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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia huit de gener de dos mil
deu, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la presidència
del Sr. Alcalde-President, Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi de celebrar
en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida per la  interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com fedetària.

Falta a la sessió la regidora Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, a qui
el Sr. Alcalde considera excusada.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en funcions.

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

1r. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES EL
DIA 4 DE DESEMBRE DE 2009 EN SESSIÓ ORDINÀRIA I EL 28 DE DESEMBRE
DE 2009 EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a les actes de les sessions anteriors,
que han estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents
s'aproven les actes de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia
4 de desembre de 2009 i a la sessió extraordinària del dia 28 de desembre de 2009.

2n. EXP. NÚM. 947/2009, APROVACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DE LA “MANCOMUNITAT LA COSTERA-LA CANAL”

Vista la proposta de l'Alcaldia Presidència sobre modificació dels Estatuts de
la Mancomunitat La Costera-La Canal, del tenor literal següent:

“Vist l'informe de la Secretaria de la Mancomunitat La Costera-Canal sobre la
modificació dels Estatuts, segons encàrrec realitzat pel   president.

Vist l'acord de la Junta de Govern de la Mancomunitat, de 3 d'agost de 2009,
en el qual es va acordar proposar al Ple, per a la seua aprovació, l'esborrany de la
modificació estatutària.

Vist l'acord plenari, de 6 d'agost de 2009, en el qual s'acorda aprovar
inicialment el text proposat per la Junta de Govern Local, i s’incoa expedient per a la
seua aprovació definitiva

Vist l'acord del Ple de la Diputació Provincial de València, de data 25 de
novembre de 2009, pel qual s'emet informe favorable al projecte de modificació
estatutària de la Mancomunitat.

Vista la necessitat que té el Ple d'aquest Ajuntament que siguen aprovats els
estatuts de referència, amb el mateix procediment i quòrum que l'exigit per a la seua
aprovació i adhesió inicial”
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana, de 9 de desembre de 2009.

Obert debat Joan Josep García Terol manifesta que el seu vot serà en contra
pel fet que considera que els estatuts s'han modificat a mesura del Sr. President;
aquests pateixen de  pluralitat democràtica en recaure el vot en l'alcalde de cada
municipi pel que no es veuen reflectides les forces polítiques que integren cada
corporació; proposa que els estatuts contemplen una fórmula més representativa.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, es manifesta en contra de
la proposta. Considera que amb ella s'evidencia que el Partit Popular prescindeix de
la legalitat vigent i actua al seu propi capritx; l'actual president està al capdavant del
càrrec il·legítimament i la modificació és un trage a mida salvar una política de fets
consumats; no s'ha treballat amb consens i hi ha ajuntaments que han votat en
contra; hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que declara que
l'elecció de Vicente Parra com a president de la Mancomunitat és il·legal.

Alfonso Rus Terol, alcalde-president manifesta que durant tota la vida de la
Mancomunitat tot es va fer per unanimitat, fins i tot l'elecció de l'actual president;
opina que és el Partit Socialista qui està actuant partidistament; la democràcia són
els vots; el Bloc no té representativitat en la Mancomunitat  perquè no la té en els
ajuntaments; els estatuts són els mateixos que en el repte de les comarques.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc, intervé i diu que tal com
vénen redactats els estatuts el vot correspon a l'alcalde sense més representació;
els vots del Bloc en l'Ajuntament de Xàtiva no es poden escoltar en la
Mancomunitat; el seu partit advoca  per la comarcalització.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que les normes
no han de fer-se a la curta, sinó que han de complir-se; els estatuts anteriors no
possibilitaven l'elecció d'un regidor; no s'entra en les persones sinó en els fets; s'ha
hagut d'entrar en una modificació d'estatuts per a regularitzar una presidència
il·legítima.

A les 12 hores i 25 minuts s'incorpora a la sessió la regidora del Grup
Municipal Socialista M. Consuelo Angulo Luna.

El Sr. Alcalde-President manifesta que s'està instrumentalitzant políticament
la Mancomunitat, l'elecció d'un regidor és una qüestió d'apreciació que en totes parts
es fa; eren uns estatuts de 20 anys que necessitaven una renovació; no es respecta
ni el suport dels alcaldes socialistes al president.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular), huit vots en contra (els set
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i el vot del regidor present del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar en tots els seus termes el projecte de modificació d'Estatuts
de la Mancomunitat La Costera-Canal, aprovats pel Ple d’aquest Ens, en sessió de
6 d'agost de 2009.
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Segon. Donar compte del present acord a la Presidència de la Mancomunitat.

3r. EXP. NÚM. 962/2009, REGLAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC
DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: APROVACIÓ INICIAL I SUBMISSIÓ A
INFORMACIÓ PÚBLICA

Vist l'informe proposta de la Delegació de Modernització, sobre aprovació del
Reglament del Registre Electrònic d'aquest Ajuntament, del tenor literal següent:

“L'aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics, ha vingut a concretar cronològicament l'obligació de
totes les administracions públiques de reconéixer els drets de la ciutadania a
relacionar-se per mitjans, tècniques i canals electrònics amb aquelles i, per tant, la
necessitat de modernització de les administracions a fi de donar satisfacció plena a
aquests drets i a la ciutadania que els ostenta. La disposició final tercera de
d’aquesta Llei estableix que en l'àmbit de les entitats que integren l'Administració
Local, els drets de relació electrònica reconeguts per la llei podran ser exercits en
relació amb la totalitat dels procediments i actuacions de la seua competència a
partir del 31 de desembre de 2009, sempre que ho permeten les seues
disponibilitats pressupostàries, i que a aquests efectes les diputacions provincials
podran prestar els serveis precisos per a garantir tal efectivitat en l'àmbit dels
municipis que no disposen dels mitjans tècnics i organitzatius necessaris per a
prestar-los.

L'Ajuntament de Xàtiva es troba adherit al Pla Provincial de Serveis
Informàtics 2006-2008 (SERTIC) de la Diputació de València entre els quals es
troba l'aplicació informàtica de gestió del registre general d'entrada i eixida
presencial i telemàtic per a entitats locals.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics, obliga en l'article 24.3 que existisca un registre electrònic en cada
administració pública. Al temps, l'article 25 de la mateixa estableix que la creació
dels registres electrònics es faça mitjançant disposicions normatives, la qual cosa
implica la necessitat d’aprovar un reglament d'acord amb els tràmits previstos en la
legislació de règim Local.

Per a complir amb la legislació vigent, es redacta el Reglament del Registre
Electrònic de l'Ajuntament de Xàtiva que consta en l'expedient”.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 9 de desembre de 2009.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor;
opina que sempre és positiva la modernització i facilitar l'accessibilitat al ciutadà;
espera que hi haja més transparència i es facilite la labor de l'oposició.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista,  també diu estar a favor,
és un nou dret que tenen els ciutadans; prega que s'adopte mesures de publicitat
d'aquests mitjans de comunicació amb l'Administració; també prega que s'atenga la
web municipal ja que les notícies i la informació que apareixen estan desfasades; és
necessari posar mitjans per a millorar.
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Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Participació Ciutadana,
manifesta que la nova Llei confereix un dret i l'Ajuntament donarà resposta a eixos
drets de forma gradual; hi ha un gran camí per recórrer i un gran repte tant d'interior
com exterior i cal generar cultura; l'Ajuntament de Xàtiva és pioner en molts
aspectes.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta del regidor delegat de Modernització i, en

conseqüència, aprovar provisionalment el Reglament del Registre Electrònic de
l'Ajuntament de Xàtiva, el text del qual s'insereix en la part expositiva del present
acord.

Segon. Sotmetre el Reglament a exposició pública per espai de 30 dies hàbils
mitjançant un edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Xàtiva, a l'efecte d'al·legacions.

Tercer. Comunicar el present acord a tots els departaments municipals,
regidories i grups polítics de l'Ajuntament de Xàtiva.

4t. EXP. NÚM. 801/2009, OBRES DE “DESVIACIÓ SÉQUIA LA MURTA EN
EL NUCLI URBÀ DE XÀTIVA”: CONFORMITAT AMB EL PROJECTE DE LES
OBRES I ACCEPTACIÓ DELS COMPROMISOS EXIGITS PER LA CONSELLERIA
DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I VIVENDA

Atés que en data 2 d'octubre de 2009 va tindre entrada en aquest Ajuntament
escrit de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en què
informava sobre l'aprovació del projecte de l'obra de “Desviació de la séquia de la
Murta en el nucli urbà de Xàtiva”, amb un pressupost base de licitació de
832.793,07€, establint una aportació per part d'aquest Ajuntament de 208.198,27€,
corresponent al 25% del cost de l'actuació, assumint la quantitat restant
(645.594,80€) la mencionada Conselleria.

Atés que Intervenció Municipal dóna compte del coneixement i compromís
d'acceptació de la part del pressupost de les obres que correspon finançar a aquest
Ajuntament (208.198,27€), i proposa que per a l'exercici 2010 es finance una
quantitat de 30.000,00€, i per a l'any 2011 la quantitat de 178.198,27€.

Atés que la Conselleria sol·licita a aquest Ajuntament una sèrie de documents
necessaris per a poder iniciar el procediment d'adjudicació de les obres.

Vist l'informe que emet l’enginyer tècnic Municipal d'Obres Públiques,
mitjançant el qual se certifica la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la
ubicació de les obres.

Atés que aquesta corporació ha procedit a sol·licitar els corresponents
permisos  i autoritzacions a la Conselleria d'Infraestructures i Transport i a
Administració d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), per a la realització de les obres
en zona de domini públic.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 22 de desembre de 2009.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor,
encara que lamenta que no s'haja consultat als regants.
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Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, també manifesta
estar a favor, diu que l'assumpte va passar per despatx extraordinari en la Comissió
Informativa de Foment; no li sembla bé que l'obra s'execute en dues anualitats; és
una necessitat  urgent ja que  hi ha moltes filtracions d'aigua en carrers com
Acadèmic Maravall, Maulets i Barri del Carme; demana a l'equip de govern que es
prenga interés també en el col·lector central i en la depuradora que està saturada i
necessita ampliació; suggereix que la desviació de la sèquia Murta s'incloga en la
segona fase del Fons Estatal.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme agraeix la
unanimitat de totes les forces polítiques; amb aquest acord es conclou la desviació
de les sèquies que rebien abocaments urbans; es continua gestionant amb EPSAR
l'execució del sobreeixidor; no està demostrat que les filtracions siguen de la sèquia,
la seua desviació ho demostrarà.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que es realitze
un mapa de la situació actual, de les canalitzacions i de les seues deficiències.

El Sr. Alcalde-President vol fer menció que la Conselleria ha realitzat un gran
esforç que mereix ser reconegut, tota la inversió s'ha realitzat sense imposar
contribucions especials.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Prestar la conformitat al projecte aprovat per la Conselleria de Medi

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre el “Desviació de la Sèquia de la Murta
en el nucli urbà de la ciutat de Xàtiva”, i sol·licitar formalment a l'Administració
autonòmica la contractació i execució de les indicades obres.

Segon. Assumir el coneixement i compromís d'acceptació de la part del
pressupost de les obres que correspon finançar a l'Ajuntament (208.198,27€).

Tercer. Autoritzar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge l'ocupació dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres.

Quart.  Assumir el compromís, des de la recepció de les obres per part de la
Conselleria, relatiu al manteniment i conservació de les obres, sense perjudici que
l'entrega es formalitze posteriorment mitjançant la subscripció d'una acta per
ambdues administracions.

Cinqué. Notificar el present acord a aquesta Conselleria, director general de
l'Aigua, i donar-ne compte als Serveis Tècnics municipals, així com al regidor
delegat d'Obres i Urbanisme, als corresponents efectes.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

No es tracten assumptes fora de l'ordre del dia.

6é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Joan Josep Garcia Terol, del  Grup Municipal Bloc, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, per l'estat d'urbanització de la zona Palasiet, ja que l’IES Simarro s'ha
inaugurat i la urbanització no ha estat rebuda.
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Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que la
urbanització està pendent de recepció però els accessos estan habilitats i s'ha
procedit a una recepció parcial del dotacional educatiu.

Joan Josep Garcia Terol, prega s'extremen les mesures de seguretat i la
vigilància de la policia.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, quan s'obri el tram d'Hort de l’Almúnia i el tram vell.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que està
asfaltat i tot a punt, s'obrirà quan es tinga la recepció definitiva, hi ha un
problema en el transformador elèctric.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Enrique Perigüell
Ortega, per l'estudi de la Conselleria que diu que l'aigua potable porta massa
nitrats.

Enrque Perigüell Ortega, regidor delegat de Brigades d'Aigües Potables, explica
que l'aigua s'analitza diàriament i s'està dins dels paràmetres.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, per què l'auditori del Jardí de Selgas-Tovar està en males condicions.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Parcs i Jardins, respon que el
desmuntatge dels barracons del Col·legi Gozalves Vera  a càrrec de la
contractista ha deixat molt a desitjar, manifesta que prompte es realitzaran
actuacions respecte d'això.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze hores alça la sessió.
D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President,
autoritze amb la meua firma, com a secretari que done fe.

            VIST I PLAU:
      L'ALCALDE,                                         EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


