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Dictamen sobre aprovació inicial  del Reglament sobre funcionament i ús de les instal·lacions 
municipals i les assistències tècniques.

Compromís vota a favor perquè entén que el reglament, si no s’aplica amb mala intenció, pot 
facilitar la faena dels tècnics de l’Ajuntament. Tot i això vigilarem perquè esta mesura no es 
convertisca en una trava per a les associacions que vulguen fer ús de les instal·lacions mu-
nicipals (auditori, poliesportiu, Ernest Lluch…)

Dictamen sobre resolució per mutu acord del contracte de Serveis per a l’elaboració del PGOU. 
de Xirivella amb la Universitat Politècnica.

Es reproduïxen els arguments del ple anterior. Compromís reclama que amb el PGOU no 
passe com passa amb les lleis d’educació, que canvien cada vegada que hi ha un canvi de 
govern.
Si bé és cert que no confiem en el model de ciutat que proposa el PP –sobretot perquè no 
en proposa cap–, trobem punts en la redacció actual que caldria potenciar: defensa de 
l’horta, mobilitat sostenible i l’accessibilitat, com millora de les referència al patrimoni 
arbori i vegetal de Xirivella, o al propi patrimoni històric, on destaca el mínim protagonisme 
de les nostres columnes romanes. L’entrada d’un nou equip de redacció, el veiem com una 
oportunitat.

Dictamen sobre aprovació inicial  de la modificació núm. 3 de l’Ordenança Reguladora de l’ator-
gament de llicències urbanístiques i de la inspecció tècnica dels edificis.

Encara que estem d’acord amb la modificació, el regidor de Compromís aprofita per tornar 
a preguntar sobre les inspeccions tècniques dels espais de pública concurrència. Estes 
inspeccions, que afecte locals com ara escoles, mercats, poliesportius…, són obligatòries 
segons la llei, però fa anys que no es realitzen. 
Com en ocasions anteriors –ja és la quarta vegada que Compromís pregunta per esta qües-
tió–, el PP no respon.
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Dictamen sobre aprovació de l’expedient  modificació de crèdits núm 2/2013.

L’aprovació d’aquest punt representa canviar partides no executades de 2012 a unes de 
noves per executar-les enguany, de moment amb pressuposts perllongats de 2012.
La inversió principal és en servidors informàtics per a donar suport a les noves aplicacions 
de gestió informàtica de l’ajuntament. El PSOE critica que estos diners no s’empren en 
qüestions més socials, com promoció de l’ocupació. 
Des de Compromís preguntem si els servidors contribuiran a fer l’Ajuntament més trans-
parent i més participatiu, donat que fins ara una de les excuses del PP per a oposar-se a 
penjar en la web municipal els vídeos dels plens, introduir els tràmits on-line o la signatura 
digital era la falta de capacitat dels servidors.
El PP contesta que el nou equipament informàtic no tindrà esta finalitat.
Per altra banda mostràrem la nostra preocupació que una partida de 45000 destinada a un 
taller d’horts ecològics no s’haja invertit i demanem que els pressuposts d’enguany desti-
nen una partida important per posar en marxa els horts socials. 

Dictamen sobre aprovació del Conveni sobre col·laboració entre la Conselleria d’Economia In-
dústria i comerç i l’Ajuntament de Xirivella  per a la implantació de la metodologia de reducció 
de l’impacte ambiental de les pimes comercials desenrotllada en el marc Projecte  Europeu 
LIFE+Green Commerce.

En aquest punt s’aprova l’adhesió de Xirivella al programa Green Commerce, que incideix en 
aspectes de sostenibilitat i comerç verd.  Compromís pregunta si els comerços han d’avan-
çar diners de la subvenció de la Conselleria, perquè aquesta no és una bona pagadora. El 
PP contesta que els comerços no han d’avançar diners.
Compromís manifesta el seu suport a la iniciativa, que ja fa temps que està implantada en 
ajuntaments de tot Europa, però advertim que no suposarà la solució per als molts pro-
blemes que pateix el comerç local de proximitat, entre ells l’apertura  irresponsable d’un 
grapat de noves superfícies al voltant. 

Moció presentada pel grup municipal socialista sobre proposta d’endurir les penes contra la 
corrupció i s’eliminen les limitacions de drets i llibertats públics en el nou Codi Penal.

Compromís manifesta que és inadmissible la corrupció, màxime en èpoques de crisi, però 
més intolerable encara és la impunitat de què gaudixen els corruptes i l’empara, la protec-
ció, que els presten els seus companys de partit. 
Entre altres efectes perniciosos, els casos de corrupció que han anat esguitant els par-
tits majoritaris, PSOE, Convergència, PNB i especialment el PP, està carregant-se un dels 
principis bàsics de l’estat de dret: la presumpció d’innocència. Per a molts ciutadans i ciu-
tadanes aquest principi s’ha capgirat i s’ha convertit en presumpció de culpabilitat per a 
qualsevol polític. 
És cert que la corrupció es frena reforçant els instruments jurídics i implantant mesures 
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de transparència i de control de l’activitat política. Nosaltres mateixos presentàrem el pas-
sat mes d’octubre  una moció que pretenia que el nostre ajuntament es comprometera a 
complir l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) establert per Transparency Inter-
national – Espanya, i recordem que el PP s’hi va negar. Però la corrupció no es pot frenar 
únicament amb lleis.
Està molt bé presentar mocions contra la corrupció. La que presenta el hui el PSOE està bé 
i nosaltres la subscrivim. Però perquè estes iniciatives tinguen un mínim de crèdit haurien 
d’estar precedides d’algun gest d’autocrítica, de demanda de responsabilitats als propis 
companys que han protagonitzat casos de corrupció.

Moció del grup municipal Compromís sobre “Projecte Educatiu de Repoblació Forestal per al 
CP Gregori Maians”.

El PP rebutja la moció en què Compromís demanava la implicació de l’Ajuntament en la re-
cuperació de l’espai verd perdut amb la tala de la pineda del CP Gregori Maians. La intenció 
de la nostra moció era recuperar la importància paisatgística, ambiental i educativa del 
pati d’esta escola.
Per aconseguir-ho proposàvem plantar diverses espècies d’arbustos (el que es coneix com 
un “arborètum”) vorejant la tanca i substituir algunes de les moreres plantades recent-
ment per altres espècies per dotar de major diversitat el pati. I tot això amb la participació 
dels alumnes del centre i de tota la comunitat educativa a fi de donar al projecte un caràc-
ter educatiu i participatiu.

Moció dels grups municipals socialista, EU i Compromís sobre sol·licitud de la Llei Hipotecària.

Aquesta moció naix a demanda de la Plataforma de les persones Afectades per les Hipote-
ques (PAH), i havia estat treballada i consensuada pels tres grups de l’oposició, PSOE, PP i 
Compromís, més 15M, associacions veïnals i altres entitats.
Com a punt més important, la moció demana els canvis legislatius necessaris perquè es 
puga fer, amb caràcter retroactiu, la dació en pagament de la vivenda, és a dir que les per-
sones hipotecades puguen donar al banc la seua vivenda a canvi de la cancel·lació del 
deute. Un altre punt important –potser el que més rebutjava el PP– era la creació d’una 
comissió formada per partits, tècnics municipals, PAH i agents socials encarregada d’aju-
dar les persones en risc de perdre la seua vivenda.
Cal assenyalar que al debat de la moció va assistir una nodrida representació de la Pla-
taforma d’Afectats per les Hipoteques. Potser la seua presència en el ple explica el canvi 
d’actitud del PP, que en principi semblava disposat a rebutjar la moció i que va acabar ac-
cedint a estudiar les mesures proposades i a reunir-se amb l’oposició i membres de la Pla-
taforma d’Afectats per les Hipoteques a fi de preparar un document que s’haurà d’aprovar 
en el pròxim ple de febrer.
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Moció del grup municipal d’EU. Sobre millores en el Servei de Transport.
Moció presentada pel grup municipal socialista sobre millores en el transport públic.

Tant PSOE com EU unida presentaren dues mocions molt semblants. Compromís va votar 
a favor de les dos. La del PSOE va obtindre també el suport del PP. Compromís es va sumar 
a les dos mocions i va insistir en la necessitat de reivindicar el compliment de l’ordenança 
municipal sobre transports.

Moció EU                Moció PSPV

Moció del grup municipal Compromís sobre proposta de desestimació de sol·licitud de decla-
ració de zona d’afluència turística per a Xirivella.

La moció que Compromís va presentar en el darrer ple en favor del xicotet comerç i dels 
treballadors i treballadores de les grans superfícies va xocar contra la intransigència del 
PP, que va deixar clar que es desentén del futur del xicotet comerç i que dóna suport a 
l’obertura en diumenges i festius de les grans superfícies.
Visiblement nerviós, el regidor de Comerç, Guillermo Garrido, va arribar a dir que Gran Túria 
ha d’obrir els diumenges «perquè és la tendència». «Eixa tendència –li retrucà Ricard Bar-
berà– ens porta a l’esclavitud.»
Durant la seua intervenció Ricard Barberà va deixar clar que no es tracta solament d’ajudar 
els i les persones que treballen en el xicotet comerç. La llibertat d’horaris per a les grans 
superfícies també perjudicaria, i molt, els treballadors d’estos centres, especialment a 
l’hora de conciliar la vida familiar i la laboral, amb uns horaris fets al capritx de l’empresa i 
sense rebre a canvi cap compensació econòmica.
En qualsevol cas, per a Gran Túria obrir els diumenges i festius és, en la majoria de les oca-
sions, un mal negoci. «Ara mateix,  Gran Túria perd diners la majoria dels diumenges que 
obri, i això afecta tant Carrefour com les botigues de la galeria comercial», ens explicava fa 
uns dies una treballadora del centre.
En conclusió, a nosaltres també ens preocupa el futur de Gran Túria i de Carrefour Xirivella, 
però la llibertat d’horaris no millorarà el rendiment d’aquest centre, al contrari agreujarà 
els problemes. Uns problemes causats per la reducció de la capacitat adquisitiva dels con-
sumidors per culpa de la crisi i de política austericida del seu govern, però també per culpa 
d’un política autonòmica de promoció irresponsable de les grans superfícies comercials. 
El pitjor problema de Gran Túria és que al País Valencià i a l’Horta en concret hi ha massa 
grans superfícies.

Moció del grup municipal Compromís per a l’elaboració d’un pla de gestió, adequació, conserva-
ció i ampliació de la superfície arbòria i vegetal de Xirivella.

En esta moció –que també va rebutjar el PP– proposàvem l’elaboració d’un pla d’innova-
ció per a la gestió del patrimoni ambiental del municipi, que complira amb els objectius 
de sostenibilitat, participació ciutadana i educació mediambiental, així com també una 
important reducció de les despeses de manteniment, tant a curt com a llarg termini per al 
consistori.

Resultat: rebujada
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«Amb el nostre pla no sols es podia millorar l’entorn de Xirivella, sinó també estalviar di-
ners. El PP ha tornat a demostrar una gran incapacitat com a gestor, i més encara com a 
gestor medi ambiental», es lamentà Ricard Barberà. «Són molts els ajuntaments, de tots 
els colors polítics, que disposen de plans similars al que presentàvem –explicà Barberà– 
encara que la nostra proposta és bastant ambiciosa.»
Entre altres qüestions la moció proposa
• prioritzar les espècies autòctones –més barates de mantenir– en parcs i jardins;
• limitar les superfícies pavimentades en els parcs;
• catalogar i inventariar els arbres del municipi;
• incentivar la participació ciutadana en la cura de parcs i jardins

Moció del grup municipal Compromís en favor de la commemoració de la derogació de la Llei de 
perillositat social.

El passat ple va provar la moció presentada per Compromís per demanar el suport de 
l’Ajuntament a la commemoració del 34é aniversari de la derogació de la llei de perillositat 
social, la que considerava homosexuals i lesbianes com a delinqüents.
La nostra moció incloïa dues propostes, la primera, rebutjada pel PP, plantejava que la 
bandera de l’arc de Sant Martí onejara en l’Ajuntament durant el mes de juny. La segona 
proposava que l’ajuntament col·labore amb les associacions del col·lectiu LGTB en l’orga-
nització d’una sèrie d’actes commemoratius (exposicions, xarrades, videofòrums…) durant 
el pròxim mes de juny. 
«És un poc ridícul que el PP no haja volgut que onege la bandera que simbolitza el mo-
viment LGTB;  es veu que encara hi ha molts prejuís a l’hora de fer visibles les persones 
LGTB», explicava Antoni Ruiz, president de l’Associació d’Ex-pressos socials i company de 
Compromís per Xirivella. «De totes maneres —continua Antoni— estem satisfets perquè 
el nostre objectiu era que el col·lectiu LGTB de Xirivella compte amb la col·laboració de 
l’Ajuntament a l’hora de commemorar la derogació, ara fa 34 anys, de la llei de perillositat 
social.»

 Precs i preguntes

Com que el ple ha segut molt llarg i hi ha persones entre el públic que fa molt que esperen per 
poder intervenir, declinem fer ús del nostre torn de paraules.
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