a través de la reforma del Codi 
Penal produïda al juliol de 1976. L’objectiu declarat de la norma era el de “fer front a  
la  creixent  activitat  agresiva  de  grups  organitzats  que  s’autonomenen  piquets 
d’extensió  de  vaga”.  Sota  aquest  eufemismo,  l’objectiu  que  es  buscava  era  la  
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intimidació de les organitzacions sindicals –llavors encara clandestines, cal recordar  
que  la  Llei  d’associació  sindical  és  d’abril  de  1977-  i  dels  treballadors  més 
activament compromisos amb elles i especialment reivindicatius, en l’organització i  
desenvolupament dels piquets de vaga.

Aquest precepte no ha estat alterat per les reforme legislatives que, però, es van 
produir en tots els àmbits jurídics –també, òbviament, el de dret penal econòmic i de 
l’empresa- a partir de la Constitució de 1978. Fins i tot, la reforma del Codi Penal de  
1995, anomenada “el Codi Penal de la democràcia”, manté pràcticament el mateix 
precepte  de  la  transició  política  que  busca  la  incriminació  dels  piquets  de  vaga 
coactius,  ni  que l’aplicació pels jutges i  tribunals d’aquest  article haja declarat  el  
significat  estricte  que  té  el  terme  de  coaccions  i  que  podria  haver  permès  una 
interpretació restrictiva del mateix, d’acord amb el reconeixement constitucional del  
model de vaga –dret que porta a terme la nostra Constitució.

L’article  315.3  del  Codi  Penal  ha  estat  profusament  utilitzat  en  la  repressió  de 
treballadors en les actuacions d’organització o extensió de la vaga. En especial en  
els supòsits de vagues generals d’un dia de duració, però també en altres conflictos  
laborals ens els quals s’ha produït un cert  eixamplament en les posicions de les  
parts.

L’elevat  nombre  de  condemnes  en  aplicació  de  l’apartat  3  de  l’article  315,  en 
contrast amb la pràcticament inaplicació dels apartat 1 i 2 del mateix article, posa en 
relleu l’asimetria del nostre sistema penal en aquesta matèria, fins al punt que la part  
del Codi Penal que protegeix els anomenats “Delictes contra els treballadors” no té  
efectivitat real en relació amb les actuacions penals encaminades a preservar les 
violacions més greus de les condicions de treball i els drets dels treballadors. D’altra  
banda,  en  els  últims  mesos,  s’ha  pogut  constatar  la  incoació  de  nombrosos 
procediments  penals  contra  treballadors  i  treballadores  i  representants  sindicals,  
derivats de l’exercici del dret de vaga, per als quals el ministeri fiscal sol·licita com a 
regla general, penes privatives de llibertat, excessives i desproporcionades.

Per tot això, els grups sota-signants eleven al Ple els següents acords:

1.-Exigir al Govern de la Nació, la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del vigent  
Codi  Penal,  amb  l’objectiu  d’evitar  que  el  Dret  Penal  puga  seguir  criminalitzant 
l’exercici del dret de vaga i funcionant amb efectes limitadors en el seu exercici. En  
resum, la iniciativa proposa la supressió del delicte de coaccions per promoure la 
vaga  com  a  figura  penal  incompatible  amb  la  constitució  i  amb  la  garantia  
internacional de la llibertat sindical.

2.-Donar trasllat als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.”

I el Ple de l'Ajuntament, per setze 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 
municipal EUPV:AC, els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís i un 
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vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc abstencions (els cinc vots dels 
regidors del grup municipal PP) i cap vot en contra, adopta el següent ACORD:

ÚNIC.- Aprovar la proposta presentada per la derogació de l'apartat de l'article 315 
del vigent Codi Penal.

En  primer  lloc,  intervé  el  senyor  Juan Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans.  El  seu  vot  és  a  favor.  És  una  cosa  que  el  seu  partit  comparteix.

A continuació, intervé el senyor José Francisco Domínguez Rivera, regidor del 
Grup Popular. Esta a favor del dret de vaga però no de fer-ho efectiu coacctivament. 
La vaga és un dret no una obligació. A més l’assumpte no és competència del Ple.

En tercer lloc,  intervé la senyora Cristina Suñer Tormo, Portaveu del  Grup 
Compromís. Esta a favor de la moció. La fiscalia ha demanat en conjunt més de 100 
anys de presó per  l’aplicació  d’aquest  article.  El  PP imposa  el  Dret  penal per  a 
castigar protestes i reivindicacions. No s'ajusta al Dret Internacional. La realitat és 
que  solament  es  castiga  als  piquets.  Es  castiga  més  als  piquets  que  a  els  qui 
impedeixen el dret a la vaga. Eixa és la política del PP. Sobre el dret individual i 
colectiu de la vaga hi ha molt que discutir però la realitat és que el Codi Penal és una 
llei mordassa en aquest sentit. Demana que es derogue l'article del Codi Penal.

Posteriorment,  intervé  el  senyor  Miguel  Alcocel  Maset,  regidor  del  Grup 
Esquerra Unida. Ratifica el que s'ha dit per la senyora Cristina Suñer. Ja existeix un 
delicte per coaccions.  No té sentit  inventar un d'específic per a la vaga. No s'ha 
incoat un sol procediment penal imputant a un empresari per impedir el dret de vaga 
quan la realitat diu que existeixen en major o menor mesura en tots els casos. No 
s'utilitza la mateixa vara de mesurar amb els treballadors. Entre els piquets solen 
haver infiltrats que no són sindicalistes i que mai són identificats.

Finalment,  intervé  el  senyor  Ignacio  Reig  Sanchis,  Portaveu  del  Grup 
Socialista. Mostra la seua conformitat. Promoure una vaga no pot ser un delicte. Ja 
hi ha delicte de coaccions.

11.2.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS P OLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC,  COMPROMÍS  I  CIUTADANS,  MOCIÓ 8  DE MA RÇ DE 2016 
“SENSE IGUALTAT NO HI HA DEMOCRÀCIA”.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte 
en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura de la  moció presentada el  26 de febrer  de 2016,  registre 
d'entrada número 1647, sobre el dia 8 de març de 2016 “Sense igualtat no hi ha 
democràcia”, amb el següent tenor literal:
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“Des de la Regidoria de Dona I Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva, a l’empar  
d’allò disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic   de 
les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent:

 MOCIÓ 8 de MARÇ de 2016 “Sense IGUALTAT no hi ha D EMOCRÀCIA”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La desigualtat és la realitat que envolta la vida de les dones, en totes les parts 
del món. Diferents són els graus, o la forma en què es mostra aquesta desigualtat.  
Però en totes i cadascuna de les societats, cultures i religions, les dones segueixen  
estant en una posició subordinada; les dones segueixen sent ciutadanes de segona.

És indubtable que en les últimes dècades s'ha progressat (en uns llocs més 
que  en  altres),  però  això  no  pot  conformar-nos  com  a  societat,  com  a 
administracions, com a responsables institucionals. Hem de treballar per aconseguir 
que el nostre municipi siga un espai exempt de discriminació i desigualtats.

Hem  de  desenvolupar  polítiques  públiques  adreçades  a  la  sensibilització 
ciutadana, a les mesures socials i laborals que posicione a les dones en situació 
d'igualtat, per poder fer realitat que les dones siguen, també, ciutadanes amb plens 
drets.

Fem un reconeixement exprés a la lluita històrica del moviment de dones i 
reconeixem el   feminisme   com   a   eina   irreemplaçable   per   aconseguir 
elements   definitius   i consolidables d'igualtat per a totes i tots.

Per això, des d’aquesta Corporació Municipal,  ens comprometem amb les  
següents mesures:
• Reforçament   de   la   Regidoria   de   la   Dona/   Igualtat   de Gènere,    amb 
competències   i   pressupost   adequat,   des   d’on   s’han   de coordinar les  
polítiques transversals per a la igualtat entre dones i homes.
• Aprovar  uns  pressupostos específics  per a  programes  d’igualtat de gènere.  
Partint   de   compromís   d’augment   anual   del   pressupost   per   a polítiques 
d’igualtat de gènere, amb la pretenció d’aconseguir almenys un 5% en els propers 4  
anys.
• Reforçament del Consell de les Dones per la Igualtat, amb incidència real en les  
polítiques institucionals que afecten de manera especial o específica a la vida de les  
dones.
I des d’aquesta Corporació Municipal,  elevem al Govern Central i/o Autonòmic, les
propostes següents:
• Modificació  de  la  llei  de  Règim Electoral  General   per  garantir  que  les  llistes  
electorals contemplen, almenys, un 50% de dones.
• Despenalització total en el Codi Penal de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs,  
partint   del   reconeixement  del  dret   a   l’IVE  basat   en   la   lliure decisió de la  
dona i que la seua pràctica en les 24 primeres setmanes en la Sanitat Pública. A 
més  a  més,  aquesta  cobertura,  en  la  Sanitat   Pública,  ha  d’estar  garantida  en 
qualsevol moment de la gestació si suposa un perill per a la vida de les dones. 
• Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que ha de passar per una modificació  
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de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere,  
per dotar-la d’un caràcter veritablement integral, on s’arrepleguen   tots   els tipus 
de    violència  de    gènere,    es   desenvolupe   les  mesures  de  prevenció  i  
sensibilització social,  es recull  una xarxa de recursos reals   i   efectius   i    es  
responsabilitze   i   estructure   les   competències   i responsabilitats de les diferents 
administracions públiques. 
• Que és imprescindible que les dones i els homes compten amb tots els mitjans per 
a la seua conciliació en el món laboral a través de mesures positives des de les  
Institucions,  com són els Plans d'Igualtat,  per a aconseguir  una major conciliació 
amb la vida familiar entre homes i dones.
• Polítiques actives  contra  l’explotació  sexual  de les  dones  i  per  l’abolició  de la 
prostitució.”

I el Ple de l'Ajuntament, per vint 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 
municipal EUPV:AC, els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís, els 
quatre vots dels cinc vots dels regidors del grup municipal PP i el vot del regidor del 
grup municipal Ciudadanos), un vot en contra (el vot del regidor Jorge Herrero del 
grup municipal del PP) i cap abstenció, adopta el següent ACORD:

ÚNIC.- Aprovar la proposta presentada sobre el dia 8 de març de 2016 anomenada 
“Sense igualtat ni hi ha democràcia”.

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  Portaveu  del  Grup 
Ciutadans. També Ciutadans presenta moció. La seua voluntat és acostar postures 
pel consens. Agraeix el talant de la Regidoria d'Igualtat. Recorda els orígens del 8 de 
març com a dia de la dona treballadora que la igualtat ha d'educar-se des de la 
infància. És cosa de tots.

A continuació pren la paraula, la senyora Maria José Pla Casanova, portaveu 
del  Grup  Popular.  Majoritàriament  estan  a  favor  de  la  moció.  No  poden  existir 
desigualtats de gènere quan tots són iguals. Reforça  i  recorda  i  reconeix  als  qui 
han treballat i treballen en favor dels drets de les dones treballadores. Sense llibertat 
no hi ha democràcia. I sense igualtat no hi ha democràcia. Es fa necessari un canvi 
de les polítiques de les administracions en aquesta materia.  S’ha evidenciat  una 
reculada durant  la  crisi.  Hi  ha diferències clares encara  en el  món laboral  entre 
homes i  dones. Les Lleis  dictades per a la igualtat  entre dones i  homes no son 
suficients. És obligació de totes i de tots fomentar i promoure eixa igualtat. També 
dels municipis. Totes les associacions poden i deuen contribuir.

Seguidament intervé la senyora Francesca Chapi Albero, regidora del Grup 
Esquerra Unida. Agraeix a tots les paraules. És la imatge d'unitat la que ha d'imperar. 
La igualtat no és una demagogía, afecta al 50 % de la població. Sense igualtat no 
s'arriba a cap lloc. La realitat quotidiana evidencia situacions intolerables. Cada dia 
la participació de les doens és major. Estem en el bon camí però fa falta pressupost i 
competències,  així  com veu  i  resolució.  L'Ajuntament  fa un gest  important  per  a 
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presentar el pla d'igualtat municipal del propi Ajuntament.

A continuació intervé el senyor Alcalde. Diu que  li haguera agradat el suport de tots 
els grups, encara que respecte plenament la posició del PP. El PSOE es posiciona 
infrangiblement a favor de les dones i  ho demostra amb rellevància, pressupost i 
competències i reconeix que són moltes més les accions que encara avui s'han de 
portar a terme. Traslladarà demandes a altres Administracions Públiques.

Finalment  intervé  el  senyor  Jorge  Herrero  Montagud,  regidor  del  Grup 
Popular.  A nivell  personal  manifesta  que  per  coheréncia  amb  la  seua  postura 
personal sobre avortament votarà en contra. 

11.3.-  MOCIÓ PRESENTADA PER PILAR GARCIA I  MORELL,  IGNACIO 
REIG I SANCHIS,M MIQUEL ÀNGEL LORENTE I LÓPEZ, CRIS TINA SUNYER I 
TORMO I JUAN GINER I COMPANY, RELATIVA A LA PROPOST A D'ACCIONS 
PER PAL·LIAR LA POBRESA ENERGÈTICA A XÀTIVA.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte 
en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura de la  moció presentada el  25 de febrer  de 2016,  registre 
d'entrada  número  1608,  relativa  a  la  proposta  d'accions  per  pal·liar  la  pobresa 
energètica a Xàtiva, amb el següent tenor literal:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS / EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

            

1) Segons  la  Fundació  per  a  l'Eficiència  Energètica  "Per  pobresa  energètica 
s'al·ludeix a la incapacitat d'una llar per a satisfer un mínim de serveis energètics per  
cobrir  les  seves  necessitats  bàsiques  domèstiques  com  ara  la  climatització  de  
l'habitatge,  cuinar,  rentar-se,  comunicar-se,  etc.  Aquest  concepte,  utilitzat  en 
l'informe realitzat per l'Associació de Ciències Mediambientals, posa de manifest una 
antiga realitat  i  entronca amb els elements bàsics del  dret  humà a un habitatge  
adequat: "El dret humà a un habitatge adequat és el dret de tota dona, home, jove i  
nen a tenir i mantenir una llar i una comunitat assegurades en què puguin viure en  
pau i  amb dignitat  ".  /  1)  Según la  Fundación para la Eficiencia Energética “Por 
pobreza energética se alude a la incapacidad de un hogar para satisfacer un mínimo 
de servicios energéticos para cubrir sus necesidades básicas domésticas tales como 
la climatización de la vivienda, cocinar, asearse, comunicarse, etc. Este concepto, 
utilizado en el informe realizado por la Asociación de Ciencias Medioambientales,  
pone de manifiesto una antigua realidad y entronca con los elementos básicos del  
derecho humano a una vivienda adecuada:  "El  derecho humano a  una vivienda 
adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un  
hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad".

(...)
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En un context de desenvolupament, la pobresa energètica és un primer indicador de 
la privació que pateix una llar en termes econòmics per viure amb dignitat. És un  
fenomen aparentment  invisible  a causa del  seu caràcter  domèstic  i  ocult  davant 
altres formes d'exclusió social i pobresa més extremes. No obstant això, segons el  
Comitè Econòmic i Social Europeu, afecta 54 milions de persones a la Unió Europea  
i, a Espanya, el risc de patir aquest tipus de pobresa ha augmentat en els últims dos  
anys, afectant aproximadament a set milions de persones a 2012. / En un contexto 
de desarrollo, la pobreza energética es un primer indicador de la privación que sufre  
un  hogar  en  términos  económicos  para  vivir  con  dignidad.  Es  un  fenómeno  
aparentemente invisible debido a su carácter doméstico y oculto ante otras formas 
de  exclusión  social  y  pobreza  más  extremas.  No  obstante,  según  el  Comité 
Económico y Social Europeo, afecta a 54 millones de personas en la Unión Europea  
y,  en España,  el  riesgo  de padecer  este  tipo  de  pobreza  ha aumentado  en los  
últimos  dos  años,  afectando  aproximadamente  a  siete  millones  de  personas  en 
2012.

Viure en situació de pobresa energètica pot suposar un greu risc per a la salut de les 
persones. Segons l'estudi titulat Els impactes sobre la salut de les llars freds i la  
pobresa  energètica,  elaborat  per  The  Marmot  Review  Team  (2011),  entre  els 
principals riscos, els autors assenyalen:/  Vivir en situación de pobreza energética  
puede suponer un grave riesgo para la salud de las personas. Según el estudio  
titulado Los impactos sobre la salud de los hogares fríos y la pobreza energética,  
elaborado por The Marmot Review Team (2011), entre los principales riesgos, los 
autores señalan:

-  Insuficiències  respiratòries,  complicacions  cardíaques  i  major  risc  de  patir  
problemes  mentals.  /  –  Insuficiencias  respiratorias,  complicaciones  cardíacas  y  
mayor riesgo de sufrir problemas mentales.

- Els nens poden tenir dificultats per guanyar pes en els primers anys de vida i tenen  
més possibilitat de desenvolupar asma. / – Los niños pueden tener dificultades para 
ganar peso en los primeros años de vida y tienen más posibilidad de desarrollar  
asma.

- El 28% dels adolescents que viuen en llars amb temperatures baixes poden patir  
problemes mentals, mentre la incidència per als que viuen en una casa amb una 
temperatura adequada és del 4% ". / – El 28% de los adolescentes que viven en  
hogares  con  temperaturas  bajas  pueden  sufrir  problemas  mentales,  mientras  la  
incidencia para los que viven en una casa con una temperatura adecuada es del  
4%”.

La pobresa energètica es concentra en la població més vulnerable, es manifesta de  
manera que els qui  la pateixen tenen dificultats per accedir al consum d'energia.  
Sent aquesta al seu torn una clara revelació de l'exclusió social, ja que qui pateix  
pobresa  energètica,  suporta  més  altres  privacions.  /  La  pobreza  energética  se 
concentra en la población más vulnerable, se manifiesta de modo que quienes la 
sufren tienen aprietos para acceder al consumo de energía. Siendo esta a su vez 
una clara revelación de la exclusión social, pues quien sufre pobreza energética, 
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soporta además otras privaciones.

Disposar d'energia i aigua a la llar és un element bàsic per poder gaudir d'una vida 
amb uns mínims de confort, salut i salubritat. / Disponer de energía y agua en el 
hogar es un elemento básico para poder disfrutar de una vida con unos mínimos de  
confort, salud y salubridad.

Això té greus implicacions en la vida de les persones, ja que: / Esto tiene graves 
implicaciones en la vida de las personas, ya que:

• no poden encendre la calefacció i mantenir la llar a una temperatura de confort, /  
no  pueden encender  la  calefacción  y  mantener  el  hogar  a  una  temperatura  de 
confort,

• pateixen impagaments en les factures de la llum i s'agreugen els deutes, / sufren  
impagos en las facturas de la luz y se agravan las deudas,

• es desenvolupen i empitjoren certes problemàtiques de salut o, / se desarrollan y  
empeoran ciertas problemáticas de salud o,

• directament, se'ls tallen els subministraments i es queden sense llum, aigua i / o  
gas. / directamente, se les cortan los suministros y se quedan sin luz, agua y / o gas.

Està clar que la lluita contra la pobresa requereix una intervenció integral, des d'una 
visió  micro  fins  macro  i  en  tots  els  àmbits  d'intervenció.  Calen  modificacions 
polítiques, legals i estructurals. Cal mitigar-ne els efectes urgents i cal ser proactius i  
estratègics: / Está claro que la lucha contra la pobreza requiere una intervención  
integral, desde una visión micro hasta macro y en todos los ámbitos de intervención.  
Se necesitan modificaciones políticas, legales y estructurales. Hay que mitigar sus  
efectos urgentes y hay que ser pro-activos y estratégicos:

• Des de l'òptica micro, formar en la millora de l'eficiència energètica a les llars i  
mesures d'estalvi als col·lectius vulnerables. Però també en entendre la seva factura 
i ajudar-los a detectar possibles opcions de rebaixes de les empreses energètiques,  
convertint-los,  al  seu torn,  en usuaris més formats i  informats.  /  Desde la óptica  
micro, forman los colectivos vulnerables en la mejora de la eficiencia energética en 
los hogares y medidas de ahorro, pero también en entender su factura y ayudarles a 
detectar posibles opciones de rebajas de las empresas energéticas, convirtiéndoles,  
a su vez, en usuarios más formados e informados.

•  Des  de  l'òptica  macro,  s'intenta  formar  la  ciutadania  no  només  en  mesures 
d'eficiència energètica, sinó en el funcionament del mercat i en el coneixement dels  
seus drets. Això pretén ser una eina de conscienciació ciutadana i d'incidència. /  
Desde la óptica macro, se intenta formar a la ciudadanía no sólo en medidas de 
eficiencia energética, sino en el funcionamiento del mercado y en el conocimiento de  
sus derechos. Esto pretende ser una herramienta de concienciación ciudadana y de 
incidencia.

Així, ens trobem una situació en la qual: / Así, nos encontramos una situación en la  
cual:
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1. Espanya és l'estat de la Unió Europea que més mortalitat addicional té com a 
conseqüència directa de la pobresa energètica. / España es el estado de la Unión 
Europea  que  más  mortalidad  adicional  tiene  como  consecuencia  directa  de  la  
pobreza energética.

2.  Més  del  50%  de  llars  espanyoles  estan  construïts  sense  criteris  d'eficiència  
energètica, i el 16% presenten humitat, goteres o altres problemes derivats d'un mal 
aïllament. / Más del 50% de hogares españoles están construidos sin criterios de 
eficiencia  energética,  y  el  16%  presentan  humedad,  goteras  u  otros  problemas 
derivados de un mal aislamiento.

3. Es calcula que més d'un 10% de població pateix pobresa energètica a Espanya. I  
particularment per al cas de Xàtiva, són 86 famílies les beneficiàries d'aquest tipus 
d'ajudes. Sent que per electricitat i gas hi ha ajudes de 75 € al mes, fins a un màxim  
de 300 €  a  l'any.  /  Se calcula  que más de un 10% de población sufre  pobreza  
energética en España. Y particularmente para el caso de Xàtiva, son 86 familias las 
beneficiarias de este tipo de ayudas. Siendo que para electricidad y gas hay ayudas  
de 75€ al mes, hasta un máximo de 300 € al año.

Per tant, veient que l'ajuntament ja assumeix en molts casos, el pagament de les 
factures de les famílies que els serveis socials consideren en situació de màxima 
vulnerabilitat, l'estalvi del pressupost en serveis socials es pot disminuir notablement, 
o ajudar al pagament de més mensualitats pel fet de la reducció de la factura, i / o 
per dedicar a una altra partida que es consideri més oportuna. / Por tanto, viendo 
que el ayuntamiento ya asume en muchos casos, el pago de las facturas de las 
familias que los servicios sociales consideran en situación de máxima vulnerabilidad, 
el ahorro del presupuesto en servicios sociales se puede disminuir notablemente, o  
ayudar al pago de más mensualidades por el hecho de la reducción de la factura, y/o  
para dedicar a otra partida que se considere más oportuna.

2) Actualment estan sorgint opcions per pal·liar la pobresa energètica en municipis,  
de manera que es realitzen accions de formació i assessorament de les persones en 
situació de pobresa energètica, per a la reducció de la factura a nivells d'entre 15 i  
35 € per mes. /  2) Actualmente están surgiendo opciones para paliar la  pobreza 
energética  en  municipios,  de  modo  que  se  realizan  acciones  de  formación  y 
asesoramiento  de  las  personas  en  situación  de  pobreza  energética,  para  la  
reducción de la factura a niveles de entre 15 y 35 € por mes.

La intervenció obeeix a canvis d'hàbits i d'ús de l'energia, i l'aprofitament màxim de 
les  condicions  de  contractació  de  la  factura  elèctrica  en  cada  domicili.  /  La 
intervención  obedece  a  cambios  de  hábitos  y  de  uso  de  la  energía,  y  al  
aprovechamiento máximo de las condiciones de contratación de la factura eléctrica  
en cada domicilio.

A  més,  amb  una  òptima  contractació  amb  les  empreses  que  comercialitzen 
electricitat,  porta  a  uns nivells  de despesa  més assumibles.  /  Además,  con  una  
óptima contratación con las empresas que comercializan electricidad, lleva a unos 
niveles de gasto más asumibles.

El  cost  d'aquestes  accions  és  factible  per  a  l'Ajuntament.  /  El  coste  de  estas  
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acciones es factible para el Ayuntamiento.

ACORD / ACUERDO

PROPOSEM: / PROPONEMOS:

1. Es  duguin  a  terme  les  accions  de  formació  i  assessorament  en  matèria 
d'eficiència  energètica,  obeint  a  un  canvi  d'hàbits  i  d'ús  de  l'energia  i  un 
aprofitament màxim de les condicions de contractació de la factura elèctrica  
en  cada  domicili;  /  Se  lleven  a  cabo  las  acciones  de  formación  y  
asesoramiento en materia de eficiencia energética, obedeciendo a un cambio 
de hábitos y  de  uso de  la  energía  y  un  aprovechamiento  máximo de las 
condiciones de contratación de la factura eléctrica en cada domicilio;

2. Es realitze una òptima contractació amb les comercialitzadores d'electricitat 
de les llars de les famílies vulnerables de la ciutat de Xàtiva. / Se realice una  
óptima contratación con las comercializadoras de electricidad de los hogares 
de las familias vulnerables de la ciudad de Xàtiva.

3. Perquè es puguin complir els 2 acords previs, caldrà dur a terme accions de 
publicitat  de  l'acord  de  la  moció,  de  manera  que  puguin  presentar-se  les 
empreses i / o associacions sense ànim de lucre i / o a qui corresponga, per  
començar a realitzar des de l'Ajuntament de Xàtiva, accions per a la pal·liació  
de la pobresa energètica i en conseqüència una major eficiència energètica 
per a les famílies més vulnerables del nostre municipi. / Para que se puedan  
cumplir  los  2  acuerdos previos,  será  necesario  llevar  a cabo acciones  de 
publicidad del acuerdo de la moción, de modo que puedan presentarse las  
empresas y/o asociaciones sin ánimo de lucro y/o a quien corresponda, para 
comenzar  a  realizar  desde  el  Ayuntamiento  de  Xàtiva,  acciones  para  la  
paliación de la pobreza energética y en consecuencia una mayor eficiencia 
energética para las familias más vulnerables de nuestro municipio.”

I el Ple, per unanimitat, acorda:

ÚNIC.- Aprovar la proposta presentada relativa a la proposta d'accions per pal·liar la 
pobresa energètica a Xàtiva.

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans.  A favor  de qualsevol  acció destinada a pal·liar  la  pobresa energètica.

A  continuació  intervé  la  senyora  Pilar  García  Morell,  regidora  del  Grup 
Popular. Agraeix l'adhesió a tots els partits. És possible arribar a acords sempre que 
hi haja punts en comú.

Seguidament  intervé  la  senyora Pilar  Gimeno Calabuig,  regidora  del  Grup 
Compromís. A favor. Ressaltar el treball portat a terme pel Consell Social davant de 
la nul·la política portada a terme per l'anterior govern. Les companyies segueixen 
enriquint-se amb el sofriment de les persones. Drets fonamentals són vulnerats. Cal 
treballar per les persones.
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Després pren la paraula la senyora Maria Amor Amorós Giménez, regidora del 
Grup Esquerra Unida. Els governs d'Espanya sempre han governat en favor de les 
energètiques que s'enriqueixen molt per damunt de les seues homòloges europees. 
A més aquestes elèctriques solen fitxar polítics dels partits de govern. Cal anar, a 
més, educant en hàbits d'eficiència energètica. Les empreses no accepten negociar 
despeses i això és intolerable. Les empreses que treballen amb l'Ajuntament han 
d'acceptar aquests comportaments.

Finalment, intervé la senyora Xelo Angulo Lluna, regidora del Grup Socialista. 
Explica les labors que des de l'Ajuntament s'estan duent a terme en matèria  de 
pobresa energètica. S'han destinat 20.000 €. L'Ajuntament s'ha adherit al Pla de la 
Generalitat però aquest pla és restrictiu i  l'Ajuntament es veu obligat a anar més 
enllà. Encara que ja s'està treballant en açò recolzarà la moció en contra del que es 
feia  abans des del govern. 

11.4.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS P OLÍTICS 
PSOE, EUPV:AC I COMPROMÍS, SOBRE ADHESIÓ AL MANIFES T PROMOGUT 
PER L'ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS PER A LA RE TIRADA DELS 
RECURSOS D'INCONSTITUCIONALITAT CONTRA LES LLEIS DE  DRET CIVIL 
FORAL VALENCIÀ.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte 
en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura de la  moció presentada el  26 de febrer  de 2016,  registre 
d'entrada  número  1648,  sobre  adhesió  al  manifest  promogut  per  l'Associació  de 
juristes valencians per  a  la  retirada dels  recursos d'Inconstitucionalitat  contra  les 
Lleis de Dret Civil Foral Valencià, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ha estat presentat davant este Ajuntament el Manifest adjunt promogut per 
l'Associació  de  Juristes  Valencians  i  manifestat  la  seua  voluntat  d'obtenir  el 
recolzament de l'Ajuntament de Xàtiva.

Per  això,  presentem per  a  la  seua  adopció  pel  Ple  Municipal  la  següent  
Proposta d'Acord:

Primer.-  Adherir-se  al  Manifest  promogut  per  l'Associació  de  Juristes 
Valencians.

“MANIFIESTO  POR  LA  RETIRADA  DE  LOS  RECURSOS  DE 
INCONSTITUCIONALIDAD  CONTRA  LAS  LEYES  DE  DERECHO  CI VIL  foral 
VALENCIANO: Desde 1707, 308 años sin derecho civil valenciano.
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Como ASSOCIACIÓ de JURISTES VALENCIANS, nos preocupa que los intereses 
sociales de los valencianos reciban las mejores respuestas jurídicas. Por eso, desde 
este  foro  queremos hacer  una  “crida”  a  favor  del  Derecho  civil  valenciano,  que 
reguló las relaciones jurídicas de nuestro pueblo durante siglos, y de la conveniencia  
e importancia de su desarrollo, porque permite dar una respuesta ágil, moderna y  
propia a los problemas actuales de los valencianos. También nos ocupa a la AJV la 
tarea de combatir desde una perspectiva jurídica, y con la ayuda de los medios de 
comunicación, las actuaciones contrarias al sentir general de los valencianos. Por 
ello, a falta de pocos días de la conmemoración del 29 de junio, fecha de la abolición 
de los fueros, creemos que es hora de zanjar de forma definitiva esta discriminación  
que sufrimos como pueblo  desde hace más de tres siglos,  pese a  la  constante  
reivindicación de varias generaciones de valencianos.  Pedimos,  pues,  la  retirada 
inmediata  por  parte  del  gobierno  estatal  de  los  recursos  de  inconstitucionalidad 
contra las normas de derecho civil valenciano.

Los hitos de esta discriminación son conocidos: tras la abolición de los fueros en 
1707 y los intentos reiterados para su recuperación en el ámbito civil, a instancia de 
juristas  y  políticos  de  diferentes  épocas  e  ideologías,  por  fin  el  Estatuto  de 
Autonomía de 2006, que reconece la categoría de Nacionalidad Histórica al pueblo  
valenciano, asume la importancia del derecho civil foral valenciano dentro del ámbito 
competencial de la Generalitat, y restablece plenamente la competencia que sobre 
este derecho estuvo vigente en el Reino cristiano de Valencia desde el siglo XIII.  
Así,  el  artículo  49-1º-2ª  consagra  la  competencia  exclusiva  de  la  Generalitat  
Valenciana para la conservación, desarrollo y modificación del Derecho Foral Civil  
Valenciano.  En  el  ejercicio  de  esa  competencia  exclusiva,  la  Generalitat  aprobó 
normas de amplia demanda social, como la Ley del Régimen económico matrimonial  
valenciano  (2007),  la  Ley  de  custodia  compartida  (2011),  la  Ley  de  uniones  de  
Hecho (2012) y la Ley de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias (2013). 
Tres de estas cuatro leyes están actualmente recurridas por el Estado central ante el  
Tribunal  Constitucional.  Y,  en  algún  caso,  como  en  el  de  la  Ley  de  régimen 
económico  matrimonial,  tras  un  comportamiento  abiertamente  desleal  y  
despreciativo durante las negociaciones para la retirada del recurso.

En definitiva, el texto estatutario vigente señala al derecho civil foral como uno de los 
elementos identitarios de los valencianos, en la línea de otros estatutos como los de  
Aragón  o  Cataluña.  Pero,  como  ha  ocurrido  en  tantas  ocasiones  a  lo  largo  de 
nuestra historia, desde Madrid se imponen cortapisas a nuestro autogobierno, y ello  
pese a que el artículo 7 obliga a la Generalitat a que la reintegración del dercho civil  
foral sea un principio rector de la actuación del Consell y de Les Corts, en línea con 
lo previsto en el propio Preámbulo del Estatut. En una carta reciente, el rey Felipe VI 
aseguraba, refiriéndose al decreto de abolición de 1707, que “cualquier legalidad 
establecida en el pasado, que pudiera tener un sentido discriminatorio o limitador del  
autogobierno valenciano, ha sido, sin duda alguna, superada por la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía Valenciano”. Con la retirada de los mencionados recurso, se  
podría corregir esa legalidad discriminatoria, que ya dura 308 años.
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En definitiva: manos a la obra. Es imprescindible para evitar injustos tratamientos 
contrarios  al  principio  de  igualdad,  la  retirada,  vía  desistimiento,  de  los 
discriminatorios recursos de inconstitucionalidad planteados por el Estado central,  
porque, en definitiva, lo que se cuestiona con esos recursos es la propia existencia  
del derecho civil foral valenciano, y con ello, la potestad de dar una solución propia a 
nuestros problemas actuales. Porque los valencianos tenemos que ser conscientes 
de lo que suponen estos recursos planteados ante el Tribunal Constitucional por el 
Estado: un ataque a nuestra voluntad de dar solución en el  ámbito  del  derecho  
privado a algunos de los problemas y retos que se nos plantean por el hecho de ser  
una sociedad moderna. Así, desde el año 2008, miles de parejas valencianas se han 
casado en separación de bienes; y hemos optado por la custodia compartida de 
padres y madres de los hijos en caso de separación de bienes,  tal  y como han  
hecho Navarra, Aragón, Euskadi y Cataluña, y como parece que también va a hacer  
el Parlamento para el resto de España (siguiendo, por cierto, el modelo valenciano).

PROU!  Creemos que  es  hora  de  que  el  Gobierno  estatal  retire  sin  perder  más 
tiempo los recursos de inconstitucionalidad planteados; ha llegado el momento de 
afianzar el desarrollo legislativo de nuestro derecho civil. No sólo eso: pedimos la  
adhesión  social  a  esta  iniciativa  a  través  de  una  campaña  que  se  iniciará  
formalmente el próximo 29 de junio, fecha en que -recordemos- se derogó nuestro  
derecho civil, se eliminaron nuestras instituciones propias (les Corts, la Diputació del  
General...),  se  desmembró  del  territorio  valenciano  la  histórica  Cabdet  y  se  
instauraron normas completamente ajenas a los valencianos “por justo derecho de 
conquista”.

Por  dignidad  de  todos  los  valencianos,  solicitamos  la  retirada  inmediata  de  los 
recursos de inconstitucionaliad.

Para  apoyar  este  manifiesto  y  consultar  la  lista  de  adheridos  entre  en  la  web 
www.ajv-val.org”
 
I el Ple de l'Ajuntament, per vint 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 
municipal EUPV:AC, els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís i els 
cinc vots dels regidors del grup municipal PP), una abstenció (un vot del regidor del 
grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, adopta el següent ACORD:

ÚNIC.- Aprovar  la  proposta  presentada  per  l'adhesió  al  Manifest  promogut  per 
l'Associació  de  juristes  valencians  per  a  la  retirada  dels  Recursos 
d'Inconstitucionalitat contra les Lleis de Dret Civil Foral Valencià.

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans.  No  se  sumarà.  Desitja  esperar  al  fet  que  es  pronuncie  el  Tribunal 
Constitucional.

Seguidament intervé el senyor Vicente Ribes Iborra, regidor del Grup Popular. 
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Tots treballen pel bé de la ciutat. Les mocions plantegen preguntes o cites paranys 
en relació amb la història. Les mocions sobre Furs són recurrents. Els furs en el 
segle XVII ja no s'aplicaven. Votarà que si però ho farà per avorriment.

A continuació  intervé  la  senyora  Cristina  Suñer  Tormo,  portaveu  del  Grup 
Compromís. No es tracta de donar lliçons d'història però amb la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia Valencià el que es planteja és poder legislar sobre dret civil valencià, 
per cert lleis que va aprovar el PP en la Generalitat. El que s'ha dit sobre els Furs li 
sembla una falta de respecte continuista amb la que es va produir en el passat ple al 
voltant  de les  Normes de Castellò.  Qui  demana el  suport  és  una  associació  de 
juristes.  Del  que  es  tracta  és  de  la  capacitat  del  Parlament  Valencià  d'emetre 
normes. La Llei valenciana presenta un avanç en la regulació del règim econòmic 
matrimonial que para si volguera el codi civil. És una llei molt moderna i avançada. 
Demana respecte.  Alguna  cosa  semblant,  encara  que  en  menor  mesura,  pansa 
també en la legislació successòria.

Seguidament intervé la senyora Maria José Pla Casanova, portaveu del Grup 
Popular. Demana respecte i reprova l'al·lusió de la senyora Sunyer a que des del PP 
s’haja saquejat arques públiques.

A continuació pren la paraula el senyor Miquel Alcocel Maset, regidor del Grup 
Compromís. Recolza la moció. Encara que la Constitució es reserva el dret a legislar 
sobre el dret civil  hi  ha una referència al respecte al dret foral.  És el que va fer 
l'Estatut d'autonomia. Contra tal decisió es van alçar els poders de l'Estat impugnant 
les lleis valencianes sobre dret civil. Cada poble és qui millor coneix els seus propis 
usos. Discrepa i reprova aqueixa decisió de l'Estat, máxime donada la devaluació del 
Tribunal Constitucional, avui Tribunal polític, impediment del desenvolupament de les 
autonomies.  

Finalment  intervé  el  senyor  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  Grup 
Socialista.  L'Associació  de  Juristes  Valencians  es  posà  en  contacte  amb ell  per 
aquest efecte, traslladant que tenien interes en què una ciutat com Xàtiva s'adherira 
al manifest, com ho va fer la Diputació. 

11.5.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS P OLÍTICS 
PSOE, EUPV:AC, COMPROMÍS, PP I CIUDADANOS,  SOBRE A DHESIÓ A LA 
PROPOSTA  I  REIVINDICACIÓ  DE  FINANÇAMENT  DE  LA  GENER ALITAT 
VALENCIANA.

El  senyor  Secretari  sol·licita  acord  de  ratificació de  la  inclusió  de  l'assumpte  en 
l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura de la  Moció presentada el  26 de febrer  de 2016,  registre 
d'entrada número 1649, per adherirse a la proposta i reivindicació de finançament de 
la Generalitat Valenciana, amb el següent tenor literal:
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“Els  valencians  i  valencianes  hem sigut  exemple  de  solidaritat  amb  la  resta  de  
pobles i lleials amb la idea de progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat  
econòmica hem sigut  motor  de creixement  i  desenvolupament  per  a la  resta de  
Comunitats Autònomes. 
Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i  
per les nostres empreses turístiques han ajudat a l'economia espanyola en moments  
difícils.
Altres territoris de l’Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis  
públics, de millors i gratuïtes infraestructures, de majors recursos per a donar suport  
el desenvolupament de pimes i autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir  
una major qualitat de vida als seus ciutadans. 
Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,  
fins  i  tot  sent  més  pobres  continuem  aportant  una  contribució  de  diners  a  
l'administració de l'Estat que es troba per damunt de la que ens correspon pel nostre  
nivell de renda. 
És a dir, som un 12% més pobres que la mitjana espanyola però paguem com si  
fórem un 12% més riscs.  De fet,  som l'únic territori  amb una renda per habitant  
inferior a la mitjana que rep dels poders públics menys del que aporta, la qual cosa  
suposa una fallida dels principis d'equitat i solidaritat.
Aquest dèficit d'inversions ha generat el que els experts consideren un deute històric  
(diferència entre el que hauríem d'haver rebut i el que efectivament vàrem rebre) de 
16.000 milions d'euros des de 2002.
Actualment, els valencians i valencianes necessitem 16.000 milions d'€ anuals per 
poder pagar les competències de l'estat del benestar que tenim transferides (Sanitat,  
Educació,  Dependència,  etc.)  i  la  gestió  pública,  així  com  poder  fer  inversions 
productives  per  al  nostre  país.  Qualsevol  model  de  finançament  ha  de  partir  
d'aquesta consideració.
El sistema de finançament autonòmic és el principal, però no únic motiu, pel qual la  
País Valencià és l'únic territori amb renda per càpita inferior a la mitjana que registra  
un saldo fiscal negatiu. Es a dir, que aporta al funcionament de les Administracions  
Públiques més recursos dels quals rep a través de les polítiques de despesa. Les 
inversions de l'Estat són un altre dels factors fonamentals. Tot i aglutinar quasi el  
11% de la població espanyola, els valencians i valencianes mai hem rebut més del  
10% de les inversions de l'Estat. De fet, el més freqüent ha sigut que es situaren 
entre el 6 i el 7 per cent.
Els  valencians  i  les  valencianes portem massa  temps maltractats.  No  hi  ha cap 
explicació  raonable,  més que la  prolongació  de velles inèrcies  històriques,  a  les 
quals  s'ha  sumat  una falta  de pressió  reivindicativa  per  la  nostra  banda.  Sense  
oblidar les nostres pròpies responsabilitats i disposats a posar el millor de nosaltres 
mateixos en l'obstinació d'espentar amb energia i constància el País Valencià, ens 
considerem amb una immensa força moral  per  a exigir  al  Govern d'Espanya un 
tracte just. 
Afortunadament, ara tot ha canviat. El passat 16 de febrer vam assistir a una foto per  
a  la  història:  una  total  coincidència  entre  totes  les  forces  polítiques.  Diputats  i  
senadors  de  tots  els  partits  polítics  han  canviat  el victimisme  insubstancial  i  
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l'autosatisfacció  irresponsable  per  un  front  comú  que  diu  PROU  i  que  demana 
obertament al govern espanyol un millor finançament per al País Valencià.
En Aquesta exigència, com a valencians i  valencianes,  de no ser tractats com a 
ciutadans de segona no podem deixar sols als nostres representants estatals. En 
Aquesta  reivindicació  històrica  per  un  finançament  que  permeta  que els  nostres 
malalts, escolars, universitaris, dependents, aturats i xicotets i mitjans empresaris,  
siguen considerats igual que els de la resta de territoris hem d’estar també fent força 
els ajuntaments.
Nosaltres també ambicionem un País Valencià fort i potent que garantisca la igualtat  
entre els seus ciutadans.

Per tot açò, es presenten els següents ACORDS

1.- El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva s’adhereix al front comú format per senadors i  
diputats estatals per demanar un finançament just.

2.- El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva recolza la proposta de finançament elaborada  
pel Govern de la Generalitat en tant que, actualment, és la única que garanteix als  
valencians  i  valencianes  disposar  d'uns  serveis  públics  fonamentals  (sanitat,  
educació i protecció social) de qualitat, i que permet de igual manera, l'exercici de  
les  competències  pròpies  (ocupació,  habitatge,  medi  ambient,  infraestructures, 
cultura,  i  promoció  econòmica)  assolint  almenys  la  mitjana  de  finançament  per  
habitant del conjunt de comunitats autònomes.

3.- La Corporació Municipal es compromet a participar activament en la defensa dels  
drets del poble valencià en matèria de finançament i a treballar, en la mesura de les 
nostres possibilitats, en la difusió d’aquesta reivindicació històrica i necessària per  
garantir els drets bàsics i fonamentals dels valencians i valencianes. 

4.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de l’Estat,  a les  
Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris amb representació en aquestes  
dues Càmeres legislatives.”

I el Ple, per unanimitat, acorda:

ÚNIC.- Aprovar la proposta presentada per adherirse a la proposta i reivindicació de 
finançament de la Generalitat Valenciana.

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans. Històricament la Comunitat Valenciana ha sigut discriminada en el seu 
finançament.  És hora que se'ns tinga en compte.  Qualsevol  govern de qualsevol 
color ha de defensar el valencià.

Seguidament intervé la senyora Maria José Pla Casanova, portaveu del Grup 
Popular.  Es  tracta  d’una  reivindicació  històrica.  La  Comunitat  Valenciana  està 
clarament discriminada i açò és reconegut per tots però no solucionat. És la suma de 
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tots la que ha de reconseguir la fita.

A continuació  intervé el  senyor  Joan Josep García  Terol,  regidor  del  Grup 
Compromís. Compromís ho ha demanat des de fa molt anys. Es congratula que ara 
se sumeixen tots.  Ara  la  veu  és  única i  la  societat  valenciana ha obert  els  ulls.
La riquesa creada pels valencians és de generació pròpia i d'ella s'han beneficiat els 
altres. Som més pobres que els altres i paguem més que els altres. A més del dèficit 
d'infraestructures. No desitja ser més que ningú però tampoc menys. No deixar de 
ser solidaris però tampoc ximples. Sense finançament no es pot crear riquesa. És 
una qüestió de justícia.

Seguidament  intervé  el  senyor  Alfred  Boluda  Perucho,  regidor  del  Grup 
Esquerra Unida. Cita al Conde Duc d'Olivares sobre els valencians i l'entronca amb 
el que cita com l'espoli dels valencians amb el dèficit fiscal: menor inversió i menor 
finançament.  Els  ingressos  per  habitant  són  un 22  % menys  que  la  resta  de  la 
mitjana dels espanyols. La conseqüència del dèficit ha sigut l'increment del deute. La 
despesa  per  habitant  ha  baixat  ostensiblement  mentre  el  deute  ha  crescut 
exponencialment. S'ha deteriorat la qualitat de vida dels valencians i per tant l'estat 
del benestar. S'ha incrementat la fractura social. La política de grans esdeveniments 
i els temes de corrupció han agreujat el problema. Cal reclamar finançament just i 
deute històric. Cal acabar amb la submissió i espoli del poble valencià.

Finalment,  intervé  el  senyor  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  Grup 
Socialista. A favor. Cal superar el victimisme i fer un front comú per un finançament 
just. Cal reclamar però també cal gestionar bé. 

12é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

12.1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS P OLÍTICS 
PSOE, EUPV:AC, COMPROMÍS  I CIUDADANOS, CONTRA LA C ORRUPCIÓ .

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

A continuació es dóna lectura de la Moció presentada el 26 de febrer de 2016, 
registre d'entrada número 1646, contra la corrupció, amb el següent tenor literal:

“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els darrers anys la situació política de la Comunitat Valenciana ha estat marcada  
pels  escàndols  de  corrupció.  Nosaltres  condemnem  aquestes  conductes  sense 
diferenciar  cap  formació  política  per  atemptar  directament  contra  la  ciutadania  i  
destruir la confiança en la gestió política.
Si fem una correlació dels casos investigats trobem un bon grapat de noms: Gürtel,  
Emarsa, Brugal, Cooperació, Taroncher, Nóos, Fabra, RTVV, Ciegsa, Vaersa, Fira 
València, Valmor-Fórmula 1, Terra Mítica, IVEX, IVAM, Púnica , Acuamed, Imelsa i  
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Taula. Casos de corrupció, en majúscules que, segons algunes investigacions, han 
pogut costar-nos als valencians i valencianes vora 15.000 milions d’euros. 
La justícia ha citat com investigats (abans imputats) a 200 antics càrrecs del  PP 
valencià provinents de tots els graons i de totes les administracions de València,  
Alacant i Castelló. S’han processat, alguns amb condemna, a 15 exconsellers de la 
Generalitat, companys de treball de l'expresident Francisco Camps. Concretament 
són:  l'exvicepresident  Víctor  Campos,  condemnat  pel  cas  dels  'vestits',  les  
exconselleres de Turisme Milagrosa Martínez i Angélica Such, processades per Fitur,  
els  exvicepresidents  Juan  Cotino  i  Vicente  Rambla  per  la  visita  del  Papa,  els  
exconsellers Alícia de Miquel,  Manuel  Cervera i  Luis Rosado per la peça de les 
adjudicacions de la trama Gürtel, l'exconseller Luis Fernando Cartagena, condemnat 
pel cas de les mongetes, l'exconseller Rafael Blasco, condemnat per robar diners de 
cooperació amb el tercer món, l'expresident Francesc Camps i l'exconsellera Lola  
Johnson, investigats pel cas Valmor-Fórmula 1, l'expresident José Luis Olivas pel  
cas Bankia, l'exconseller Serafín Castellano pel cas Avialsa i l'exconseller Joaquín  
Ripoll per Brugal. A més, aquesta mateixa setmana la premsa es feia resó d’una línia  
d’investigació  que  qualificaria  el  Partit  Popular  de  la  Comunitat  Valencia  
d’organització criminal i apuntaria a Francisco Camps com a la mà encarregada de 
recaptar i gestionar fins a 5 caixes B. 
A tot aquest espectacle de corrupció i desvergonya cal sumar l’Operació Taula, amb  
una quantitat important d'imputats i investigats al voltant de l'anterior presidència de 
la Diputació de València, dirigida per Alfonso Rus, i de l'anterior alcaldia de València, 
encapçalada per Rita Barberà. 
Davant tot aquest conjunt de casos de corrupció, el nou Consell ha revertit l'anterior  
actitud de l'Advocacia de la Generalitat, més preocupada en defensar als acusats 
que pel  patrimoni  dels  valencians i  valencianes.  Ara  cal  lluitar  per  recuperar  els  
diners  robats.  Un exemple del  canvi  d’actitud  és la  demanda interposada contra  
CIEGSA davant de Fiscalia per part de la Conselleria d'Educació per recuperar els 
més de 1.000 milions de sobrecostos en la construcció de barracons i nous centres  
educatius.
En el mateix sentit. la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, demana la  
unitat  del  municipalisme  valencià  en  contra  de  la  Corrupció.  Considera  que  les  
institucions hem de promoure i  fomentar  el  rebuig de la corrupció.  De fet,  és la  
nostra  obligació perquè som servidors públics que hem de vetlar  per una gestió  
pública responsable i d'equitat sotmesa a la Llei. 
Entenem que totes les administracions, inclosos els ajuntaments, han de transmetre 
un rebuig clar i contundent contra les actuacions que perjudiquen la imatge de la  
política en general i dels partits que la representen des dels seus llocs de gestió  
pública. Hem de mostrar contundència contra les accions que perjudiquen la imatge 
de la ciutat a la qual representem i apel·lem a la responsabilitat social i ètica de cada 
partit  respecte  a  la  ciutadania  a  la  qual  representa.  És  el  moment,  no  podem 
esperar,  hem  d'actuar,  els  ajuntaments  som  responsables  de  configurar  una 
Administració íntegra, impecable i honrada, per això presentem els següents

ACORDS
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1.- Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells que han 
comés el delicte. 
2.- Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a  
la separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes.
3.- Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues 
modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant 
a les entitats ciutadanes al suport en aquestes accions Exigir el compliment rigorós 
de  la  Llei  en  els  mecanismes  de  control  en  la  gestió  de  les  Administracions 
Públiques.
4.- Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els  
àmbits  de la vida pública,  promovent  la  qualitat  de la  democràcia,  presidida  per  
l'ètica i la dignitat.

5.-Defendre  el  nom de  la  Societat  Valenciana,  treballadora,  honesta,  i  lamentar  
profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmés.
6.- Crear una comissió d’investigació per aclarir els sobrecostos i les contractacions 
de l’Ajuntament de Xàtiva amb les empreses implicades en els darrers escàndols de 
corrupció i demanar, si pertoca, responsabilitats judicials.
7.- Informar a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació y  
Cooperació de la Generalitat dels acords adoptats.”

I el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la proposta presentada contra la corrupció.

Intervé  en  primer  lloc,  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans. És una moció consensuada i té orige en els últims casos de corrupció 
que suposa una amenaça contra la societat que, dins d'una crisi com l'actual, és 
pitjor. Condemna la corrupció sense partits ja que és problema global. Qui haja robat 
que retorne fins a l'últim cèntim.

A continuació  intervé  el  senyor  Jorge  Herrero  Montagud,  regidor  del  Grup 
Popular. La corrupció esta minant la política. Aixó limita la capacitat de fer polítiques 
públiques i d'ajuda. Cal condemnar les actituds corruptes i apartar als corruptes de la 
vida pública. És un problema de tots i que afecta a tots. Etiquetar la corrupció no és 
la solució. Afecta a tot el sistema i ha de ser abordat en global. Per més que hi haja 
corruptes en un partit no vol dir que tots siguen corruptes. No comparteix la idea de 
criminalitzar al PP per més que haja imputats i condemnats. Condemna la corrupció i 
està d'acord amb la moció encara que l'exposició de motius no del tot. A més hi ha 
molts altres corrruptes i  trames que no se citen. No ha de caure en la discussió 
partidista. El PP té clar que ha de començar un procés de neteja i regeneració però 
apel·la a l'honestedat dels seus integrants.

Seguidament  intervé  la  senyora  Cristina  Suñer  Tormo,  portaveu  del  Grup 
Compromís.  L'exposició  de  motius  fa  referència  als  casos  i  persones  que  s'han 
produït en relació amb la corrupció. I la realitat és que afecta al PP. No solament a 
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persones sinó a l'estructura del PP que pot ser que com a tal haja funcionat com a 
organització  corrupta.  Clar  que  açò  no  deixa  exempt  als  empresaris  que  han 
participat.  Però  la  veritat  és  que  enfront  de  les  denuncies  presentades  des  de 
l'oposició els regidors del PP van tancar els ulls i van assentir fins a l'últim moment. 
Deixant a  banda l'honestedat personal de cadascú. La corrupció no és un mal que 
afecta a tot el sistema polític. Afecta a determinats partits i persones. Desitja que es 
retorne els diners robats, que s'estima en 15.000 millores d'euros.

Posteriorment  intervé  el  senyor  Miquel  Lorente  López,  portaveu  del  Grup 
Esquerra Unida. S'ha de barrejar dos conceptes: el de la corrupció i el de la qualitat 
democràtica. Reivindica mesures i reformes concretes, legislatives i judicials, retallar 
terminis d'instrucció, accés de la informació a la ciutadania, cordons higiènics cap als 
corruptes i  les empreses corruptes. Açò és imprescindible per a seguir  avant. Es 
parla de 15.000'00 milions o més d'espoli mentre hi ha retallades a sanitat, educació 
o dependència. Desitja fer un reconeixement per la gent que se l'ha jugat contra la 
màfia.

Seguidament  intervé  el  senyor  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  Grup 
Socialista. Recorda les intervencions de l'anterior alcalde amb vehemència contra la 
corrupció quan després ha ocorregut el que ha ocorregut. El PP li ha rist les gràcies 
a l'anterior alcalde i ho van recolzar fins a l'últim moment.

Finalment, pren la paraula el senyor Alcalde. Posa en valor el fet que tots els 
grups de Xàtiva recolzen units una moció contra la corrupció quan Xàtiva s'ha vist 
tacada i el seu bon nom en dubte. És un nou temps no solament per al govern sinó 
per a tots. 

13é.- PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes: 

A)  El  senyor  Jorge Herrero  Montagud, regidor  del  Grup Popular  prega al  senyor 
Miquel  Alcocel,  sobre  els  panells  informatius,  que  considera  que tal  vegada  han 
quedat una mica xicotets, si hi ha prevista alguna ampliació.

El senyor Miquel Alcocel, regidor del Grup Esquerra Unida,  contesta que s'ha fet el 
que s'ha pogut amb el pressupost que es tenia. En tant que siga possible s'ampliarà. 
Cal reservar espai per a la publicitat institucional.

B) El senyor José Francisco Domínguez Rivera, regidor del Grup Popular, diu que en 
el carrer Reina hi ha un veí amb minúsvalia que denuncia una barrera arquitectònica.

El  senyor  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu del  Grup Socialita,  li  contesta,  és una 
actuació  invasiva  no  autoritzada  feta  per  un  comerç  que  haurà  de  revertir-se.

I per últim, la senyora Cristina Suñer Tormo, portaveu del Grup Compromís, explica 
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que des d'urbanisme s'ha fet ja requeriment al comerç. I el mateix es va a fer amb 
els altres en situació semblant.

C) Per la senyora Maria José Pla Casanova, portaveu del Grup Popular, diu que hi 
han sectors de la Ciutat en què el senyal televisa no funciona.

Li contesta el Senyor Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup Socialiste, que s'ha 
solucionat en Bixquert. En la Ciutat no li consta que hi haja un problema generalitzat. 
Coneix un de puntual. 

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les catorce hores i 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.

      VºBº:
EL ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI ,
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