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A la ciutat de Llíria, el vint-i-u de gener de dos mil deu, a les dènou hores, es reunix
l'Ajuntament ple a l'edifici de Ca la Vila a fi de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria,
amb l'assistència dels senyors regidors més amunt indicats, presidits per l'alcalde Sr. Manuel
Izquierdo Igual i assistits per la vicesecretària general Sra. Ana Mª. Montecatini Ariznavarreta.
La presidència obri l'acte públic i, per ordre seua es dóna compte dels assumptes continguts en
l'ordre del dia de la convocatòria, i s'adopten els següents:
ACORDS

PART RESOLUTIVA

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS DE CARÀCTER RESOLUTIU

1.- Moció presentada per José Guardiola, regidor del grup municipal socialista, per
demanar que es regule el trànsit a l'encreuament dels carrers d'Abriat Cantó i del Duc de
Llíria.
Es presenta moció pel Sr. José Guardiola Baidal, regidor del grup municipal socialista, per
demanar que es regule el trànsit a l'encreuament dels carrers d'Abriat Cantó i del Duc de Llíria, que a
continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent que
no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.
“Des de fa prou mesos, el grup socialista ha efectuat diverses preguntes i precs, tant en plens
com en comissions informatives, perquè es busque una solució al problema existent a l'encreuament
del carrer d'Abriat Cantó cantó amb el carrer del Duc de Llíria, a fi de previndre i evitar accidents que
puguen ocasionar desgràcies personals.
Des de l'equip de govern municipal sempre hi ha hagut la mateixa resposta, “s'està en això",
sense que fins hui s'haja mogut fitxa respecte d'això.
Al dit encreuament hi ha un gran perill per a les persones que creuen el pas de vianants
existent al carrer d'Abriat Cantó abans d'arribar al semàfor d'eixida a la carretera Duc de Llíria.
Els vehicles que ixen a Duc de Llíria des del carrer d'Abriat Cantó quan el semàfor està verd
no tenen en compte que el pas de vianants és preferent, ja que està ubicat abans del mencionat
semàfor.
Així mateix, els vehicles que entren al carrer d'Abriat Cantó procedent del Duc de Llíria,
posat cas que respecten el pas de vianants, interrompen el trànsit de vehicles en esta última via.
Per tot això proposem al ple l'adopció dels següents

ACORDS:
1.- Que els tècnics municipals facen un estudi URGENT sobre la millor forma de regular el
trànsit en els trams indicats, amb la finalitat d'evitar el perill existent per als transeünts que
creuen el pas de vianants.
2.- Que amb caràcter d'URGÈNCIA es porte a efecte la realització material del dit estudi.”
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Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, el ple de la corporació, per
unanimitat,

ACORDA:
Estimar la moció anteriorment transcrita.

-------------------------------------------------------

Fa l'exposició de la moció el Sr.José Guardiola, regidor del grup municipal socialista. (Llig
la moció).

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Natalia Merino, regidora delegada d'Obres.
Votarem a favor i ho realitzarem al moment que tinguem tots els mitjans que siguen
necessaris. Com diu vosté, m'ho ha repetit molts anys i no li he dit sempre el mateix. Li he dit que hi
hi ha coses que tenen solució immediata, i unes altres, no.

- Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Nosaltres també donarem suport a esta iniciativa. Vista la situació del trànsit a Llíria, no
podem només centrar-nos en un encreuament. Fa molt de temps que esperem un pla director de
trànsit.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
A nosaltres també ens pareix oportú aprovar la moció i que se solucione al més prompte
possible.
- Sr. José Guardiola, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Agraïsc que es vote a favor i espere que se solucione tan ràpid com siga possible per evitar
desgràcies.

Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Natalia Merino, regidora delegada d'Obres.
No sols açò és prioritari, hi ha unes altres coses, com ha dit el Sr. Sebastián. Ho farem quan
vulguem nosaltres, no quan vosté diga.
- Sr. José Guardiola, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
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Segons la contestació, no sé per què ho aproven, si hi continuarem tenint el perill.

2.- Moció presentada per Alfred Rodilla, portaveu del grup municipal socialista, per
reprovar el conseller de Santedat, l'Hble. Sr.Manuel Cervera Taulet, atesa la decisió de llevar
els paritoris a l'hospital comarcal de Llíria.

Es presenta moció per Alfred Rodilla, portaveu del grup municipal socialista, per reprovar el
conseller de Santedat, l'honorable Manuel Cervera Taulet, atesa la decisió de llevar els paritoris a
l'hospital comarcal de Llíria, que a continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com
es tracta d'un assumpte urgent que no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.

“Per tots és sabut que quan era conseller de Sanitat l'honorable Vicente Rambla, va mantindre
una reunió el 23 de març de 2005 amb l'alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, on es va parlar sobre els
servicis i la ubicació del nou hospital comarcal. En la consegüent nota de premsa del Consell
s'afirmava que l'hospital disposaria, entre altres servicis, de paritoris.
Mesos després, i com a conseqüència d'una remodelació de govern de la Generalitat
Valenciana, l'honorable Rafael Blasco es va fer càrrec de la Conselleria de Sanitat. A l'octubre de
2006, i en presència de l'alcalde Manuel Izquierdo, Rafael Blasco va reafirmar el compromís de
l'anterior conseller dient que l'hospital de Llíria disposaria de paritoris per atendre unes 1.500 dones
de tres comarques, les quals podrien donar a llum a l'hospital sense tindre la necessitat desplaçar-se
fins a València.
Posteriorment, un altre canvi en l'equip govern del president Camps ens va portar l'honorable
Manuel Cervera com a conseller de Sanitat en substitució de Rafael Blasco. Este nou conseller va
trencar el compromís adquirit pels anteriors consellers davant la màxima autoritat liriana, l'alcalde
Manuel Izquierdo. Ara, segons el conseller Manuel Cervera, ja no són necessaris els paritoris a
l'hospital comarcal de Llíria, i així ho va posar de manifest a través dels diputats del PP que formen
part de la Comissió de Sanitat de les Corts Valencianes, on tots van votar en contra de la proposta que
incorporava al pla de gestió del futur hospital comarcal de Llíria l'atenció al part, contradient així els
anteriors consellers Rambla i Blasco i l'alcalde de Llíria.
Esta decisió del conseller de Francisco Camps, suposa un greu atac als interessos dels llirians
i les llirianes. Suposa un fet extremadament greu que l'Ajuntament de Llíria no pot deixar passar, i
més quan tots els grups polítics representats en l'ajuntament hem arribat a un acord per reclamar a la
Conselleria de Sanitat que, abans de finalitzar les obres del futur hospital comarcal Camp de TúriaSerrans, modifique el pla de gestió sanitària d'este centre i hi incloga entre els servicis, els d'atenció al
part per a les poblacions dependents dels centres de salut d'Ademús, Benaguasil, Xelva, l'Eliana,
Llíria, la Pobla de Vallbona, Titagües, Vilamarxant, el Villar i Pedralba i que les dones embarassades
no hagen de desplaçar-se a València per a donar a llum.
Nosaltres pensem que aprovar una moció per reclamar els paritoris que ens han llevat és
necessària però no suficient. Cal fer un poc més enfront d'una decisió per part del conseller de Sanitat
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que perjudica els interessos dels nostres conciutadans, a banda de deixar en molt mal lloc l'alcalde i la
corporació.
Llavors, per totes les raons abans mencionades, el grup municipal del PSPV-PSOE presenta
les següents propostes de

ACORD:

1) Reprovar el conseller de Sanitat, l'Hble. Sr. Manuel Cervera Taulet, per la decisió de llevar els
paritoris del pla de gestió del futur hospital comarcal de Llíria.
2) Traslladar el present acord a:

·
·
·
·
·

el president de la Generalitat.
el conseller de Sanitat.
els portaveus dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes.
els ajuntaments de totes les localitats que estan adscrites a l'hospital comarcal de Llíria.
la ciutadania de Llíria.”

Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, el ple de la corporació, per deu vots
en contra del grup PP, cinc vots a favor del grup PSPV-PSOE i cinc abstencions EUPV-EV i No
adscrits,

ACORDA:
Desestimar la moció anteriorment transcrita.

------------------------------------------------------Fa l'exposició de la moció el Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal socialista. (Llig la
moció)

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
El grup municipal del PP no donarà suport a esta moció. Una vegada més ens trobem davant
d'una contradicció del partit socialista. Fa només dos anys hi havia un delegat del Govern que durant
mesos no va rebre ni l'alcalde ni els representants de l'Ajuntament, només els membres del seu partit.
El grup municipal del PP va presentar una moció per reprovar eixe delegat del Govern, i el
partit socialista, en dos ocasions: una, la Sra. Pérez, i una altra, el Sr. Escrig. Ens van donar una lliçó
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de com fer política dient que les coses s'havien de reclamar però sense entrar en la lluita de la
reprovació. Vostés diuen una cosa, i després, una altra.
Si cada vegada que un representant de la Generalitat fa el contrari que nosaltres volem i li
demanem la reprovació, en tres mesos a Madrid no queda ningú. Què se li podria fer al Sr. Zapatero o
a la Sra. De la Vega que ens va anul·lar el Pla Hidrològic nacional?
Vostés ens embruten el poble amb els seus pamflets i ací estem sense reprovar-los.
Nosaltres no estem d'acord en la decisió que s'ha pres i lluitarem contra esta, però no
apostarem per esta reprovació.
Una vegada el Partit Socialista es recorda de l'hospital comarcal per fer demagògia electoral
política, eixe hospital que vostés negaven i que en l'últim full ja reconeixen.

- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Va ser una desagradable votació la que es va fer l'altre dia en el Parlament valencià per part
del PP. És veritat que nosaltres des de l'any 1999 portem l'hospital com proposta; al final d'enguany
estarà acabat. El que trobem a faltar és que demanàvem un hospital de referència i en canvi serà
auxiliar de l'hospital Arnau de Vilanova.
Nosaltres continuarem proposant-ho. En compte de fer mocions de reprovació hem de fer
propostes en positiu; per exemple, realitzar una comissió de l'Ajuntament per anar a parlar amb el
conseller o el director d'Infraestructures Sanitàries i dir-li que l'hopistal estava dimensionat per a
tindre este servici. Coincidisc amb el portaveu del PP que cal reclamar-lo i que no passen molts anys
per tindre este servici.
En definitiva, hem de recordar als gestors de la Conselleria les nostres necessitats, ja que
tenim una mitjana de dos parts diaris.
Ens abstindrem perquè la nostra postura no és de reprovar sinó de buscar solucions en positiu.
- Sra. Isabel Agustí, regidor del grup No adscrits.
El nostre grup, des del principi, apostàrem per un hospital d'unes condicions mereixedores.
Crec que la paraula dels consellers s'ha de complir, hi estan obligats moralment. El motiu pel qual no
hi haurà paritoris és perquè el pressupost no els hi arriba?
Més que reprovar, hem d'exigir que les obres s'acaben en un termini digne i que tenim dret a
una salut ambulatòria millor que la que tenim.

- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Em sorprén que només un grup tinga dret a reprovar, ja que ho hem fet de forma reiterada.
Van reprovar Zapatero, l'exdelegat del Govern i també el president de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
Tenim molts motius per a presentar esta moció, i reprovar vol dir “conseller, que roín que
eres”.
Un 21 de març de 2005, al Sr. alcalde, se li va dir que les obres començarien al principi de
2006, que tindríem obstetrícia, que haurien paritoris i que seria paregut al de Requena.
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A l'octubre de 2006, el conseller Blasco va reafirmar el compromís de l'anterior conseller
dient que l'hospital de Llíria disposaria de paritoris per a atendre unes 1.500 dones de tres comarques.
En la nova remodelació de consellers ens lleven els paritoris. Si els grups de l'oposició no
haguérem demanat, per mitjà de moció, que s'hi inclogueren els paritoris, el PP no hauria mogut fitxa.
Este tema interessa a Llíria, i la paraula que se li va donar a l'alcalde s'ha de respectar, i si no
es respecta, se li ha de dir.
El portaveu del PP fa menció de la demagògia quan el 1996, sent alcalde el Sr. Miguel Pérez
Gil, del Partit Popular, va dir: "Llíria no necessita hospital, ja que estem a 20 minuts de València".
Li demanem al Sr. alcalde que deixe de fer-se l'estàtua, i quan s'afecten els interessos de
Llíriam, que isca i que no tolere que no complisquen la paraula.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
Vosté, a més de ser portaveu, és Rapel, ja que diu que si vostés no hagueren fet res, el PP
tampoc. Quan ens assabentem de la notícia dels paritoris ja es va parlar amb la Conselleria per dir que
no compartíem eixa opinió. Deixe d'aventurar coses que no sap.
Li faig una crida al rigor, ja que inventa i s'equivoca.
A partir de l'any 2000, des que sóc regidor, nosaltres hem votat a favor sempre que hi ha
hagut una moció a favor de l'hospital. No cal anar-se'n tants anys arrere.
Demagògia de demanar un hospital i quan es realitza el PGOU no reservar ni un metre
quadrat per a l'hospital; se'ls va oblidar Sr. Rodilla. Durant la tramitació, el PSOE votava en contra de
qualsevol instrument urbanístic per a poder tindre l'hospital. Quan l'hospital estava construint-se
vostés soltaven pamflets pel poble dient que només hi ha una miserable pedra.
A realitzar demagògia se'n va vosté a la Fundació Julián Besterio, però ací no ens done
lliçons.
El PGOU es va aprovar l'any 2002 i el van aprovar vostés; si hi hagueren reservat terrenys per
a l'hospital, l'Ajuntament no els hauria hagut de pagar, hauria sigut més àgil. Per tant, vostés tenen una
responsabilitat directa en el retard de les obres.
El compromís del PP de Llíria és no descansar fins que l'hospital tinga els millors servicis
possibles. Eixe compromís, el tenen; però vostés no volen eixe compromís. Vostés, que han enganyat
miserablement la gent, volen reprovar el conseller.
Any 2008, campanya electoral de Zapatero per la plena ocupació. I tenim 4'5 milions de
parats. Si vosté vol donar-nos lliçons de "donde dije digo, digo Diego", comence per sa casa. Li va dir
un diputat britànic a Zapatero, a Europa, “abans de donar-nos lliçons, netege sa casa”.
No votarem a favor. Al Sr. Bernabé, el reprovàrem perquè dos anys que va estar no ens va
atendre, l'actual delegat del Govern sí que ens va atendre, ens va dir dos banalitats però ens va
atendre.
Al president de la FEMP li ha eixit barat insultar milers de persones, ja que no li ha fet falta
dimitir, només va demanar perdó.
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- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Si parlem de personatges, tenim Fabra i Rus. Estos no demanen ni perdó.
Des de Llíria s'ha de fer força perquè es complisca el pla sanitari, però cal tindre en compte
que és d'àmbit comarcal. Tenim una entitat que és la Mancomunitat, pregaríem que quan es faça el
primer ple porten una proposta de tots els municipis afectats perquè es dirigisca a la Direcció General
d'Infraestructures per demanar-li que este servici de paritoris estiga.
El que no es posa en la primera inauguració és més difícil que després ho tinguem. És un error
en la planificació de Conselleria.
Que tots els alcaldes, conjuntament, demanen que este servici arribe a l'hospital de Llíria.

- Sra. Isabel Agustí, regidor del grup No adscrits.
Sr. Civera, vostés, la culpa, la traslladen als altres. Que quede clar que el nostre hospital no va
“vent en popa a tota vela”, té un retard de 3 anys i ja va nàixer disminuït, amb 30 habitacions.
L'hospital va ser la seua basa electoral, per què no està construït? És a dir, l'hospital no va bé i
han de plantar-los cara als seus consellers. Volem un hospital com es mereix Llíria que és capital de
comarca.
La qüestió més greu són els retards.

- Sra. Fina Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Com a representant de la Mancomunitat, el grup socialista està preparant una moció per al
pròxim ple.

- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Parlaré de política i em deixaré les vísceres a casa. Tinc ací un pamflet, de vostés, on l'alcalde
deia: "l'Hospital sempre ha sigut un objectiu prioritari per a la Generalitat i el Govern municipal”, i
també posava “àrea obstetrícia amb paritori". És un pamflet que vostés van traure a conseqüència de
la reunió que van tindre amb el conseller.
Ara hi tenim una altra situació, els fets han canviat i és normal que el partit socialista demane
els paritoris. També, he de dir-los a certes persones que no és de rebut que vinguen a Llíria a una
reunió per fer-se la foto i després passa el temps i canvien els oferiments. Açò l'alcalde de Llíria no
pot consentir-ho, s'ha de posar al seu lloc.
Llíria és ma casa i volem el millor, el que no pot ser és que ens posem a parlar de la Unió
Europea i d'altres qüestions. Nosaltres ens centrem en el que afecta Llíria.
He de dir a tots el portaveus del PP, almenys als que he escoltat, que els unixen moltes coses.
He de dir-los que FAES impartix molt bé els cursets.
Sr. alcalde, li demanem que reflexione, rectifique i done suport a esta moció que defén els
interessos de Llíria.
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- Sr. José Luis Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE, hi intervé per al·lusions.
El Sr. Civera falta a la veritat quan conta això de la comissió. Simplement d'hi va dir que la
comissió no era el lloc per a discutir un assumpte del partit polític, i que si volíem entrar a discutir
opinions i publicacions que hi havia al carrer, que quan volguera, però no allí.
- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP, hi intervé per al·lusions.
Done gràcies a Déu que en eixa comissió no estàvem vosté i jo sols, hi havia companys del
meu grup i d'altres grups. És veritat que va dir això i que va dir que no sabia res i que no diria res
sobre eixe escrit. No siga tan selectiu en el record. Quan vulga, els altres testimonis poden parlar.
- Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Llíria.
Pareix que jo siga el responsable de tot el que no fan. En l'anterior pamflet es reflectien
mentides, per exemple, que l'Ajuntament no ha pagat mai l'aigua.
Quant a inversions, no hi ha hagut cap ajuntament que haja fet tantes inversions.

3.- Moció presentada per María José Pérez, regidora del grup municipal socialista, per
sol·licitar la continuïtat de l'encreuament del Camí dels Frares.
Es presenta moció per Maria José Pérez, regidora del grup municipal socialista, per sol·licitar la
continuïtat de l'encreuament del Camí dels Frares, que a continuació es transcriu per ser debatuda en
esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent que no pot demorar-se fins a la realització del
pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.
“Les obres de millora de la seguretat viària de la carretera CV-25, han sigut, sens dubte, unes
obres necessàries.
Però sempre hi hi ha coses millorables i, en este sentit, volem cridar l'atenció de l'encreuament
del Camí dels Frares amb la mencionada carretera.
Actualment no hi ha continuïtat de l'històric Camí dels Frares, cal creuar per mitjà d'una
rotonda per a poder continuar, amb els riscos que suposa açò per als excursionistes i els senderistes i
per a tota la gent que simplement ix a caminar.
Per tot això, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Llíria, amb l'objectiu de millorar
la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes, així com la seguretat viària, trasllada al ple
municipal la següent proposta d'acord:
1.- Sol·licitar a la Conselleria d'Infraestructures que estudie la forma de poder donar
continuïtat al Camí dels Frares a l'encreuament amb la carretera CV-25.”

Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, el ple de la corporació, per
unanimitat,

ACORDA:

9

Estimar la moció anteriorment transcrita.

-----------------------------------------------------Fa l'exposició de la moció la Sra.Fina Pérez, regidora del grup municipal socialista. (Llig la
moció)

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Llíria.
Part és del terme de Marines, i ens hauríem de posar en contacte amb este Ajuntament.

4.- Moció presentada per Inma Riera, regidora d'este Ajuntament de Llíria, sobre la
iniciativa a favor del coneixement del valencià en les administracions públiques valencianes.
Es presenta moció per Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria, sobre la iniciativa a
favor del coneixement del valencià en les administracions públiques valencianes, que a continuació es
transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent que no pot
demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.
“Quan es complien els 25 anys de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), al
novembre de l'any passat, diverses entitats van presentar a l'opinió pública els seus informes per
diagnosticar el grau de compliment de la Llei i el grau de consecució dels objectius de normalització
lingüística que s'hi fixaven. La conclusió era que, un quart de segle després, a pesar de les
disposicions i els fins declarats, encara es permet una falta notòria de normalitat social de la llengua
pròpia.
Col·lectius, entitats i la ciutadania en general ja constatàrem llavors que la llengua pròpia de la
nostra administració distava molt de ser tan usada ni valorada com la Llei preveia, si prenem com a
punt de referència el seu article 16: “Les empreses de caràcter públic, així com els servicis públics
directament dependents de l'administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa
amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el servici
que els és encomanat”.
A pesar que la Llei d'Ús fixa que tot el personal de les administracions i dels seus servicis
dependents que atenen el públic ha de tindre el “coneixement suficient del valencià”, 26 anys després
encara no hi ha hagut cap desplegament legal que ho porte a la pràctica. En cap oposició ni concurs
(excepte els tècnics lingüístics) no ha calgut demostrar cap grau de coneixement de valencià. Pitjor
encara, de les dades oficials de la Generalitat, se'n conclou que només en un 1,2% de les places d'esta
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administració se n'ha requerit un cert coneixement, cosa molt més greu, ja que una bona part del
personal de les administracions ha adquirit, pel seu compte, una competència lingüística en valencià
que després no practica perquè la Generalitat i les altres administracions ni la valoren ni l'apliquen. La
llengua pròpia no passa de ser una llengua de rètols simbòlics i no la d'ús normal i habitual.
Durant este temps hi ha hagut una discriminació indiscutible contra les persones que parlen
valencià o que volen usar-lo. Per a accedir a l'administració valenciana només es demana el requisit
lingüístic castellà: les proves d'accés ja controlen sistemàticament el domini del castellà. En canvi, el
valencià, encara que l'Estatut diu que és “la llengua pròpia” i la Llei d'Ús que és “el més peculiar
senyal d'identitat”, com a poble no passa de ser un mèrit en el millor dels casos. Però ningú no ha de
demostrar que sap valencià per a atendre els ciutadans ni en la Generalitat ni en les diputacions ni en
la majoria dels ajuntaments, ni tampoc en l'Administració de l'Estat o de Justícia radicada al País
Valencià.
El Govern valencià ha posat en marxa recentement el projecte d'una nova Llei per a
l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que és el text legal on cal establir la regulació
del coneixement del valencià com a requisit per a accedir a un lloc de treball de qualsevol
administració valenciana.
Per això, és el moment de demanar que la nova llei continga la garantia de capacitació
lingüística que la Llei d'Ús fixa indirectament en el mencionat article 16 i que en el procés de selecció
les persones aspirants hagen d'acreditar el coneixement del valencià, tant en l'expressió oral com en
l'escrita. Assenyalem que este requisit és general en totes les comunitats autònomes amb què
compartim la mateixa llengua i també a Galícia i al País Basc. El País Valencià és l'excepció, l'única
que no valora la seua llengua com a determinant per a administrar-se i servir els ciutadans.
Per tot això, presentem al ple els següents
ACORDS:

PRIMER.- Instar la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i els partits polítics
que han de participar en la tramitació parlamentària de la nova llei, perquè esmenen el text inicial per
donar compliment estricte al que la LUEV establix per a l'ús de la nostra llengua en l'administració
pública, en el sentit de garantir la capacitació lingüística, de manera que en el procés de selecció les
persones aspirants hagen d'acreditar el coneixement del valencià, tant en l'expressió oral, com en
l'escrita.
SEGON.- Traslladar la present moció i els corresponents acords al conseller de Justícia i
Administracions Públiques, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a les entitats Acció
Cultural i Escola Valenciana.”

Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, es produïx un resultat d'empat, 10
vots en contra del grup PP i 10 vots a favor dels grups PSPV-PSOE, EUPV-EV i No adscrits, per la
qual cosa, efectuada una nova votació i vist que hi persistix l'empat, decidix el vot de qualitat del
president (segons l'art. 100.2 del ROF). Per tant, la corporació municipal,

ACORDA:
Desestimar la moció anteriorment transcrita.
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-----------------------------------------------------Fa l'exposició de la moció la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria. (Llig la
moció)

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:

- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
No sé amb totes les administracions que té vosté relació, però en les que jo em relacione no he
tingut cap problema per a comunicar-me ni en castellà ni en valencià.
Tot el que vosté diu ha de ser una experiència personal. A més, en l'Ajuntament tenim cursos
de formació tant del Mitjà com de Superior, i els funcionaris que ho desitgen hi assistixen. Fa deu
anys que estic en l'Ajuntament i no he rebut cap queixa d'un veí que haja volgut que l'atengueren en
valencià i no ho hagen fet; al revés, sí, perquè hi va haver un moment en este ajuntament que totes les
sol·licituds només estaven escrites en valencià. Per tant, és una versió irreal i s'estan inventant un
problema que no existix, i no donarem suport a esta moció.
- Sr. José Luis Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Nosaltres donarem supor a esta moció. La LUEV ha de funcionar de forma transversal en tota
llei del Govern valencià, i per tant, la nova Llei de l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana ha de tindre en compte el que diu la LUEV. Per tant, donem suport a esta moció perquè
s'esmene este tema i es tinga en compte el que diu l'art.16 de la LUEV.
- Sra. Isabel Agustí, regidora del grup No adscrits.
El que estem discutint esta nit, després de tants anys, em pareix penós; ja hauria d'estar
normalitzat. Sr. Civera, no sé si viu en un món diferent del meu, però de discriminacions cap a la
meua llengua, en veig contínuament.
Ací no estem parlant de la millora en el domini del valencià per part dels funcionaris, estem
parlant de l'entrada dels funcionaris com un requisit i no considerar-ho com un mèrit.
Tot el món que vaja a una finestreta administrativa i que vulga realitzar-ho en la seua llengua,
que puga fer-ho.
- Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Presentem esta moció perquè volem posar en valor el valencià. Si l'administració pública no
és la primera que demana a totes les persones que volen accedir a un lloc de treball que coneguen i
que dominen el valencià, mai no donarem la categoria que es mereix ni la normalitat que ha de tindre
l'idioma que agermana tots el valencians.
Des del metge que ha estudiat una carrera universitària i vol exercir en els nostres pobles i
ciutats, ¿voleu dir-me que està capacitat per a estudiar medicina i no pot estudiar i conéixer l'idioma
que ací parlem?
Vegem. En una oposició es demana conéixer la Constitució, l'administració pública, els drets i
deures dels funcionaris, etc., com a matèries comunes, i a més un temari específic. Tots sabem que el
personal que vol opositar ha de preparar-se un temari, i que se li exigirà un mínim de coneixements.
Per què no es realitza un prova de valencià de forma escrita i oral?
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La meua iaia era una persona analfabeta, ni sabia de llegir ni d'escriure, per qüestions de la
vida va haver d'anar sense papers a treballar a França, on va viure alguns anys de la seua vida. Doncs
sàpien que la dona va morir l'any passat i que parlava perfectament el francés, el valencià i, és clar, el
castellà. Si una dona analfabeta pot, una persona amb estudis, més, perquè voler és poder.
Els valencians i les valencianes que utilitzem la llengua de forma habitual tenim el dret de ser
atesos correctament en l'idioma amb què ens dirigim a l'administració. Com hem d'avançar en este
dret si l'administració no exigix al personal que treballa per a l'administració un coneixements mínims
de valencià?

Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
Sí, pareix que no parlem el mateix llenguatge. Nosaltres defenem el valencià com el qui més,
però la nostra forma de defendre'l no és la seua. No cal anar-se'n a la LUEV, la LRJAP, que és una
Llei General, ja parla de les llengües oficials. Els funcionaris han de parlar en valencià i han de
contestar en la llengua que es parla: en valencià, i el que vulga en castella, en castellà.
Ací, fa dos anys, es va presentar una moció que deia que els regidors, per a donar exemple,
havien de parlar en tots els actes públics en valencià. Per què? Per tant, l'única discriminació que jo he
viscut ha sigut al contrari. Evidentment, no es dugué a terme perquè faltaria més que vostés ens
digueren en quina llengua hem de parlar, o al contrari.
Si a vosté en l'administració no l'atenen bé, haurà de presentar una queixa, però no ha de dir
que tot hi funciona malament. I, per què diu vosté que totes les comunitats que compartixen la nostra
llengua, si el valencià només es parla a la Comunitat Valenciana?
- Sr. José Luis Pérez, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Sr. Civera, no sé per què s'oposa a esta moció. El projecte de Llei ha de reflectir el que diu
l'art.16 de la LUEV perquè es puga aplicar.
- Sra. Isabel Agustí, regidora del grup No adscrits.
No sé qué estem discutint, ja que si estem d'acord en el fet que les dos llengües són cooficials,
pareixeria ridícul no entendre que una persona haja de demostrar el seu coneixement en castellà, per
tant, per què no en valencià? Vull que conste en l'acta que la nostra llengua és la mateixa que la de
Catalunya i Balears. Que una persona demostre la seua capacitació, no sols escrita sinó oral, també en
castellà.
Nosaltres parlem de l'administració en general, i açò passa molt, sobretot a València.

- Sra. Inma Riera, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Vosté ha dit que si et dirigixes a un funcionari en valencià, han de contestar-te en valencià.
Açò no passa a l'Ajuntament de Llíria, jo vaig fer una reclamació i em van contestar en castellà.
És el moment d'incloure la defensa del valencià en la Llei.
El ple passat vam aprovar un protocol per a la coordinació de les actuacions en matèria del
valencià, era una moció que vam aprovar per unanimitat, ja que l'Ajuntament de Llíria no es
compromet a res en concret, només a mantindre el tècnic lingüístic, que ja és funcionari d'este
Ajuntament, però no obliga a aportar uns recursos econòmics, ni exigix res en concret, només és una
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declaració d'intencions, i ara podem aprovar esta moció i demostrar que vertaderament esteu
interessats a millorar el nivell del valencià en el nostre poble i en el nostre país.
Però si el protocol que jo vaig portar al ple el mes passat ni tan sols va ser proposat per l'equip
de govern dins del termini i la forma escaient per a ser dels primers pobles que el firmaren com van
fer 54 municipis d'arreu el País Valencià.
Enguany a les festes de sant Miquel vaig preguntar en la Comissió de Cultura: Quin tant per
cent en les festes municipals s'han fet en valencià? I quins actes? Contestació del regidor de Cultura:
Cap. Totes les obres de teatre, tots els concerts de grups musicals, tot en castellà.
L'última publicació propagandística del PP que recentment ha sorprés veïns i veïnes Llíria
'Notícies Llíria': 70% castellà i 20% valencià. Quina vergonya, amb diners públics esteu pagant-vos
una publicació partidista i a més a més en castellà.
Quant a les "Trobades", presentàrem en este ple ara fa dos anys una moció per a fer-les ací.
El regidor de Cultura donà la seua paraula de fer-les enguany, 2010, perquè ell les volia fer ben fetes i
les volia acollir l'any vicentí. La fe és l'últim que es perd, esperem que ho complisca.
Espere que aproven esta moció.

INCIDÈNCIA: Ix el Sr. Rafael Cotanda a les vint hores i deu minuts, i hi torna a entrar a les
vint hores i tretze minuts.

5.- Moció presentada per Francisco Garcia, regidor de l'est Ajuntament de Llíria, per
reclamar mesures urgents a fi de pal·liar danys en el sector agrari ocasionats per gelades i vent.
Es presenta moció per Francisco Garcia, regidor d'este Ajuntament de Llíria, per reclamar
mesures urgents a fi de pal·liar danys en el sector agrari ocasionats per gelades i vent, que a
continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent que
no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.
“Les baixes temperatures patides al final del mes de desembre de 2009 i les patides les primeres
setmanes de gener de 2010 han registrat valors negatius que han suposat greus pèrdues i danys en els
sectors citrícola, de fruites i hortalisses en algunes poblacions productores del Camp de Túria com
Llíria, atés que en una xicoteta franja de temps hem passat de temperatures pràcticament estivals a
estar per davall de 0 graus. En algunes zones del terme municipal, entre -5 i -7 graus.
Este fet ha produït pèrdues milionàries en el sector agrari. Per sectors, el més afectat és el de les
hortalisses en un 100%, seguit dels cítrics en un 50%.
Els episodis de fred, units als episodis de vent, han fet que certes zones del camp de Llíria hagen sigut
declarades com a sinistre total (amb el 100%) per les asseguradores agràries. Una part per estar el
producte gelat i una altra per la caiguda de fruit i brancatge.
Segons les dades facilitades pels sindicats agraris, la cooperativa y les companyies
d'assegurances, la magnitud dels danys produïts configura una situació assimilable a la de desastre
natural, en els termes establits per les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari, i
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aconsellen l'actuació immediata dels poders públics amb l'adopció de mesures pal·liatives tendents al
restabliment gradual de la normalitat econòmica a les zones afectades, tal com s'ha fet altres vegades.
Tenint en compte que estes contingències d'adversitat climàtica no tenen, en alguns casos,
cobertura completa en el marc de l'assegurança agrària combinada, és necessari arbitrar mesures
pal·liatives adequades d'acord amb la naturalesa i incidència dels danys ocasionats en les produccions
dels territoris afectats i en les rendes dels agricultors.
Cal previndre, així, un catàleg de mesures que afecten diversos departaments ministerials
sobre diferents aspectes de les seues competències respectives, unes dirigides a disminuir i adequar les
càrregues tributàries a la capacitat contributiva dels agricultors afectats; unes altres, a la concessió de
crèdits preferents a mantindre la competitivitat de les empreses agràries.

Per tot això, presentem al ple els següents
ACORDS:

PRIMER.- Instar la Conselleria d'Agricultura perquè els seus tècnics elaboren un informe
sobre la valoració de les pèrdues i dels danys agraris produïts en el camp valencià, concretament al
terme municipal de Llíria i perquè insten el Ministeri d'Agricultura per promulgar un decret en què
s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats en el sector agrari per les gelades i vent
durant els mesos de desembre de 2009 i gener de 2010.
SEGON.- Instar el Ministeri d'Agricultura per promulgar un decret en què s'adopten mesures
urgents per pal·liar els danys ocasionats en el sector agrari per les gelades i vent durant els mesos de
desembre de 2009 i gener de 2010 a la Comunitat Valenciana.

TERCER.- Traslladar la present moció i els acords respectius a:
·
·
·
·
·
·
·

el president de la Generalitat
la ministra d'Agricultura
els portaveus dels grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats
els portaveus dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes (PP-PSOECOMPROMÍS)
els sindicats agraris (UPA- La Unió de Llauradors-AVA-ASAJA)
els membres del Consell Local Agrari de Llíria
el president i la junta rectora de la Cooperativa de Llíria.”

Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, el ple de la corporació, per
unanimitat,

ACORDA:
Estimar la moció anteriorment transcrita.

------------------------------------------------------
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Fa l'exposició de la moció el Sr.Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Este Nadal hem tingut uns episodis desagradables a causa de les gelades. Iniciativa s'ha reunit
amb moltes agrupacions de Llíria, la Cooperativa i els sindicats i ens han dit que s'hauria de demanar,
igual que s'ha fet altres vegades, ajudes pels danys. L'any 2005, per mitjà d'uns decrets de l'Estat, es
van fer ajudes directes o d'eximir els impostos. Si eixe decret s'ha de promulgar, esperem que es faça
al més prompte possible. Per això presentem esta moció.

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Llíria.
Votarem a favor d'esta moció.
- Sr. Dora Català, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
També votarem a favor. Estem d'acord que s'establisquen eixes mesures per pal·liar qualsevol
desastre natural.
És necessari instar totes les administracions implicades perquè duguen a terme estes mesures.

6.- Moció presentada per Francisco Garcia, regidor d'este Ajuntament de Llíria, per
incorporar la compra i contractació pública verda en l'Ajuntament de Llíria.
Es presenta moció per Francisco Garcia, regidor d'este Ajuntament de Llíria, per incorporar la
compra i la contractació pública verda en l'Ajuntament de Llíria, que a continuació es transcriu per ser
debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent que no pot demorar-se fins a la
realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.
“Els ajuntaments, l'administració més pròxima als ciutadans, han de jugar un paper bàsic en
l'adopció de bones pràctiques que, a més de contribuir directament a la preservació del medi ambient,
suposen un exemple de bon govern.
Els responsables polítics hem d'impulsar la consecució de les anomenades 'ciutats verdes',
motiu pel qual plantegem una iniciativa dirigida a l'adquisició de servicis i productes ecològicament
responsables a fi de realitzar una contribució a la competitivitat i al desenvolupament sostenible.
Compra verda significa integrar el component ambiental en la presa de decisions que afecten
compra de béns i contractació de servicis. La compra verda és un potent instrument per a millorar les
condicions mediambientals i inclús per a reduir el gasto públic, i en el cas de les administracions
suposarà a més un factor d'arrossegament per a altres sectors i per a la ciutadania, i inclús una notable
contribució a la reducció dels diferents problemes ambientals.
S'estima que les compres públiques europees representen un 16% del PIB, i només a Espanya
les previsions indiquen que aconseguirà fins a un 28%. En vista d'estes dades, l'impacte d'adoptar
criteris verds en el subministrament, per exemple, de fusta, ofimàtica, paper, energia o alimentació,
podria ser crucial per a la sostenibilitat mediambiental.
En esta situació, i des del prisma de pensar globalment i actuar localment, s'insta el ple
municipal per adquirir els compromisos següents:
Per tot això, presentem al ple els següents
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ACORDS:
PRIMER.- L'Ajuntament es compromet a treballar en el desplegament gradual d'una política
de compres verdes per a l'adquisició en els seus contractes de subministrament de productes amb
etiquetatge ecològic o d'aquells productes que en el procés de producció no continguen substàncies
perilloses o tinguen un menor impacte sobre el medi ambient com la utilització de productes
reutilitzats o reciclats, la utilització de productes que generen menys residus i siguen més eficients
energèticament, etc.
SEGON.- L'Ajuntament es compromet a utilitzar criteris ambientals en els plecs de les
clàusules administratives que s'aproven per a l'adjudicació dels concursos de consultoria, assistència,
obres i servicis que hauran d'integrar els aspectes ambientals en la realització (reducció de les
emissions de gasos d'efecte hivernacle, reducció en la generació de residus, utilització de materials
reciclats, etc.), així com per a les empreses que opten a oferir servicis que es valorarà entre altres
mèrits estar en possessió de sistemes de gestió mediambiental.
TERCER.- L'Ajuntament es compromet en les obres de rehabilitació o reforma i en el
manteniment de les instal·lacions, equips i vehicles, a incorporar les tecnologies més eficients des del
punt de vista energètic i, en general, al a fer-ne el manteniment des d'un punt de vista ambiental
(utilització d'energies renovables, gestió de residus, dispositius estalviadors d'aigua, eficiència
energètica).
QUART.- L'Ajuntament participarà en la formació i sensibilització dels funcionaris i personal
per implantar hàbits i bones pràctiques ambientals en el funcionament de l'administració.
CINQUÉ.- L'Ajuntament es compromet a la realització de campanyes d'educació per
augmentar la sensibilització cap a la “compra verda” amb l'objectiu d'augmentar la sostenibilitat en
general de les compres dels ciutadans.
SISÉ.- L'Ajuntament es compromet a potenciar tots els acords voluntaris que siguen
necessaris amb els agents econòmics per fomentar l'adquisició de productes ecoeficients per als
funcionaris i els ciutadans.
SETÉ.- Traslladar la present moció i els acords respectius a:
·
·

el cap del departament de Contractació
els membres del Fòrum de Medi Ambient.”

Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, el ple de la corporació, per
unanimitat,

ACORDA:
Estimar la moció anteriorment transcrita.

-----------------------------------------------------Fa l'exposició de la moció el Sr.Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
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Esta proposta té per finalitat seguir el protocol de bones pràctiques que tènia un apartat que
era el de sostenibilitat.
Els responsables polítics hem d'impulsar la consecució de les anomenades 'ciutats verdes',
motiu pel qual plantegem una iniciativa dirigida a l'adquisició de servicis i productes ecològicament
responsables, tot realitzant una contribució a la competitivitat i al desenvolupament sostenible.
Així s'intenta aconseguir una sèrie d'objectius, sobretot perquè el gasto de les administracions
públiques equival al 16 % del PIB de la Unió Europea, una quantitat molt important. El que s'intenta
és reduir al mínim els impactes ambientals per mitjà de la compra i la contractació verda. Al seu torn,
fer atractiu este tema a les empreses perquè incorporen en les seues opcions productes respectuosos
amb el medi ambient. Es podria incorporar en l'Ajuntament l'hàbit del paper reciclat, fer les fotocòpies
a dos cares…
En definitiva, que els ajuntaments es vagen implicant en este sentit i que s'escampe a l'àmbit
privat.

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Dora Català, regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
També en esta moció estem d'acord. Entenem que alguns punts s'arrepleguen en altres
documents com és l'Agenda 21; no obstant això, no sobra. Per tant, donem suport a esta moció.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
Donem suport a esta moció, i considerem interessant que dins de les actuacions del Pla E
s'incorporaren mesures en relació amb la millora de la gestió energètica, dispositius d'aigua…
També hem de recordar-los que hi ha l'Agenda 21, que en moltes parts estava deixada de
costat i que és una llàstima ja que planteja opcions mediambientals molt interessants.

7.- Moció presentada per Ángel Civera Cotanda, portaveu del grup municipal PP, per
mostrar suport i adhesió a la Declaració Institucional sobre “la problemàtica de l'aigua a
Espanya”.

Es presenta moció per Ángel Civera Cotanda, portaveu del grup municipal PP, per mostrar
suport i adhesió a la Declaració Institucional sobre “la problemàtica de l'aigua a Espanya”, que a
continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió per tal com es tracta d'un assumpte urgent que
no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.
“El model social, econòmic i ambiental, és a dir, el nostre medi ambient, el nostre paisatge i la
generació d'ocupació i oportunitats de futur de la Comunitat necessita aportacions externes d'aigua per
a garantir-ne la sostenibilitat. Més de 180.000 ocupacions depenen del transvasament Tajo-Segura. De
la mateixa manera, amb el transvasament de l'Ebre en marxa es crearien 50.000 ocupacions directes
en l'execució de les obres i unes altres 250.000 ocupacions, que hui es troben en situació d'incertesa,
es consolidarien plenament.
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Les actuacions de gestió de la demanda, de l'estalvi, de l'eficiència i de la reutilització de
l'aigua són prioritàries per al nostre territori, però no són suficients per a garantir la nostra agricultura i
el nostre futur.
La Comunitat Valenciana és conscient dels problemes que en matèria hídrica tenen altres
territoris d'Espanya que requerixen una solució per part del Govern central.
La falta d'una Autoritat Nacional de l'Aigua provoca enfrontaments per l'aigua entre els
distints territoris d'Espanya que es van accentuant amb el pas del temps i que pot provocar situacions
irreversibles.
Per tot això se sol·licita l'adopció del següent:
ACORD
Mostrar el nostre suport i la nostra adhesió a la Declaració Institucional sobre “la
problemàtica de l'aigua a Espanya i a la Comunitat Valenciana", que va ser aprovada pel ple del
Consell de la Generalitat Valenciana amb data 7 de gener de 2010, així com a l'Acord de la Junta
Directiva de la Federació de comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (FECOREVA) de 12
de gener de 2010, i com a conseqüència de tot això:
1r.- Sol·licitar al president del Govern la convocatòria d'una conferència de presidents
autonòmics, perquè s'aborde en profunditat la problemàtica de l'aigua en tot el territori nacional, ja
que va ser un punt no debatut en les dos últimes conferències, i que per tant puga aconseguir-se un
acord d'estat que tinga com a eix el PHN de 2001, fent costat al Consell de la Generalitat en esta
iniciativa.
2n.- Que El Govern d'Espanya assegure a la Comunitat Valenciana, tal com sol·licita el
Consell:
a) El manteniment del transvasament Tajo–Segura d'acord amb les lleis que regulen en
l'actualitat esta transferència hídrica.
b) La defensa i la tutela dels usuaris del Xúquer, d'acord amb la legislació i la planificació
vigent, i amb això el manteniment dels cabals que s'utilitzen al riu Xúquer: l'aigua per al regadiu,
entre els quals es hi ha els regadius i usos històrics, el transvasament Xúquer-Túria-Sagunt, tant per a
regadiu com per a abastiment de poblacions i ús industrial, així com el que s'està construint per als
usos previstos amb aigües sobrants del Xúquer al Vinalopó.
c) La defensa i tutela dels usuaris del Segura, d'acord amb la legislació i planificació vigent i,
en concret, la dels usuaris del Baix Segura del Segura i la zona meridional d'Alacant.
d) La garantia d'execució del transvasament de l'Ebre per a la consolidació dels usos
implantats a les conques del Segura i del Xúquer amb el principi que qualsevol aportació externa no
ha de comprometre les possibilitats actuals i futures dels territoris de les conques cedents.
3r.- Instar la presidència Espanyola de la Unió Europea perquè promoga la incorporació a la
Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE), del dictamen del Comité de les regions de la UE “Afrontar
el desafiament de l'escassedat d'aigua i la sequera a la Unió Europea”, aprovat el 2008, en què es
proposa, junt amb les mesures d'estalvi, eficiència i reutilització, les corresponents a les
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infraestructures de subministrament addicional com els transvasaments i els embassaments per
solucionar els problemes d'escassedat.”
Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, es produïx un resultat d'empat, 10
vots a favor del grup PP i 10 vots en contra dels grups PSPV-PSOE, EUPV-EV i No adscrits, per la
qual cosa, efectuada una nova votació i persistint l'empat, decidix el vot de qualitat del president
(segons l'art. 100.2 del R.O.F.), per tant, la corporació municipal,

ACORDA:
Estimar la moció anteriorment transcrita

-----------------------------------------------------Fa l'exposició de la moció el Sr.Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP
És una moció que per a tots els qui han pogut veure el telenotícies i han vist estes fortes
pluges, i totes les comunitats comencen a estar en una situació hídrica prou important o millor que els
últims anys, a excepció de dos, la Comunitat Valenciana i la Comunitat Autònoma de Múrcia.
Per això els acords que proposem:
1r.- Sol·licitar al president del Govern la convocatòria d'una conferència de presidents
autonòmics. El tema de l'aigua entenem que és una competència estatal on cal escoltar els
representants de les comunitats autònomes, evidentment el responsable polític directe és el Sr.
Zapatero.
2n.- Que el Govern d'Espanya assegure a la Comunitat Valenciana:
a) El manteniment del transvasament Tajo – Segura.
b) La defensa i la tutela dels usuaris del Xúquer i dels seus drets.
c) La defensa i tutela dels usuaris del Segura.
d) La garantia d'execució del transvasament de l'Ebre, que el Sr. Zapatero, en una de les seues
primeres decisions, va derogar, i que la diputada per València va firmar eixe fatídic decret un
dia realment trist per a la història del poble valencià.
3r.- Instar la presidència espanyola de la Unió Europea que promoga les corresponents
infraestructures de subministrament addicional com els transvasaments i els embassaments per
solucionar els problemes d'escassedat.
Estem en un moment d'una crisi econòmica important, perquè no desapareguen eixos llocs de
treball sinó que se'n creen més, i sobretot per un tema mediambiental, ja que en determinades zones
d'Alacant les desertificacions són una realitat, el tema de les dessaladores no sols no funciona sinó que
no n'han posada cap en marxa. És fonamental que la Comunitat Valenciana reba aigua. L'últim any
hidrològic l'Ebre ha llançat a la mar 28 transvasaments a la Comunitat Valenciana, és una cosa que els
valencians no podem permetre. Si per a les nostres comunitats veïnes hi ha solucions, per als
valencians per què no?
Estem convençuts que esta moció comptarà amb el suport de tots els grups, li demanem als
companys socialistes que tinguen una veu pròpia i, com a veïns de Llíria -abans el portaveu socialista
ens deia que Llíria era sa casa-, doncs, mire, la Comunitat Valenciana és una casa més gran. Per tant,
defenguem els nostres interessos, perquè ens estem jugant el present i el futur de la nostra comunitat.
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---------------------------------------------------------

Fa l'exposició de la moció el Sr. Alfred Rodilla, portaveu del grup municipal socialista.
Faré una proposta: que es debaten conjuntament les mocions del PP i la que ha presentat el
meu grup a última hora, encara que després es voten per separat.
Si presentem la nostra moció és perquè entenem que si hi ha una moció que defén una cosa
que tenim i que no volem que se'ns lleve és la defensa del transvasament Tajo-Segura. “Més val un
pardal a la mà que una perdiu en l'aire”. (Llig els acords).
Ens sorprén que diga que les dessaladores no funcionen. La de Torrevieja no funciona?
Si algun govern ha aportat aigua a València ha sigut el del Sr. José Luis Zapatero. El més greu
de tot ha sigut no l'aigua sinó el sistema de finançament de 2001 del Sr.Aznar quan el Sr. Zaplana era
president de la Generalitat Valenciana.
Votarem en contra de la seua moció perquè entenem que no són tres punts d'acord sinó que en
són quatre. “Suport i adhesió a la Declaració Institucional sobre la problemàtica de l'aigua a Espanya i
a la Comunitat Valenciana que va ser aprovada pel ple del Consell de la Generalitat Valenciana en
data 7 de gener de 2010”. Nosaltres no l'hem llegida, i si l'haguérem llegida podríem donar el nostre
vistiplau; però no és així.
En el punt 1, trobe correcta que es convoque a una conferència de presidents que representen
les comunitats autònomes perquè debata sobre els recurs hídrics de l'Estat, el que no entenem és que
debaten el de 2001, quan la situació actual és diferent.
Respecte al punt 2, l'hem assegurar tots els partits que estan en les Corts, inclús el PP, no pot
ser que el Sr. Pizarro no vote a favor del transvasament de l'Ebre. L'apartat a inclou els b, c i d.
En esta moció votarem en contra perquè no està correctament estructurada i està feta amb
tendenciosa presentació.

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
El que es difícil és fer noves estructures com és el cas del transvasament de l'Ebre, ja que hi
ha altres alternatives per a estalviar aigua. Nosaltres vam proposar un decret de prop de 30 mesures en
les quals es podria utilitzar un percentatge d'aigua que et donaria els mateixos hectòmetres cúbics que
quatre transvasaments; però eixes mesures no volen prendre-les.
El PP quan té problemes ix per algun lloc, i en este cas utilitza la batalla de l'aigua, i inclús en
algunes eleccions els ha funcionat. Però tenen tan mala sort que estos últims anys els ha plogut molt i
les restriccions d'aigua han disminuït.
Esta moció està posant moltes coses en un mateix paquet, totes les quals no tenen relació l'una
amb l'altra. Per a garantir el transvasament Tajo–Segura, ja que està funcionant, sí que ens tenen; però
per a reconéixer que tot el que proposa el PP és idíl·lic, no.
Hem d'intentar que Castella-la Manxa no faça restriccions per a la Comunitat Valenciana.
Vostés tenen un president que no es vol enfrontar amb la seua secretària general perquè tenen les
seues contradiccions.
Per tant, sí que cal mantindre el transvasament del Tajo-Segura, però no cal mesclar-lo amb
altres.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
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Ens fa vergonya i llàstima la manipulació que ha fet el PP en el tema de l'aigua, els ha vingut
bé electoralment.
L'origen del problema ve del pacte famós del Sr. Zaplana amb el Sr. Bono, en el qual es
repartien l'aigua del Xúquer per aconseguir els regadius subvencionats per la Unió Europea que són
deficitaris. És normal que l'Ebre desemboque en la mar per a mantindre eixe ecosistema i que no es
perda. Què fan vostés per a deixar-nos com està l'Albufera?
El PP va crear una fundació “Agua y progreso”, molt ben subvencionada per cert, i van votar
en contra, en les Corts, d'utilitzar els diners d'eixa fundació per a les comunitats de regants i la millora
de regadius. El PP va fer una esmena a l'Estatut de Castella-la Manxa reservant per a eixa Comunitat
una quantitat d'aigua del transvasament del Xúquer.

- Sr. Ángel Civera, portaveu del grup municipal PP.
L'únic pacte que coneixem entre el Sr. Zaplana i el Sr. Bono és el de l'A3 què ens porta a
Madrid.
Què pinta l'Albufera en este tema? Sap el que ha fet SEIASA a Llíria? Perquè el 25% d'eixa
inversió l'ha posat la Generalitat.
El que és trist és la falta d'arguments. La Comunitat Valenciana té més del 70% dels seus
regadius modernitzats, és la regió d'Europa que més aigua depura i que més aigua regenerada
reutilitza. Sr. García, més del 50% de l'aigua que es depura i s'utilitza a Espanya és de la Comunitat
Valenciana. La conca de l'Ebre té deu transvasaments, l'únic que no està és el dels valencians. El
transvasament de l'Ebre no és una idea del PP, ve de l'any 1937, època de la República. El
transvasament de l'Ebre va comptar amb més del 85% del vot a favor dels membres de Consell
Nacional de l'Aigua, també hi votà a favor Canàries que no era del PP, i tampoc Castella-la Manxa i
Extremadura que votava al Partit Socialista. Si hui no tenim transvasament de l'Ebre no és més que
per la voluntat capritxosa del Sr. Zapatero. Els mateixos arguments que utilitzen en la seua moció, per
què no ho utilitzen per a l'Ebre?
Quan el Sr. Rodilla parla que el futur és el teixit de l'agricultura, em pregunte què fan vostés
sense ser llauradors? Com que no té més arguments, també ens parla del finançament autonòmic.
Doncs mire, li recorde la promesa del Sr. Zapatero l'any 2004 sobre la Llei d'Hisendes Locals, en esta
legislatura ens ha dit que el farà l'any 2011. No ens ho creiem.
La reflexió que fa el Partit Socialista és poc ambiciosa defenent el que tenim, cal treballar pel
futur. Nosaltres tornarem a presentar la moció per donar-los l'oportunitat de rectificar-hi.
Quant al partit d'EU, ens parla vosté de problemes dins del PP. El que s'ha d'escoltar! Tots ens
recordem de la Sra. Gloria Marcos i de com la definien alguns companys.
Quant al company del Bloc, no ens n'hem assabentat encara. Només cal llegir les declaracions
dels seus companys de partit que posen com un drap brut a alguns i l'endemà tot al contrari. Cal
mantindre el lloc. Açò sí que és trist.
Demane que tots els grups voten a favor de la moció del PP ja que és bo per als valencians,
llirians i espanyols. Nosaltres votarem a favor de la del partit socialista perquè arreplega la primera
part de la nostra moció.
- Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup municipal PSPV-PSOE.
Presentem la moció per assegurar una cosa que ja tenim i de cap manera volem perdre, més
encara quan hi ha damunt de la taula un estatut d'autonomia de Castella-la Manxa a favor del qual van
votar el PSOE i el PP; també hi han donat suport a Madrid.
Ens agradaria que el Sr. Camps isquera a la palestra i diguera que no es pot consentir que un
estatut d'autonomia tinga alguns articles que ens perjudiquen, però que deixara d'estar amagat.
L'agricultura és futur, i si no pregunte-ho a l'alcalde i a alguns regidors que vam ser a la
inauguració de la Cooperativa de Llíria.
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No podem votar a favor de la seua moció perquè arreplega coses que ja li he comentat abans
que no hem llegit i que desconeixem, per això n'hem presentada una que és millor que la del PP.
- Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Parle com a llaurador a temps parcial, i sé el que costa portar avant el cultiu.
La diferència entre la dreta i l'esquerra és que nosaltres diem les coses a la cara, siga qui siga,
i si cal plantar cara, es planta. El que passa és que tenim un covard polític que s'anomena Francisco
Camps que no li planta cara a la Sra. Cospedal per dir-li que el tema del transvasament Tajo-Segura
ho està fent malament.
Nosaltres volem mantindre tot el que es té, però la resta és el conte de la lletera.
- Sr. Rafael Cotanda, regidor del grup No adscrits.
Per a no assabentar-se'n sí que ha entés el xantatge “Bono-Zaplana” que hi va haver per a
obligar-nos a cedir la nostra aigua per a acabar l'autovia a Madrid.
No sé si sap que l'Albufera es regenera amb aigua del Xúquer.
Que el PP de la Comunitat Valenciana faça força a Madrid.

8.- Moció presentada per Alfred Rodilla, portaveu del grup municipal socialista, per
defendre l'actual transvasament “Tajo-Segura”.

Es presenta moció per Alfred Rodilla, portaveu del grup municipal socialista, per defendre
l'actual transvasament “Tajo-Segura”, que a continuació es transcriu per ser debatuda en esta sessió
per tal com es tracta d'un assumpte urgent que no pot demorar-se fins a la realització del pròxim ple.
Sotmesa per la presidència a votació la urgència de debat de la moció presentada, és aprovada
per unanimitat.
“Els socialistes valencians defenem, des de la remissió a les Corts Generals per part de les
Corts de Castella-la Manxa del nou Projecte d'Estatut d'Autonomia, la nostra frontal oposició al fet
que regulara cap aspecte del transvassament "Tajo-Segura", per ser este fet de competència estatal,
segons l'Art. 148 de la Constitució Espanyola, i per entendre que qualsevol regulació unilateral
atempta de forma clara i directa contra els interessos dels valencians i les valencianes, i de manera
especial contra els interessos de determinades zones d'Alacant, i posa en perill el seu desenrotllament
econòmic i social.
Els socialistes valencians plantegem concretament les qüestions següents:
- La nostra oposició frontal a qualsevol referència que establisca directament o
indirectament la caducitat del transvasament Tajo-Segura.
- La nostra oposició frontal a l'establiment de qualsevol fórmula jurídica que garantisca la
reducció progressiva del tranvasament, a pesar que no preveu una data determinada d'entrada
en vigor.
- La nostra oposició frontal a la modificació de l'actual reserva hídrica a favor de la conca
cedent i de les actuals normes d'explotació del tranvasament.
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Ara que l'Estatut d'Autonomia de Castilla la Mancha encara es troba en procés de tramitació
parlamentària, observem que és un bon moment per al que totes les institucions, entitats,
associacions, partits polítics i ciutadans valencians ens sumem en defensa de l'aigua que rebem del
transvasament “Tajo-Segura”, que en estos moments, és vital per a la nostra sostenibilitat econòmica i
social.
Entenem que els partits polítics hem d'abandonar qualsevol ambigüitat i tebiesa davant del que
proposa l'Estatut d'Autonomia de Castilla la Mancha sobre el Transvasament “Tajo-Segura”, atés que
és un assumpte primordial per a la Comunitat Valenciana, perquè es tracta de centenars de llocs de
treball i d'activitats econòmiques que estan en joc, no sols a Alacant, sinó per tot el nostre territori.
Verbigràcia la reserva hídrica de 6.000 hm3 que se'ns proposa des de “Castella-La Manxa”, significa
no sols afectar el futur del transvasament “Tajo-Segura”, sinó també la situació actual del Xúquer.
Toca defendre l'aigua que estem utilitzant, l'aigua de tots els valencians, aigua que és un bé
general i sobre el qual, com hem dit abans, només té competència el Govern d'Espanya. Cap
comunitat autònoma pot legislar sobre un recurs que és de tots els espanyols.
Per tant, atés tot el raonament exposat, el grup municipal del PSPV-PSOE, presenta les següents
propostes d'acord per al debat i aprovació que van en la línia de manifestar clarament el suport per
part de l'Ajuntament de Llíria, els posicionaments polítics sobre el transvasament “Tajo-Segura” que
exigisquen els següents

ACORDS:

1) Que les reserves hídriques del transvasament “Tajo-Segura” es mantinguen en els termes de
les normes d'explotació actuals.
2) Que l'Estatut d'Autonomia de “Castella-La Manxa” no regule cap aspecte sobre el
transvasament “Tajo-Segura” per excedir el marc competencial d'este i ser contrari a la
Constitució espanyola.
3) Donar el nostre suport incondicional a la defensa que estan fent els representants de les
comunitats de regants i de manera singular la Federació de Regants de la província d'Alacant.
4) Traslladar dels presents acords a:

·
·
·
·
·

el president i al Consell de la Generalitat Valenciana.
a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
al president i al Govern d'Espanya.
a tots els grups parlamentaris representats en les Corts Generals.
a les comunitats de regants directament o indirectament afectades.”

Sotmesa a votació per la presidència la moció presentada, el ple de la corporació, per
unanimitat,

ACORDA:
Estimar la moció anteriorment transcrita.
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INCIDÈNCIA: la presidència anuncia que es fa un descans de 10 minuts.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN.

1.- Dació de compte de les resolucions de l'alcaldia i regidors delegats del mes de
desembre de 2009.

A continuació, el Sr. secretari dóna compte de les resolucions de l'alcaldia i dels regidors
delegats hagudes el mes de desembre de 2009, segons el que disposa l'art. 42 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
De tot això queden assabentats els senyors assistents a l'acte.
2.- Precs i preguntes.
1.- Pregunta del Sr. Alfred Rodilla, regidor del grup PSPV-PSOE.
Vists els gastos del pressupost de 2009, hi apareixia la “Trobada d'escoles en valencià” on hi
havia 2.000 euros que no s'han gastat. Per al 2010 s'hi han pressupostat 1.000 euros, els destinaran a
un acte de caràcter cultural on es troben els xiquets i les seues famílies a favor de la cultura?
Resposta del Sr. J. Salvador Oliver, regidor delegat de Cultura.
Sí, nosaltres vam destinar tots els anys eixa partida a la compra de material didàctic, en este
cas és el Premi Sambori, comprant les edicions de guanyadors del concurs literari dins de les trobades.

2.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Que el Sr. alcalde ens informe sobre la notícia que ha aparegut en el periòdic sobre Ikea.
L'oferta ha sigut per mitjà dels periòdics o directament amb l'empresa?
Compta amb el suport del grup socialista perquè això puga anar cap avant.
Resposta del Sr. alcalde president.
Tot el que s'ha dit en el periòdic és el que he fet. Una vegada descartada Paterna, Llíria va
oferir els seus terrenys, que són els millors col·locats, millor urbanització, accessos, i tot complet, amb
la qual cosa estalviarien diners. L'oferta s'ha fet per mitjà dels periòdics. Mentre no es descarte,
nosaltres no entrarem a negociar.

3.- Prec de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
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Pels periòdics ens hem assabentat que l'Ajuntament de Llíria ha donat una ajuda a Haití. Ens
sap greu assabentar-nos pels periòdics i que no ens n'hagen dit res en les comissions, quan saben que
sempre donem suport a este tipus d'ajudes.
Resposta de la Sra. Amparo Viñuales, regidora delegada de Benestar Social.
En un moment donat, es va decidir donar eixa ajuda de 6.000 euros; però no se'm va acudir
comentar-ho en la Comissió de Benestar Social. Ho sent.
Resposta del Sr. José Ricardo Escobedo, regidor delegat d'Hisenda.
En el pressupost hi ha una partida destinada a catàstrofes. Per tant, per pressa i necessitat es va
decidir destinar-hi 6.000 euros d'eixa partida de 12.000 euros. Es va fer després de la Comissió
d'Hisenda i molt prop de la de Benestar Social, i per això no se vos n'ha informat perquè hi actuàrem
immediatament.
4.- Prec de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Tècnicament, la partida que vosté comenta no és de desastres.
Resposta del Sr. interventor de l'Ajuntament de Llíria.
En primer lloc, encara no s'ha tramitat, la partida és d'ajudes d'emergència humanitària, és del
capítol 4, econòmica de gastos i de transferències corrents. S'estava mirant si fer-ho a través d'una
subvenció directa o a través d'un donatiu.
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat d'Interior.
El motiu pel qual no s'ha efectuat és per si la FVMP hi establix una línia concreta, o alguna de
les conselleries, i si no buscaríem una ONG que ens donara una garantia de saber on va els diners.
Resposta de la Sra. Amparo Viñuales, regidora delegada de Benestar Social.
Hi tenim tres opcions: Manos Unidas, Médicos sin fronteras o Cáritas.

5.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Lamentem que ens hàgem assabentat pels periòdics que FITUR enguany tractarà l'Any
Vicentí, tampoc no se n'ha informat en cap comissió, inclús quan en la Comissió de Cultura es va
parlar de l'Any Vicentí. La meua queixa és perquè vostés han d'informar del que està fent este
Ajuntament, inclús quan en les mocions no hi havia moltes coses que tractar. Fa molt de temps que
estem dient que volem participar i volem estar ací. Fins al moment, les coses que hi ha ja ens les
donen fetes.
Resposta del Sr. J. Salvador Oliver, regidor delegat de Cultura.
El regidor de Cultura mai no vol contestar a una cosa que sap.
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat d'Interior.
El Sr. Cortés, en la Comissió d'Hisenda, va informar tots els presents de la presència de Llíria
en FITUR i va invitar tots els regidors que volgueren participar en FITUR. Cap regidor de l'oposició
va fer cap pregunta al Sr. Cortés sobre les característiques, no sobre la temàtica de l'estand de Llíria
sinó sobre la situació. No crec que siga tan greu que no se li comentara, perquè la informació per part
del responsable es donà.
6.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Quantes persones han anat, a càrrec de l'Ajuntament, a FITUR enguany? Quan es va decidir
que es tractara l'Any Vicentí?
7.- Pregunta de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Hem sentit el rumor que enguany a les festes de sant Vicent hi haurà “bous al carrer”. És així?
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Resposta del Sr. alcalde president.
Segurament sí.
8.- Prec de la Sra. Fina Pérez, regidora del grup PSPV-PSOE.
Vull transmetre'ls el meu desig de rebre les comunicacions de cada una de les regidories en
valencià, com a ciutadana i regidora de Llíria, ja que el portaveu del grup PP diu que als veïns se'ls
contesta en l'idioma que demanen. Sóc conscient que les actes en valencià tarden més a arribar.

9.- Pregunta del Sr. José Luis Pérez, regidor del grup PSPV-PSOE.
“Notícies Llíria”, diu que el polígon està preparat per a rebre empreses. Voldria saber quines
són les actuacions que està duent a terme l'Ajuntament de Llíria perquè s'hi instal·len les empreses?
Resposta del Sr. alcalde president.
Li constestaré en el pròxim ple.
10.- Pregunta del Sr. José Guardiola, regidor del grup PSPV-PSOE.
Voldria saber que en la cuina de la Llar del Jubilat, crec que hi van estar uns tècnics, com està
el tema? Se saben els terminis?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
S'està estudiant per part dels tècnics fer una reforma i probablement una ampliació de la
cuina. Serà enguany.
11.- Pregunta del Sr. José Guardiola, regidor del grup PSPV-PSOE.
Per a quan serà Llíria ciutat WI-FI?
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
No en sabem res perquè el contracte de Diputació s'està retardant molt.
12.- Pregunta del Sr. José Guardiola, regidor del grup PSPV-PSOE.
Parlant de l'edifici multiusos, es va dir que per a disposar d'este teníem un termini de 18
mesos. A partir de quan?
Resposta del Sr. alcalde president.
Des de l'acta de comprovació de replantejament.
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
És una obra de la Conselleria, el projecte està aprovat, estem esperant que el liciten, però no
sé d'on has tret això de 18 mesos. Però no obstant això, des que s'inicia l'execució de l'obra.
13.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Han eixit les subvencions de RURALTER Paisatge. L'Ajuntament de Llíria complix les
característiques per a poder demanar-ho? Està prevista alguna execució per a este programa?
Resposta del Sr. alcalde president.
Esta setmana ha sigut presentat en una reunió amb el president Camps i no hi hem tingut
temps. Hem començat ara ja que jo me n'he hagut d'anar fora. Estudiarem els projectes que hi podrien
ser viables.
14.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
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No sé si estarem dins de les característiques d'este programa, però volem fer una proposta que
és incorporar la Masia de Ferriol, ja que la Casa de Camp és molt gran, per realitzar-hi una actuació, i
al seu torn vincular-la a les restes arqueològiques de la Mont-ravana.

15.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Dins de la planificació de camins rurals, el camí del Corral Blanc, que va a parar a la Rambla,
que es tinga en consideració per a les subvencions d'enguany.
16.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Hi ha un decret del dia 1 de desembre, de 1.177 €, en què s'aprova un avantprojecte de
l'ampliació del local destinat a l'Espai Jove. És el de la Casa de la Joventut?
Resposta de la Sra. Susi Subiela, regidora delegada de Joventut.
Quan es va especular sobre la possibilitat de fer més activitats sí que se'n va fer un estudi per
veure el plantejament d'ubicació, redistribució, temes de seguretat... Sí que és el de la Casa de la
Joventut.
17.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Pregue que quan es faça un estudi d'este tipus se'ns comunique en les comissions
informatives.
18.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Quant a Edetania Bus, estos dies hi ha hagut problemes de retards de molt de temps. Pregue
que eixa reunió amb el director general de Transport siga al més prompte possible per comentar-li
com és de deficitària esta empresa en la prestació del servici.
Resposta del Sr. alcalde president.
Seria qüestió de parlar amb l'empresa.
19.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Propostes per a l'Any Vicentí:
- Intentar realitzar un premi de composició en commemoració del 600 aniversari.
- Realitzar un concurs de cartells per a este aniversari.
- Realitzar una exposició fotogràfica retrospectiva de tot el que envolta el tema de
sant Vicent.
- Quan sant Vicent va vindre a predicar hi va haver uns comissionaris que van anar a
Albaida per ell. Podríem fer unes trobades o un agermanament amb l'Ajuntament d'Albaida amb
motiu del 600 aniversari.
- Excursions “vicentines”, llocs emblemàtics que tinguen a veure amb sant Vicent,
inclús una visita al Museu de Belles Arts, on hi ha quadres dedicats a sant Vicent.
- Fer una espècie de concurs escolar d'auques.
Resposta del Sr. J. Salvador Oliver, regidor delegat de Cultura.
Li agraïsc la seua col·laboració respecte de les seues aportacions. Ja els vaig informar en la
comissió de les activitats per a les festes de sant Vicent d'enguany. Quant a la primera proposta, la
Junta Vicentina ha encarregat una composició, dedicada als 600 anys, al compositor llirià Miguel
Martín Niñelora.
El concurs de cartells, no donarà temps de fer-lo, perquè des de la Confraria ja s'ha proposat
l'anagrama que anirà.
L'exposició fotogràfica es farà la setmana de festes, i la de vestits no sé si es farà o no.
Quant a la trobada amb l'Ajuntament d'Albaida, ja estan fetes les gestions i es farà una
excursió per aquella comarca.
En les excursions vicentines, també s'hi està treballant.
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Quant al concurs d'auques, en col·laboració amb tots el centres educatius es va a realitzar un
concurs respecte a la vida de sant Vicent, i es reflectirà en les llibretes que regalarem el dia del llibre a
l'abril, que cau prop de sant Vicent. Les llibretes tindran diferents formats en funció de l'edat.
De totes les maneres, continue animant a tots a realitzar les seues aportacions perquè siga un
any ple d'activitats.
20.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Respecte de l'estudi que ha fet l'empresa COBE sobre la reordenació de Montecollado, li
pregue que facilite una còpia de l'estudi a la presidenta de l'associació de veïns i a nosaltres.
21.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
A la rotonda de l'entorn de Sant Vicent s'ha encarregat un Pla de Residus sòlids urbans a
Llevantina Enginyeria, ¿per quin motiu?, ¿es tirarà a l'abocador general o hi ha un material específic
que cal tractar?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
Tota l'obra ha de portar un Pla de gestió de residus, i eixa és l'empresa adjudicatària de l'obra.
De totes les maneres, li ho confirmarem.
22.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Hem vist una infracció urbanística de Mercadona. Quina és?
Resposta de la Sra. Reme Mazzolari, regidora delegada d'Urbanisme.
L'inici d'unes obres sense llicència municipal, la situada al Pla de l'Arc.

23.- Pregunta del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Al carrer d'Edetània núm. 37 hi ha un lloguer, en concepte de què?
Resposta del Sr. alcalde president.
És de la dona de Maicas, per on hem accedit a realitzar les obres de l'Espai Jove, no hi havia
manera d'accedir-hi si no era per ací.

24.- Prec del Sr. Francisco García, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Vull felicitar l'alcalde per l'oferiment en el tema d'Ikea, encara que no sabem com quedaran
les coses. Seria interessant que ens dirigírem a l'empresa a oferir-li els terrenys.

25.- Pregunta de la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Ens ha arribat una queixa d'un veí que es va dirigir al pavelló els dies 7 i 26 de desembre de
2009, en horari en què se'n pot disfrutar, i el va trobar tancat. Va observar com dins hi havia activitat
esportiva. Per què l'aeròbic pot realitzar-se en una instal·lació esportiva pública i el seu fill en edat
d'infantil no va poder practicar l'esport del bàsquet?
Resposta del Sr. Roberto Enguidanos, regidor delegat d'Esports.
El dies 7 i 26 de desembre eren festa a l'Ajuntament de Llíria. Des de fa molts anys les de
gimnàstica rítimica i els del bàsquet en tenen clau i hi entren. Una persona em va cridar per telèfon
que hi volia entrar i que no podia.
26.- Pregunta de la Sra. Inma Riera, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
És veritat que en les obres de la vorera del col·legi Sant Miquel treballa un menor d'edat?
Quin tipus de categoria laboral?
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Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
L'edat laboral a Espanya és de 16 anys. Si ens en facilita el nom després, li contestarem demà.
El normal és que siga un contracte d'inserció. Facen preguntes concretes, si no no hi ha manera de
contestar-los.
Resposta de la Sra. Natalia Merino, regidora delegada d'Obres.
L'informarem d'això.

27.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
En el Decret 233/09, de 18 de desembre, del Consell, es regula la incorporació i l'acreditació
de les agències per al foment de la innovació comercial. En quina situació es troba la FIC de Llíria?

28.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Ens ha passat la intenció de negociar un conveni d'energies renovables amb l'empresa
Renomar, pel qual esta empresa es comprometria a invertir 75.000€ euros durant 4 anys. Als anys
2008 i 2009 ja se n'ha fet l'ingrés; sabem en què s'ha gastat la de 2008, però voldríem saber en què es
gastarà la de 2009.
Resposta del Sr. alcalde president.
En el pròxim ple li contestarem.

29.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Ja tenen pensat en què es gastaran els 75.000€ d'enguany?
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
No.
30.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Hem vist la Resolució del 13 de gener de 2010 del director general de la Secretaria del
Consell de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa a la publicació del
conveni marc entre el Ministeri d'Indústria i la Generalitat per al desplegament del Pla nacional de
transició a la TDT. Afecta 74 habitants del municipi de Llíria, sap de quina manera?
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
En estos moments no. Si vosté me'n dóna més dades li ho comunicaré al tècnic d'informació.
31.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Voldria donar les gràcies a Intervenció perquè es van aprovar dos esmenes que presentàrem al
pressupost, per les quals s'ha modificat una sèrie de partides pressupostàries i s'han adequat a la
normativa vigent. Revisant el nou pressupost en vigor, n'hem vista una que no està clara, 9.000€
d'alcaldia, camins veïnals, que s'ha canviat a una d'orgànica i funcional 464. Voldríem saber per què?
Resposta del Sr. interventor de l'Ajuntament de Llíria.
Realment ha de coincidir amb acord plenari, si no és així és un error de l'aplicació.
32.- Pregunta del Sr. Sebastián A. Martos, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
En la partida d'inversions de l'orgànica 990, funcional 920, econòmica 632 2110, edificis
municipals, hi ha una diferència de 4.000€ entre el que vam aprovar en el pressupost i el que apareix
en este pressupost inicial, a més el total del pressupost diferix en 4.000 €.
Resposta del Sr. alcalde president.
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Es mirarà.
33.- Pregunta del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Tenim constància que s'ha contractat una persona per a l'àrea de comunicació i voldríem saber
les funcions concretes que realitza eixa persona i la quantia de les seues retribucions.
Resposta de la Sra. Susi Subiela, regidora delegada de Joventut.
Si es referix a la plaça que està en la Web, que ha eixit ara, és la de periodista que ja existia.
Resposta del Sr. Ángel Civera, regidor delegat de Contractació.
Li contestarem en el pròxim ple quan en tinguem més dades.
34.- Prec del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Respecte de la fira de Nadal per a xiquets, hem tingut queixes de veïns que el poble es queda
sense instal·lacions esportives a l'aire lliure. Preguem que s'hi utilitze un altre espai per a l'any que ve.
35.- Pregunta del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Per què s'ha canviat de data l'acte de benedicció de sant Antoni?
Resposta del Sr. J. Salvador Oliver, regidor delegat de Cultura.
Sempre es fa el diumenge següent de sant Antoni perquè els carreters puguen anar a la
benedicció de València, per això ens demanaren que el posposàrem.
36.- Prec del Sr. Rafa Cotanda, regidor de l'Ajuntament de Llíria.
Sr. alcalde, ja que vosté és el màxim responsable de l'Ajuntament, voldríem que es prenguera
de forma seriosa que el nostre grup no té un espai a l'Ajuntament per a treballar i rebem els veïns als
corredors i en taules per a berenars.
37.- Pregunta de la Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
A part dels 6.000€ que s'han destinat a l'ajuda humanitària per a Haití, s'hi realitzarà alguna
activitat més?
Resposta del Sr. alcalde president.
De moment no hi ha res previst.

38.- Prec de la Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
Pregaria que férem igual que algun ajuntament de la comarca que ha organitzat algunes
activitats ludicofestives, obres de teatre, subhastes d'obres d'art…, ja que 6.000€ parace poc per a la
magnitud del desastre.

39.- Prec de la Sra. Isabel Agustí, regidora de l'Ajuntament de Llíria.
La convocatòria de la Comissió de Benestar i l'acta m'arriben en castellà. Pregaria que no fóra
així, que m'arribaren en la meua llengua.

I vist que en l'ordre del dia no hi ha un altre assumpte per tractar, la presidència declara acabat
l'acte a les vint-i-dos hores i trenta minuts del dia vint-i-u de gener de dos mil deu, i s’estén la present
acta que com a secretari general certifique.
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