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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia tretze de gener de dos
mil dotze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’Alcalde-President, Sr. 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 el regidor Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, qui el
Sr. Alcalde considera excusats.

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. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚMERO
641, DE 30 DE DESEMBRE DE 2011, SOBRE NOMENAMENT EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LA REGIDORA ROSA MARIA ESTEBAN MIEDES

El secretari en funcions, dóna compte de la resolució de presidència número
641, de 30 de desembre de 2011, sobre nomenament en la Junta de Govern Local,
a la regidora Rosa María Esteban Miedes, amb el següent tenor literal:

“Vista la Resolució d'Alcaldia, número 337, de 7 de juliol de 2011, en la qual,
celebrades les eleccions locals i constituïda la nova corporació municipal el dia 11
de juny de 2011,  el Sr. Alcalde-President va procedir a nomenar membres de la
Junta de Govern Local als regidors que a continuació s'expressen:

1.  Vicente Parra Sisternes
        2. María José Pla Casanova

3. Marco A. Sanchis Fernández
        4.  Ramón Vila Gisbert
        5.  José Antonio Vidal Piquer
        6.  María José Masip Sanchis

7.  Jorge Herrero Montagud

Vista la renúncia al  càrrec de regidor de Marco Antonio Sanchis Fernández,
per haver estat anomenat  pel Consell de la Generalitat Valenciana director general
de la Joventut, renúncia de la qual pren coneixement el Ple de l'Ajuntament en la
sessió ordinària de 4 de novembre de 2011.

Atés que, pel que fa a la composició de la Junta de Govern Local, el seu
funcionament i periodicitat de sessions, resulta d'aplicació allò que s'ha preceptuat
en els articles 38, 52, 112 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
Jurídic de les entitats locals (ROF)

Per la present i en exercici de les atribucions que a aquest efecte em
confereix la legislació ja referida, RESOLC:



Primer. Nomenar com membre de la Junta de Govern Local, en substitució de
Marco Antonio Sanchis Fernández, la regidora Rosa María Esteban Miedes.

Segon. El nomenament és per temps indefinit supeditat a la facultat de
l'Alcaldia per a cessar lliurement el nomenat o a l'expiració del mandat.

Tercer. El nomenament produirà efectes des de l'endemà de la data
d'aquesta Resolució, sense perjuí de la perceptiva publicació d'aquest Decret en el
Butlletí Oficial de la província.

Quart. Notificar aquesta Resolució a la regidora afectada, i donar-ne compte
al Ple de la corporació.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta  no estar d'acord amb una Junta de Govern Local que no
representa els grups polítics municipals que tenen més del 50% dels sufragis
populars emesos. No respon a pràctiques d'altres temps en què sí s'integrava al
Partit Popular estant aquest en l'oposició. No obstant això, s'alegra que responga a
la paritat per ser una dona.

El Sr. Alcalde-President manifesta que l’any 1991 el Partit Popular va entrar
en la comissió de govern perquè el Partit Socialista no va obtindre majoria.

l'Ajuntament en Ple, queda assabentat.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA, NÚMERO
642, DE 30 DE DESEMBRE DE 2011, SOBRE MODIFICACIÓ DE
NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDE

El secretari en funcions, dóna compte de la resolució de presidència, número
642, de 30 de desembre de 2011, sobre modificació de nomenaments de tinents
d'alcalde, són el tenor literal següent:

“Vista la Resolució d'Alcaldia, número 336, de 7 de juliol de 2011, en la qual,
celebrades les eleccions locals i constituïda la nova corporació municipal el dia 11
de juny de 2011,  el Sr. Alcalde-President va procedir a nomenar tinents d'alcalde
els regidors que a continuació s'expressen:

Primer Tinent alcalde: Vicente Parra Sisternes.
Segon Tinent alcalde: M. José Pla Casanova
Tercer Tinent alcalde: Marco A. Sanchis Fernández
Quart Tinent alcalde: Ramón Vila Gisbert.
Cinqué Tinent alcalde: José Antonio Vidal Piquer

Vista la renúncia al  càrrec de regidor de Marco Antonio Sanchis Fernández,
per haver estat nomenat  pel Consell de la Generalitat Valenciana director general
de la Joventut, renúncia de la qual va prendre coneixement el ple de l'Ajuntament en
la sessió ordinària de 4 de novembre de 2011.

Atés, pel que fa al nomenament de tinents d'alcalde, que la seua regulació es
troba en l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic  de
les entitats locals, de 28 de novembre de 1986.



Per la present i en exercici de les atribucions que a aquest efecte em
confereix la legislació ja referida, RESOLC:

Primer. Suprimir el cinqué  tinent d'alcalde i alterar l'ordre dels tinents
d'alcalde, que quedarà fixat conforme a continuació s'expressa:

Primer Tinent alcalde: Vicente Parra Sisternes
Segon Tinent alcalde: M. José Pla Casanova
Tercer Tinent alcalde: Ramón Vila Gisbert
Quart Tinent alcalde: José Antonio Vidal Piquer

Segon.  La resolució produirà efectes immediats, sense perjuí de la
perceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la província.

Quart. Notificar aquest Resolució als regidors afectats, i donar-ne compte al
Ple de la corporació”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que les tinències d'Alcaldia haurien de tenir un contingut i eixe
contingut consisteix en la possibilitat de dictar resolucions. Si els tinents d'alcalde no
poden dictar actes, els seus nomenaments no tenen sentit. Diu que no ho veu clar,
atés que el Sr. Alcalde està dedicat a l'Ajuntament a un terç de la de jornada.

L'Ajuntament en Ple, queda assabentat.

3r. DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 644, DE
30 DE DESEMBRE DE 2011, SOBRE REASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES PER
RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR MARCO ANTONIO SANCHIS
FERNÀNDEZ

El secretari  en funcions dóna compte de la resolució de presidència, número
644, de 30 de desembre de 2011, sobre reassignació de competències per renúncia
del càrrec de regidor Marco Antonio Sanchis Fernández, amb el següent tenor
literal:

“Vista la Resolució d'Alcaldia, número 338, de 7 de juliol de 2011, en la qual
el Sr. Alcalde-President va aprovar les delegacions en regidors, i va donar compte
de la mateixa en la sessió extraordinària del Ple, de 15 de juliol de 2011.

Vista la renúncia del càrrec de regidor de Marco Antonio Sanchis Fernández
per haver estat nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana director general de
la Joventut, renúncia de la qual pren coneixement el Ple de l'Ajuntament en sessió
ordinària de 4 de novembre de 2011.

Vistes les competències que en la meritada Resolució es van delegar  en
Marco Antonio Sanchis Fernández, corresponents a les matèries pròpies de
Joventut, Atenció Ciutadana i Gestió del Patrimoni Municipal, que comprén el
següent:

Atés que, per a una millor funcionalitat en l'organització municipal, i després
de consultar amb els regidors directament afectats, així com amb l'estructura
administrativa, es creu convenient delegar algunes competències  assignades en el
seu moment a Marco Antonio Sanchis Fernández en el regidor Enrique Perigüell



Ortega i altres en el regidor Jorge Herrero Montagud, i resignar al seu torn algunes
de  les competències d'aquest últim en el regidor Enrique Perigüell Ortega.

Per la present fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.3 i
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, per què s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals,

RESOLC

Primer. Reassignar les competències assignades al regidor Jorge Herrero
Montagud, que quedaran fixades en les matèries pròpies de Serveis Públics i
Atenció Ciutadana, que comprén el següent:

Serveis Públics

− Xarxes d'enllumenat públic i electrificació
− Brigades d'Aigües Potables i Policia Urbana (els recursos humans assignats a la

Brigada d'Aigües Potables es gestionaran en coordinació amb el regidor Erique
Perigüell Ortega).

− Parc Mòbil, que  implicarà l'assumpció, en el futur, de la gestió de tot el parc
mòbil municipal, sense excepció per raó de l'especialitat.

− Cementeri
− Recollida de residus.
− Neteja Viària.
− Manteniment, neteja, conservació i reparacions d'edificis públics.
− Gestió de Residus
− Ecoparcs
− Abocaments
− Tractaments sanitaris al medi.

Atenció Ciutadana

− Atenció ciutadana
− Associacions veïnals.
− Relació amb el Síndic de Greuges

Segon. Delegar en Enrique Perigüell Ortega, les matèries pròpies de
Joventut, Medi Ambient i Gestió del Patrimoni Municipal, que comprén el
següent:

Joventut

− Programes municipals de joventut,
− Temps lliure.
− Programació casa joventut.
− Centre d'informació juvenil.
− Esdeveniments puntuals.



Gestió del patrimoni municipal

− Gestió de l'Inventari Municipal de Béns, Drets i Accions.
− Compres de béns de qualsevol naturalesa.
− Vendes de béns de qualsevol naturalesa.
− Concessions administratives i demanials de qualsevol naturalesa.
− Arrendaments, aprofitaments i llicències sobre béns tant demanials com

patrimonials.
− Defensa del Patrimoni.
− Responsabilitat patrimonial de l'Administració.
− I qualsevol altra disposició del patrimoni municipal.
− La gestió sobre el patrimoni, la competència del qual s'atribueix al regidor abans

ressenyat, no obsta la residència de la competència sobre gestió de les activitats
que es realitzen sobre aquest patrimoni en els regidors del ram, segons
l'atribució realitzada en el Decret de delegacions de 7 de juliol de 2011.

Medi Ambient

− Cicle hidràulic integral (aigua, clavegueram, pluvials i depuradora).
− Relacions amb Forestals.
− Relacions amb SEPRONA.
− Ordenances per a la protecció del medi ambient.
− Llicències d'obertura d'activitats innòcues, qualificades o subjectes al Reglament

General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
− Expedients sancionadors o de protecció de la legalitat en les matèries

ressenyades.
− Projectes en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

Tercer. Afegir a les competències atribuïdes a Vicente Parra Sisternes, en
relació amb el servei de parcs i jardins, la referida a l'organització del Betlem
Nadalenc.

Quart. Delegar en María José Pla Casanova la competència per a la firma
de qualsevol negoci jurídic o tramitació amb la Diputació Provincial de València en el
que, per raó del seu càrrec o de les seues atribucions, haja de correspondre a
l'alcalde.

Cinqué. Queden revocades quantes resolucions anteriors s'hagueren dictat i
contravinguen l'ara acordat.

Sisé. Notificar personalment la present resolució als interessats la delegació
de la qual es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i
remetre la Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província, per a la seua
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament sense perjuí de la seua efectivitat des de l'endemà de la firma de la
resolució per l'alcalde.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que la seua intenció és reunir-se amb el regidor Sr. Perigüell per
a consensuar postures tal com ha vingut fent amb la resta  dels regidors  del govern.



Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que no
entén com el Sr. Perigüell ha contractat l'escola de Nadal sense tindre la
competència fins al 30 de desembre de 2011. Considera que la forma de distribuir
les competències és indiferent perquè ningú més que l'alcalde té capacitat de
decisió.

El Sr. Alcalde-President  diu que el consens és important quan totes les parts
el volen, Esquerra Unida ha trencat el consens amb el Consell Esportiu després
d'aconseguit aquest. El  Govern buscarà consens per a qüestions positives i
importants però governarà  sense consens si això és necessari.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que està disposat a cedir en pro dels acords però no en qüestions
bàsiques de la seua forma de pensar i entendre la democràcia i el govern.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la responsabilitat de govern és de qui
té la majoria i, per això, no cal témer la falta de consens.

l'Ajuntament en Ple, queda assabentat.

4t. PROPOSTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT PER A LA DESIGNACIÓ
DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS

El Secretari en funcions, dóna compte de la proposta del Sr. Alcalde-
President, de 30 de desembre de 2011, sobre la designació de representants de la
corporació en òrgans col·legiats, amb el tenor literal següent:

“Vista la proposta del Sr. Alcalde-President, aprovada en la sessió
extraordinària del ple, de 15 de juliol de 2011, en la qual  nomena representants de
la corporació en qualsevol classe d'òrgans col·legiats en els quals haja d'estar
representada.

Vista  la renúncia del càrrec del regidor Marco Antonio Sanchis Fernández en
haver estat nomenat  pel Consell de la Generalitat Valenciana director general de la
Joventut, renúncia de què va prendre coneixement el ple de l'Ajuntament en sessió
ordinària de 4 de novembre de 2011.

Vist l'esmentat acord de 15 de juliol de 2011 en la virtut del qual es designa
Marco Antonio Sanchis Fernández  representant de la corporació en els següent
òrgans col·legiats:

• En la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal
 Vocal regidor- Marco Antonio Sanchis Fernández

• En la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Federació Espanyola de
Municipis i províncies.

Atés, pel que fa al nomenament de representants de la corporació en òrgans
col·legiats, resulta d'aplicació allò que s'ha preceptuat en l'article 58.c) del ROF.

Atés que aquesta decisió és facultat del Ple, aquesta Alcaldia PROPOSA:



Primer. Revocar la designació efectuada en Marco Antonio Sanchis
Fernández com a representants de la corporació en els següents òrgans col·legiats:

• En la Mancomunitat de municipis La Costera-Canal:

• En la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Federació Espanyola de
Municipis i províncies:

Segon. En el seu lloc designar els següents regidors:

• En la Mancomunitat de municipis La Costera-Canal:
Vocal regidor – Jorge Herrero Montagud

• En la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Federació Espanyola de
Municipis i províncies:

Regidor Enrique Perigüell Ortega.

Tercer. Notificar la present proposta als regidors interessats, que es
considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa en sentit contrari,
i remetre l'acord al Butlletí Oficial de la Província i als organismes afectats.”.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que tornen a ser nomenaments monocolor,  únicament  del
Grup Municipal del Partit Popular. No entén que no s'hagen nomenat suplents. Diu
que vol recordar l'abandó respecte de les comarques centrals en què l'alcalde és el
president.

El Sr. Alcalde-President manifesta que l'assumpte res té a veure amb les
comarques centrals.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, lamenta
que totes les representacions recaiguen en el Partit Popular.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista reitera la seua
disposició a ajudar en tot el que redunde en benefici de la ciutadania.

l'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots del Grup Municipal Popular), dos vots en contra (els vots dels regidors
del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i set abstencions (les cinc
abstencions dels regidors presents del Gupo Municipal Socialista i les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís), ACORDA:

Primer. Aprovar en tots els seus termes la proposta del Sr. Alcalde-President
sobre designació de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

Segon. Notificar el present acord als òrgans col·legiats afectats.

5é. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en



l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, dóna compte en la sessió plenària de les
següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 601 al 648 (corresponents al mes de desembre de 2011)

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, pregunta per què
alguns decrets no han estat a temps, concretament el de la relació de factures que
s'aproven al desembre.

El Sr. Alcalde-President respon que perquè hi havia pressa a avançar el
pagament a proveïdors.

Miquel Àngel Lorente López manifesta que amb les resolucions s'està entrant
en una dinàmica que impedeix la fiscalització. Haurien de passar per la Junta de
Govern Local. Sobre la resolució número 601 de devolució d'aval a la mercantil
Avanza, l'Ajuntament  hauria de confiscar les despeses que li puga haver generat.

l'Ajuntament en Ple queda assabentat.

6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1. MOCIÓ PRESENTADA PER LA REGIDORA DELEGADA D'ESPORTS
EN RELACIÓ AMB L'ESMENA D'ERROR EN LES TARIFES PER CONSUM
D'ENLLUMENAT EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Es procedeix a la lectura de la moció presentada per Yolanda Esperanza
Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports en relació amb l'esmena d'error en les
tarifes per consum d'enllumenat en les instal·lacions esportives municipals, amb el
següent tenor literal:

“l'Ajuntament en Ple en l'última sessió celebrada el dia 28 de desembre de
2011 va aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la Taxa per prestació de
serveis, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat
municipal adscrites al Consell Esportiu. Aquesta Ordenança, una vegada publicat en
el BOP el seu text íntegre, va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2012.

Durant els escassos quatre dies hàbils d'aplicació de la mateixa a aquesta
Regidoria li ha sigut posat de manifest l'existència d'un error que incideix clarament
en el normal exercici de l'activitat prestacional i, de manera injusta, en la tributació
que per aquesta activitat hagen de satisfer els usuaris.

Sol·licitat informe al part de l'enginyer tècnic municipal aquest, emés en data
11 de gener de 2012, evidencia l'existència de l'error advertit, que consisteix, segons
el seu tenor literal “que en el càlcul elèctric en haver-se repercutit sobre aquestes
activitats, per ser les de major participació amb un nombre mínim de 10 esportistes,
una part proporcional del consum corresponent a les zones comunes de les
instal·lacions, com són accessos, vestidors, zones de distribució, etc.”. Es refereix
aquest informe a les següents instal·lacions sobre les quals es van establir les
tarifes següents:

- II.3. FUTBOL SALA / BÀSQUET / VOLEIBOL / HANDBOL: amb llum artificial
una taxa de 26,00 € per hora de joc i partit, tant abonats com no abonats



- II.4. FUTBOL 7: amb llum artificial una taxa de 42,00 € per hora de joc
i partit, tant abonats com no abonats.

- II.5. FUTBOL 11: amb llum artificial una taxa de 75,00 € per hora de
joc i partit, tant abonats com no abonats.

Les taxes a revisar en el camp de futbol PAQUITO COLOMA són:
- FUTBOL 7: amb llum artificial una taxa de 42,00 € per hora de joc i partit,

tant abonats com no abonats.
- FUTBOL 11: amb llum artificial una taxa de 75,00 € per hora de joc i partit,

tant abonats com no abonats.

Les taxes a revisar en els pavellons Francisco Ballester i Voleibol són:
− Un terç de pista 9,00 €
− Dos terços de pista 12,00 €
− Pista completa 26,00 €

L'informe acaba proposant la modificació de les següents tarifes si es
corregeix l'error i no es considera el consum de les zones comunes i atenent
únicament al consum de les pistes:

CIUTAT DE L'ESPORT:

- II.3. FUTBOL SALA / BÀSQUET / VOLEIBOL / HANDBOL: amb llum artificial
una taxa de 10,00 € per hora de joc i partit, tant abonats com no abonats.

- II.4. FUTBOL 7: amb llum artificial una taxa de 10,00 € per hora de joc i
partit, tant abonats com no abonats.

- II.5. FUTBOL 11: amb llum artificial una taxa de 15,00 € per hora de joc i
partit, tant abonats com no abonats.

PAQUITO COLOMA:

- FUTBOL 7: amb llum artificial una taxa de 10,00 € per hora de joc i partit, tant
abonats com no abonats.

- FUTBOL 11: amb llum artificial una taxa de 15,00 € per hora de joc i partit,
tant abonats com no abonats.

PAVELLONS FRANCISCO BALLESTER I VOLEIBOL:

- Amb llum artificial una taxa de 10,00 € per hora de joc i partit.

Vist el que disposa l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en
relació amb la revocació d'actes administratius i la rectificació d'errors i vista la
imperiosa urgència a adoptar un acord d'esmena que conferisca seguretat jurídica a
l'assumpte i permeta, amb imminència, aplicar al servei la tarifació que realment es
correspon amb l'estudi econòmic financer de la Taxa, es proposa al Ple de
l'Ajuntament el següent:

Primer. Rectificar l'error constant en l'acord del Ple de data 28 de desembre
de 2011 en relació amb les tarifes per consum d'enllumenat de determinades



instal·lacions esportives, tot això constant en l'Ordenança reguladora de la Taxa per
prestació de serveis, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives
de propietat municipal adscrites al Consell Esportiu, que quedaran com segueix:

CIUTAT DE L'ESPORT:

- II.3. FUTBOL SALA / BÀSQUET / VOLEIBOL / HANDBOL: amb llum
artificial una taxa de 10,00 € per hora de joc i partit, tant abonats com no
abonats

- II.4. FUTBOL 7: amb llum artificial una taxa de 10,00 € per hora de joc
i partit, tant abonats com no abonats.

- II.5. FUTBOL 11: amb llum artificial una taxa de 15,00 € per hora de
joc i partit, tant abonats com no abonats.

PAQUITO COLOMA:

- FUTBOL 7: amb llum artificial una taxa de 10,00 € per hora de joc i partit,
tant abonats com no abonats.

- FUTBOL 11: amb llum artificial una taxa de 15,00 € per hora de joc i partit,
tant abonats com no abonats.

PAVELLONS FRANCISCO BALLESTER I VOLEIBOL:

- Amb llum artificial una taxa de 10,00 € per hora de joc i partit.

Segon. Ordenar la publicació de les tarifes rectificades en el Butlletí Oficial de
la Província.

Tercer. Conferir efectes immediats al present acord corregint la fiscalitat
afectada en la forma que ha estat expressada en el dispositiu primer.

Quart. Sol·licitar a la gerència del Consell Esportiu informe sobre la incidència,
que en el pressupost del Consell, suposa la proposta de reducció de taxes, així com
que la Intervenció Delegada emeta un informe sobre les propostes per a restablir
l'equilibri del pressupost.

Cinqué. Traslladar del present acord a la Intervenció municipal i a l'àrea
econòmica, així com al Consell Esportiu Municipal.”

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià manifesta estar a favor de la rectificació. Ja va fer constar al seu dia que
les taxes eren excessives de 6 € a 42 €, no se l'escoltà i ara toca rectificar.
Considera que la proposta hauria de tornar a estudiar-se perquè comparativament
amb altres municipis 10 € és molt poc, municipis com Ontinyent o Alcoi estan sobre
30 €, 20 €.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que no
ha vist cap informe  econòmic que acredite el cost de la llum. L'actuació municipal és
ridícula i proposa que passe a Comissió. Considera que no hi ha tal error sinó que
és una decisió de l'Alcaldia de fer marxa enrere. Abans la tarifa era un despropòsit i



ara també ho és. No entén que la moció puga tindre un efecte immediat sense cap
tramitació. Sap que  té incidència en el Pressupost però desconeix l'abast  i tampoc
apareix en la moció la pròrroga del pressupost de 2012. Al final l'assumpte acaba
perjudicant la ciutadania. La seua proposta és retirar l'assumpte de l'ordre del dia.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista sol·licita que
l'assumpte quede sobre la taula perquè considera que el cost per practicar esport és
excessiu.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, agraeix la crítica constructiva del Grup
Municipal Esquerra Unida. Diu que en el seu moment es va basar en criteris tècnics
pel que va considerar que el cost de l'enllumenat esportiu era un i després s'ha
demostrat que  el cost estava equivocat. Explica que es porta amb urgència perquè
no corregir-ho incideix precisament en la ciutadania, en l'usuari que pagaria el que
no li toca. No entén que li semble malament que es reconega i esmene un error de
què es beneficia la ciutadania. Estableix un comparatiu entre Alcoi –Ontinyent i
Xàtiva quant a les taxes d'instal·lacions esportives. La Llei la faculta per a esmenar
un error.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, dubta de l'informe tècnic que quantificara la tarifa en 10 €. Les presses són
males conselleres.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que el problema és de major calat. El projecte de la Ciutat de l'Esport és molt més
car de l'inicialment programat i a més, no es tenia pensada la gestió. Torna a
preguntar per l'informe tècnic  en què es recolza la proposta i reitera que es vote
deixar l'assumpte sobre la taula. Critica el comparatiu amb instal·lacions esportives
d'altres municipis.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista reitera que quede
l'assumpte sobre la taula.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no entén que els semble malament
que es rebaixen les tarifes. Sol·licita es vote la urgència per a passar a tractar el
present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia.

l'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) nou vots en contra (els cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) acorda conferir a l'assumpte urgència per a
tractar la  moció anteriorment transcrita.

 No havent-hi més debat es procedeix a la votació sobre el fons de
l'assumpte.

I l'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) nou vots en contra (els cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors



del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment transcrita
presentada per Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports, en
relació amb l'esmena d'error en les tarifes per consum d'enllumenat en les
instal·lacions esportives municipals.

6é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS
PER A REAFIRMAR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC D'ENSENYAMENT

Prèvia declaració unànime d'urgència per a tractar l'assumpte, Joan Josep
García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís dóna lectura a la moció
presentada l'11 de gener de 2012, registre d'entrada número 475, per a reafirmar la
defensa del sistema  públic de l'ensenyament, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'avantprojecte de la Llei d'acompanyament als Pressupostos de la
Generalitat de 2012 assenyala que la Generalitat podrà col·laborar amb els
particulars en la promoció de centres educatius d'iniciativa social (CIS) amb la
finalitat de garantir la llibertat d'ensenyament. És per això que podrà atorgar
concessions sobre béns demanials de la seua titularitat, així com els que hagen
transmés  altres administracions, per a la construcció de centres educatius de
titularitat privada que reunisquen els requisits  per a ser sostinguts amb fons públics.

Segons aquest plantejament  els col·legis serien centres concertats, és a dir,
privats subvencionats amb fons públics i gaudirien d'una concessió de 75 anys
durant els quals serien  explotats per l'empresa privada, amb el pagament d'un
cànon  per la cessió  dels terrenys públics.

El nou conseller d'Educació, José Ciscar, va firmar el passat 8 de juliol, que ja
“tenim plec” de condicions i “s'està estudiant el model de conveni molt avançat , amb
els ajuntaments” que seran  els qui realitzen la cessió del terreny a la Generalitat
perquè aquesta licite la seua concessió a l'empresari corresponent.

Així mateix el titular d'educació va desvelar que aquest projecte té com a
objectius  garantir “la llibertat d'elecció de centres” i “equilibrar” el mapa de
l'ensenyança en la nostra comunitat. De manera que el 37% de col·legis concertats i
privats i el 63% de públics passaren a ser d'un 50% en els dos models.

Aquesta iniciativa  suposa renunciar a l'escola pública de qualitat com l'única
que pot garantir la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes  i substituir-
la  per una escola privada/concertada, on l'escola pública seria merament
subsidiària d'aquesta. Suposa igualment una ruptura del consens  sobre la
planificació del mapa escolar  i l'execució  del mateix. Darrere d'aquesta proposta
es troba igualment la renúncia de la conselleria  a la construcció de nous centres
escolars propis.

Aquest model de potenciació de l'escola privada/concertada no és cert que
supose una major oferta o llibertat per part dels pares i les mares. Al contrari de què
afirma el conseller, en les grans ciutats  la majoria de l'alumnat està escolaritzat en
centres concertats i és una vertadera odissea trobar plaça en centres públics, per la
qual cosa moltes persones es veuen obligades a matricular els seus fills i filles en



una escola privada/concertada. És necessari per tant d'atendre aquesta demanda
de places públiques amb la construcció de nous centres escolars públics.

L'article 27 de la Constitució Espanyola estableix entre altres que:
“Els poders públics garantiren el dret  de tots a l'educació, mitjançant una

programació general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors
afectats i la creació de centres docents”.

Així mateix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'article 15
planteja que “Per a atendre les demandes de les famílies, les administracions
educatives garanteixen una oferta suficient de places en els centres públics  i
concertaran amb centres privats, en el context de la seua programació educativa”.

El conseller d'Educació  va parlar de 6.000 alumnes que tots els anys es
queden sense plaça en centres concertats es va obligar  d'anomenar  els quasi
1.000 barracons, 148 nous  aquest curs en 60 poblacions distintes. Cal afegir que
l’any 2004 el conseller de Cultura i Educació  en aquell moment, González Pons, va
afirmar que les aules prefabricades desapareixerien en dos anys.

És per tot això que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, els
següents ACORDS:

Primer. Reafirmar la defensa del sistema públic de l'ensenyament, com a
millor manera de garantir l'exercici del dret a l'educació que, des de l'Educació
Infantil  fins a la Universitat, estiga al servei de les necessitats socials, de la igualtat
d'oportunitats i dels valors democràtics.

Segon. Sol·licitar  al conseller d'Educació:

A. La retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per
a la construcció i explotació de centres escolars durant 75 anys.

B. Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions   on
aquesta necessitat és més evident amb l'eliminació de barracons.

C. L'elaboració d'un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat
educativa que done solució a la falta de centres públics existents.

Tercer. Enviar la certificació amb l'aprovació d'aquesta moció a la Mesa de
Les Corts, als partits polítics amb representació parlamentària  i a la plataforma en
Defensa de l'Ensenyament Públic”.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta estar a favor de la moció, com d'un sistema públic i gratuït
d'ensenyament.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista diu estar
absolutament a favor de l'ensenyament públic, gratuït i de qualitat.

El Sr. Alcalde-President manifesta estar en contra.

l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popupar), nou vots a favor (els cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:



Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc-Compromís per a
reafirmar la defensa del sistema  públic de l'ensenyament.

6é.3.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A
INSTAR LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ, SERVEI DE
CENTRES PÚBLICS I PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A ESMENAR LA PROPOSTA
DE MODIFICACIÓ D'AJUST  ESCOLAR 2012-2013, MANTENINT LES UNITATS
ACTUALS PER A L'AJUST DEL CURS 2012-2013

Prèvia declaració unànime d'urgència per a tractar l'assumpte, M. Consuelo
Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista dóna lectura a la moció presentada el 12
de gener de 2012, registre d'entrada número 549, a instar la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació, servei de centres públics i planificació educativa a esmenar la
proposta de modificació d'ajust escolar 2012-2013, mantenint les unitats actuals per
a l'ajust del curs 2012-2013, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La saturació d'espais que en els últims anys porta patint l'alumnat i el
professorat de l'Escola d'Educació Especial Pla de la Mesquita de Xàtiva per a
atendre la gran quantitat de xiquets i xiquetes allí escolaritzats així com la contínua
demanda de places per a accedir a aquest centre contrasta frontalment amb la
Proposta que la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat
Valenciana ha publicat per al curs escolar 2012-2013 que preveu la supressió d'una
unitat educativa al centre.

La proposta presentada pel Servei de Centres públics i planificació educativa
de la Generalitat Valenciana atén estrictament els criteris econòmics i no de qualitat
educativa del Centre, ja que desestima i no posa en valor les sol·licituds i demandes
de la Comunitat Educativa del centre, on estan representats els professors i també
els pares i mares dels alumnes que denuncien reiteradament la massificació del
centre i les condicions tan inadequades que no permeten atendre les circumstàncies
tan especials  dels xiquets i xiquetes  allí escolaritzats  així com no permet atendre
noves sol·licituds d'altres menors que no poden accedir per falta d'espai per a
escolaritzar-los.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. Instar la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació, Servei de Centres Públics i Planificació Educativa (Secció d'Educació
Infantil i Primària), a esmenar la proposta de modificació d'ajust  escolar 2012-2013,
i mantenir les unitats actuals per a l'ajust del curs 2012-2013.

2. Així mateix l'Ajuntament de Xàtiva adquireix també  en aquest ple el
compromís de fer les gestions necessàries amb la Generalitat Valenciana perquè a
curt termini  incorpore al seu pressupost la remodelació integral i ampliació de les
instal·lacions del Centre d'Educació Especial Pla de la Mesquita per a atendre  amb
la dignitat que es mereixen els xiquets  i xiquetes allí escolaritzats.



3. L'Ajuntament de Xàtiva es compromet al manteniment adequat  de les
actuals instal·lacions i la seua millora de manera subsidiària si fóra el cas”.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta estar a favor i demana sol·licitar a la Generalitat la rectificació
així com  l'adequació del Centre Pla de la Mesquita. Manifesta que amb els més
necessitats no es pot retallar. Hi ha moltes deficiències en eixe centre.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, també diu
estar a favor. El centre està dins de la política de  retalls de la Generalitat, està
saturat. Ho considera incomprensible atés que es correspon amb una de les parts
més sensibles de l'educació.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, manifesta que la moció
arriba tard a les iniciatives ja empreses per l'Ajuntament. Des d'octubre i també al
gener s'està demanant el que ara sol·licita la moció. Explica les gestions realitzades.
Considera que el Ple no és lloc per a sol·licitar a la Generalitat la remodelació d'un
centre  educatiu quan en els últims anys s'han invertit 30 milions d'euros en aquests
centres.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València, lamenta que els diputats xativins en Corts no defensen els interessos de
Xàtiva.

El Sr. Alcalde-President manifesta que les coses que es puguen fer es faran i
les que no es puguen fer no es faran i que l'Ajuntament ha fet els deures.

Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que la seua moció
és al ple i és complementària amb totes les accions ja fetes per altres òrgans o
fòrums. No entén que no s'aprove la moció quan s'ha aprovat en el Consell
Municipal.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació, manifesta que les
gestions es fan on s'han de fer i és en el Consell Escolar Municipal que és el màxim
òrgan consultiu en matèria educativa. La moció no és més que una posició política
de manipulació. L'Ajuntament ja ha reivindicat tot el que planteja la moció.

l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popupar), nou vots a favor (els cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista contra la
proposta de modificació, ajust escolar 2012-2013 de la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació  de la Generalitat Valenciana que proposa la supressió d'una
unitat al col·legi d'educació especial Pla de la Mesquita.



6é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA I
LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA SOBRE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Prèvia declaració unànime d'urgència per a tractar l'assumpte, Miquel Àngel
Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, dóna lectura a
la moció presentada el 12 de gener de 2012, registre d'entrada número 563, sobre el
deute de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El programa d'Administració Local de la Generalitat Valenciana, inclòs en
l'àrea de Presidència, es redueix un 20% en passar de 9,1 milions d'euros a 7,8. El
mos a les transferències corrents arriba al 34% i afecte els fons per a la cooperació
municipal. Aquesta ajuda, una reivindicació històrica dels municipis va començar
l'any passat amb la irrisòria xifra de 5 milions d'euros. El 2012 sols hi haurà 3 milions
d'euros. Resulta més cridaner que encara que la línia de subvenció es manté, el
concepte ha canviat i, en compte de Fons de Coorperació Municipal, passa a
anomenar-se Sosteniment de despesa corrent d'entitats locals. Si figura el Fons de
Cohesió Territorial i comptarà  amb 1,9 milions.

Tot açò, és simple teoria, a Xàtiva se'ns ha demostrat que demanar o estar
dotats de subvencions, és molt perillós perquè a causa dels impagaments ens veiem
i ens veurem fins i tot més estrangulats econòmicament. Ens veiem ofegats perquè
les subvencions exigeixen que es complisca amb uns determinats terminis, de
manera, que l'absència de l'ingrés de la subvenció per part de la Generalitat
Valenciana i la Diputació de València, fa que el propi Ajuntament  haja de pagar i els
deixe sense cap recurs. Donada la situació, alguns ajuntaments  del País Valencià
s'han plantejat la possibilitat de no demanar cap subvenció, Ja que té trampa perquè
acaba  estrangulant el pressupost del propi Ajuntament. Les subvencions han de ser
abonades per a satisfer  les necessitats de la ciutat i la raó és clara, som els
ajuntaments  la institució més pròxima a la ciutadania i per això la dotació de
liquiditat permetrà que els serveis arriben als ciutadans.

Mentre que la situació dels ajuntaments és dramàtica, el Consell durant el
2012 gastarà 219.000.000 en grans esdeveniments, 30 més que en el 2011. El
major import pressupostari es destinarà a la Societat Projectes Temàtics de la
Comunitat, que disposarà de 135 milions d'euros. Aquests diners es destinaren a la
Fórmula 1, al ‘Open' 500 de Tenis, al Màster de golf, a la Volvo Ocena Roce, al
Centre Cultural de Benidorm, a l'Auditori Conservatori de Torrevieja,  a la Ciutat de
les Llengües de Castelló, la Ciutat de la Llum i a l'Aeroport de Castelló. En paraules
de Lola Johnson “cada euro que s'assigna a aquests organismes reverteix en un
benefici social  i econòmic per als valencians”. Doncs bé, el benefici social i
econòmic dels valencians no passa per aquesta despesa en grans esdeveniments,
sinó que passa perquè cada ajuntament  puga prestar uns serveis de qualitat als
seus ciutadans.

L'estrangulació per als ajuntaments és de tal envergadura que no sols han de
garantir el benestar social dels individus segons les competències  assignades  per
a la Llei 7/1985 en el seu capítol  III sense les ajudes que li corresponen com a tal
des d'un període aproximat de tres anys, sinó que també assumeixen competències



que no els corresponen assumir i que assumeixen per ser la institució més pròxima
a la ciutadania.

Les diferents conselleries deuen als ajuntaments subvencions  des de l'any
2008. Mentre que els ajuntaments han anat pagant a proveïdors i empreses per
projectes  subvencionats per les conselleries que mai han arribat , i el deute ha anat
en augment.

• Davant d'aquest fet, el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva manifesta que el Govern de
la Generalitat Valenciana i  a la Diputació de València que abonen les diferents
subvencions, xifrades en quasi sis milions d'euros que es deuen a l'Ajuntament.

• D'acord amb això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents

ACORDS

1. L'Ajuntament de Xàtiva exigeix a la Generalitat Valenciana el pagament que es
deu en concepte de subvencions.

2. L'Ajuntament de Xàtiva exigeix a la Generalitat Valenciana que racionalitze la
seua despesa i atenga la necessitat  dels ajuntaments, en detriment de despeses
innecessàries  com grans esdeveniments esportius.

3. Traslladar els acords:

− A la presidència del Consell
− Als Grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

4. L'Ajuntament de Xàtiva exigeix a la Diputació de València el pagament que deu
en concepte de subvencions.

5. L'Ajuntament de Xàtiva exigeix a la Diputació de València que racionalitze la seua
despesa i atenga la necessitat dels ajuntaments, en detriment de despeses
innecessàries.

6. Traslladar dels acords:

− A la presidència de la Diputació de València
− Als grups polítics de la Diputació de València”.

A les 13 hores 40 minuts s'absenta de la sessió el regidor José Antonio Vidal
Piquer.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
estar a favor de la moció. Considera que l'Ajuntament  ha de pressionar la
Generalitat Valenciana perquè s'ha gastat molts diners on no devia.

Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, diu estar d'acord,
els únics diners que han arribat a Xàtiva puntualment han sigut per a la Plaça de
Bous; els impagaments de la Generalitat estan generant molts interessos.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la Diputació no deu a cap ajuntament
cap pagament. La Generalitat sí, diu. La Diputació paga en 45 dies. La Generalitat
deu diners però no el que indica la moció i, en tot cas, es va a cobrar. Un dels



principals  problemes de la Generalitat ha sigut no tindre un finançament de l'Estat
d'11.000 milions d'euros.

Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que cal donar exemple des de les institucions.

El Sr. Alcalde-President diu que accepta aprovar la moció, però sempre que
es manifeste, exclusivament, que la Generalitat pague a l'Ajuntament de Xàtiva   el
que li deu. No entén ni comparteix que la moció al·ludisca als deutes amb altres
ajuntaments com Castelló, Orihuela, etc.  Des de l'Ajuntament, diàriament, es fan
gestions amb la Generalitat per a solucionar problemes de pagament.

l'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, ACORDA:
Únic. Aprovar la moció que proposa Miquel Àngel Lorente López, del Grup

Municipal Esquerra Unida del País Valencià, amb l'esmena plantejada “in voce” pel
senyor alcalde i, per consegüent, instar la Generalitat Valenciana perquè procedisca
al pagament de totes les quantitats vençudes i pendents amb l'Ajuntament de
Xàtiva.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a M. Emilia Soro Perona, per la valoració de la campanya de nadal en
el comerç.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç respon que no disposa en
el present moment de les dades.

Li pregunta quines mesures d'activació del comerç es preveu adoptar en el futur.

M. Emilia Soro Perona, respon que el trànsit és un mal endèmic i la seua intenció
és afavorir que s'aparque degudament. S'estudien altres alternatives i accions.

• Francesca Chapí Albero, del grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, pel desfibril·lador en la Ciutat de
l'Esport.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada d'Esports respon que
s'està gestionant la seua instal·lació i la formació al personal.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a M. José Pla Casanova pel banc de llibres.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació explica que es va tractar
en el Consell Escolar. Els professors tenen les seues reticències encara que es
farà una pròxima reunió per a tractar una proposta mixta que coordinarà
l'Ajuntament. Es planteja implementar mesures de cara a setembre.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
diu que la Casa de la Joventut està tancada, pregunta a Enrique Perigüell
Ortega, com funciona l'Espai Jove, el Telecentre, etc.



Enrique Perigüell Ortega, regidor Delegat de Joventut, explica que algunes
dotacions no funcionen però altres estan a ple rendiment. L'IVAJ, a causa de
problemes  seus, ha provocat alguna anormalitat.

• Franceca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a José Antonio Vidal Piquer, pels barems i criteris de la borsa de
treball.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans respon que en
l'última Comissió Informativa es va donar compte de l'expedient i allí estava tot
detallat.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a José Antonio Vidal Piquer per les càmeres de vigilància.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana explica que
abans de posar-se en marxa es farà una campanya.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista  prega que durant el ple
no s'utilitzen els mòbils i es preste atenció.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, recorda al Sr. Alcalde
que va prometre que l'AVE pararia a Xàtiva, quan governara el Partit Popular.

El Sr. Alcalde-President diu que quan siga el moment farà tot el que estiga en la
seua mà.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que el 12 de
gener hauria de realitzar-se un acte institucional de commemoració del
bombardeig.

El Sr. Alcalde-President respon que pensarà si hi ha participació institucional a
aquest efecte.

• Joan Josep Garcia Terol, del  Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
Ramón Vila Gisbert per unes determinades factures de la  Fira 2011.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes, explica que són dues
factures de Montsant, una de la Reina i les dames per allotjament i una altra de
menjar de la reina, dames i acompanyants.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís  prega a  la
regidora delegada d'Educació, M. José Pla Casanova que explique en comissió
les gestions realitzades sobre el col·legi Pla de la Mesquita.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació manifesta que ho farà.

• Cristina María Suñer Tormo, pregunta a Ramón Vila Gisbert, si s'ha preparat
decret de pròrroga del pressupost.



Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, respon que sí, que
des del dia 2 de gener de 2012.

Cristina María Suñer Tormo li pregunta si coneix les al·legacions que ha fet
contra el pressupost de 2012.

Ramón Vila Gisbert respon que no.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
Vicente Parra Sisternes, per la demora de més de tres mesos de l'obra de
desviació de la carretera d'Annahuir.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que ja ho
va explicar en comissió, es deu a la quantitat d'ofertes presentades i la dificultat
d'emetre un informe.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta a
Vicente Parra Sisternes si va a cobrar-se taxa als urbanitzadors dels PAI que
s'anul·len.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que no.

• Cristina María Suñer Tormo del Grup Municipal  Bloc-Compromís pregunta per
què el regidor Enrique Perigüell Ortega ha adjudicat l'Escola de Nadal sense
tindre competència.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació diu que afecta el seu
departament.

Enrique Perigüell Ortega, explica les gestions realitzades.

El Sr. Alcalde-President  sol·licita que conste en acta que l'expedient el va
gestionar la regidora M. José Pla però que la tècnic de Joventut li'l va passar a la
firma al regidor Enrique Perigüell Ortega.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta a
Rosa María Esteban Miedes, quina és la quantitat del conveni general de serveis
socials sobre la resolució aprovatòria de Programes d'Acolliment.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social, diu que
respondrà en el pròxim ple.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís demana que la
informe en la pròxima comissió.

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, li diu al Sr.
Alcalde que està a favor de la participació ciutadana i prega que millore la imatge
pública de la ciutat evitant frases com “ho celebrarem amb xampany i dones” i
deixe de recolzar imputats com Enrique Crespo. També prega que es done la



informació del pressupost dins del termini i la forma escaient i que es graven els
plens.

El Sr. Alcalde-President diu que gràcies a les seues iniciatives les peticions
ciutadanes s'atenen ràpidament.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Jorge Herrero
Montagud, per la improcedència de mantindre connectada la xarxa d'enllumenat
públic en hores de llum natural.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat de Serveis Públics respon que  és una
pràctica de manteniment necessària per a substituir lluminàries.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que el pub
Rompeolas està generant reclamacions per horari de tancament i sorolls.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon que
els horaris es compleixen estrictament i qui no compleix és denunciat a la
Conselleria.

• Pedro Albadero López, del Grup Municipal Socialista diu que la  patronal i els
sindicats han acordat proposar el desplaçament de la festivitat del 15 d'agost.
Prega que es faça un seguiment  per a evitar que es perda el caràcter festiu
nacional.

• M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que les llums de
nadal estaven enceses dimecres passat, prega que s'avise la companyia
encarregada de tal servei. 

El Sr. Alcalde-President  explica que no ha costat diners a l’Ajuntament però
comparteix que produeix un mal efecte.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista pregunta per l'Hotel
Murta.

El Sr. Alcalde-President respon que estan preparant el plec per a licitar-lo.

Juan Ignacio Reig Sanchis li recorda que va dir que tenia 5 empreses.

El Sr. Alcalde-President respon que s'han mostrat interessades a priori.

Juan Ignacio Reig Sanchis, diu que l'edifici es deteriora.

• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista pregunta per l'ús de la
Plaça de Bous.

El Sr. Alcalde-President respon que ho està estudiant.



• Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista  diu que al desembre
s'ha sol·licitat informe que posa de manifest  que la Diputació té obligacions
reconegudes per 2'5 milions d'euros amb l'Ajuntament de Xàtiva.

El Sr. Alcalde-President respon que té obligacions reconegudes  però no
pendent de pagament. Que aquesta última fase, que és la que genera el dret a
cobrar, no es produeix fins que es justifica la subvenció després de finalitzar
l'obra o servei.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores trenta minuts
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 en funcions
que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


