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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia cinc de febrer 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.

Falten a la sessió els regidors Vicente Parra Sisternes, del grup municipal Popular i
Ana Francisca Sanhipólito Diego, del grup municipal Socialista a 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. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2009 I L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 DE GENER DE 2010

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 l'acta de la sessió anterior, que ha
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que en l'acta del
dia 8 de gener consta que s'aprova l'acta del dia 28 de desembre de 2009, no sent
això així ja que aquesta va quedar sobre la taula. Al que el senyor secretari assentix.

A les 12 hores i 15 minuts s'incorpora a la sessió el regidor del Grup
Municipal Popular Enrique Perigüell Ortega.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialita, explica que el que va
voler dir  en el punt 4t de l'acta de 8 de gener de 2010 sobre el desviament de la
Séquia Murta, és que amb càrrec al Fons Estatal 2a fase es faça el tram de la
Séquia Murta que resta, até que ja hi ha importants  filtracions en els carrers
Acadèmic Maravall, Barri del Carme i Maulets.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que s'abstindrà.

I no havent-se formulat més objeccions, per díhuit membres a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President, els onze vots dels regidors presents del Grup Municipal
Popular, els sis vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i el vot del
Regidor Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc) una abstenció
(l'abstenció de la regidora del Grup Municipal Bloc, Cristina M. Suñer Tormo) i cap
vot en contra, s'aproven  les actes de referència, corresponents a la sessió
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extraordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2009 i a la sessió ordinària de 8
de gener de 2010.

2n. EXP. NÚM. 659/2009 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A FAVOR DE
CREU ROJA ESPANYOLA D'AJUDA ALS DAMNIFICATS PEL TERRATRÈMOL
D'HAITÍ

Davant de la greu catàstrofe desencadenada pel terratrèmol del passat 12 de
gener a Haití, el país més pobre d'Amèrica Llatina, i en concret en la seua capital
Port-au-Prince, on s'estima que la població afectada és de més de 3 milions i mig de
persones i la destrucció superior al 70%, l'Ajuntament de Xàtiva, davant de semblant
desastre vol fer efectiva una urgent acció de solidaritat, i sumar-se a la col·laboració
de l'operatiu humanitari desplegat a nivell internacional. 

Vista la proposta de la regidora-delegada de Promoció Humana, Yolanda
Sipán, per a l'atenció de les necessitats immediates de les víctimes, aquest
Ajuntament vol col·laborar amb les actuacions d'emergència per a les situacions de
crisis humanitàries amb Creu Roja Espanyola, amb una aportació per import de
10.000,00 euros.

Acreditada l'existència de consignació pressupostària suficient en la Partida
323.22900, per la quantitat de 10.000,00 €, retenció de crèdit núm. 1172 del
Pressupost Municipal de 2009.

Vist l'informe emés el 21 de gener de 2010 per la responsable del
Departament de Gestió de Benestar Social, en què indica el procediment que s'ha
de seguir, amb la conformitat al mateix de la directora de l'Àrea Sociocultural.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural de data 22
de gener de 2010.

Tant Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc com Roger Cerdá
Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesten estar a favor.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana,
explica que el present acord s'ha portat a Ple en considerar que la ciutadania ha de
conéixer que l'Ajuntament junt amb la Creu Roja Espanyola, està pendent dels més
necessitats en els moments greus con aquest.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de la Delegada de Promoció Humana i concedir a

Creu Roja Espanyola, una aportació econòmica extraordinària com a contribució
d'aquest Ajuntament, per a col·laborar en les accions de suport a les víctimes del
terratrèmol d'Haití.

Segon.  Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació amb la referida entitat per
la quantitat de 10.000,00 €, que se li farà efectiva mitjançant transferència a
qualsevol de les entitats bancàries habilitades a aquest efecte, amb càrrec a la
partida pressupostària 323.22900, retenció de crèdit núm. 1172 del  Pressupost
Municipal de 2009.

Tercer. L'entitat beneficiària, acreditada la seua situació d'estar al corrent de
les obligacions tributàries i de la seguretat social, haurà de justificar l'import de
l'ajuda concedida mitjançant la presentació de rebuts o factures, així com d'una
memòria sobre l'afectació dels fons rebuts al projecte d'actuació.

Quart. Notificar el present acord a la seu provincial de Creu Roja Espanyola
C/ Mossén Fenollar, núm. 9 46007 València  i donar-ne compte a la delegada de
Promoció Humana i al Departament de Gestió Pressupostària, als efectes oportuns.
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3r. EXP. NÚM. 241/2009, RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE TURISME
I PRESIDENTA DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, PER LA QUAL
S'ATORGA LA DECLARACIÓ DE LES FALLES DE XÀTIVA COM FESTA
D'INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Donat compte de l'acord adoptat pel Ple d'aquesta corporació, en sessió de
data 3 d'abril de 2009, en què es sol·licita a la Conselleria de Turisme, Agència
Valenciana del Turisme, la Declaració de les Falles com “Festa d'Interés Turístic
autonòmic de la Comunitat Valenciana”, i s’adjunta la documentació preceptiva per a
això, d'acord amb el que disposa l'article 5.2. del Decret 119/2006, de 28 de juliol,
del Consell, regulador de les declaracions de Festes, Itineraris, Publicacions i obres
Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana.

Atés que, amb data 12 de maig de 2009, va tindre entrada en el Registre
General de l'Agència Valenciana del Turisme, la documentació necessària per a
sol·licitar que les Falles de Xàtiva obtingueren la concessió de declaració de Festa
d'Interés Turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana.

Atés que, amb posterioritat, el 19 de novembre de 2009, per a completar i
finalitzar l'expedient instruït respecte d'això, se'ls va tornar a enviar la següent
documentació requerida:

− Un CD de les jornades culturals celebrades en el present any.
− Un CD del Concert Simfònic de Música Festera.
− Publicació La creu del matrimoni, de l'any 1866.
− Llibre Història de les Falles de Xàtiva.
− Un complet dossier de premsa amb les últimes notícies publicades.

Vista la Resolució d'1 de desembre de 2009, de la Conselleria de Turisme i
presidenta de l'Agència Valenciana del Turisme, publicada en el DOCV número
6178, de 5 de gener de 2010, per la qual s'atorga la declaració de les Falles de
Xàtiva com festa d'interés turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana.

Vist l'informe que emet la responsable del Departament de Fira i Festes, el
18 de gener de 2010, on indica el procediment que s'ha de seguir, amb la
conformitat al mateix de la directora de l'Àrea Sociocultural i la fiscalització
favorable de la interventora municipal de fons.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa Permanent
Sociocultural, emés per unanimitat el passat 22 de gener de 2010.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor.
Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, espera que aquesta

resolució de la Conselleria supose un increment de les ajudes de l'Ajuntament a les
Falles, especialment en actuacions concretes com per exemple la creació d'un
museu faller.

El Sr. Alcalde-President manifesta que s'alegra que el Grup Municipal
Socialista recolze les falles però li recorda que no sempre ha estat així;
l'Ajuntament, diu, ha mantingut les aportacions a la Junta Local Fallera malgrat la
baixada d'ingressos; recorda que l'Ajuntament ha  incentivat la compra de casals
fallers i ha pagat els interessos; no descarta l'execució d'un museu faller.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que no comprén
com assumptes de gran importància es dirimeixen en la Junta de Govern Local
mentre que temes de considerable menor importància es porten a ple;  en tot cas,
recorda que el que aprova l'Ajuntament ho aproven tots els membres no el Partit
Popular.
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El Sr. Alcalde-President diu que l'Ajuntament són tots, però que uns aporten
esforç i treball i altres demagògia; que davant d'eixa actitud de l'oposició s'opta pel
tràmit àgil i ràpid de la Junta de Govern Local.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el seu grup
sempre ha fet i farà aportacions però el Grup Municipal Popular les rebutja
sistemàticament; el Partit Popular porta tots els assumptes a Junta de Govern Local
perquè els seus regidors cobren.

El Sr. Alcalde-President manifesta que en un moment de crisi econòmica
com l'actual, propostes de major despesa demostren la demagògia i la falta de
responsabilitat.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que el seu grup
va presentar durant  dos anys propostes econòmiques coherents i cap va ser
acceptada; s'ha demanat la gratuïtat de determinats serveis i tampoc s'ha acceptat;
el que critica de la Junta Local Fallera i de la gestió de l'Ajuntament respecte del
món faller són aspectes concrets i  determinats d'aquests òrgans, no les Falles en si
mateixes.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socilista, diu que les propostes del
seu grup són diametralment diferents de les del Grup Municipal Popular per això no
hi ha encontre.

El Sr. Alcalde-President manifesta que els anys de govern del Grup Municipal
Socialista a Xàtiva van demostrar  la seua forma de gestionar.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el Grup
Municipal Popular està reduint inversió i malgastant el Patrimoni Municipal del Sòl;
no pot parlar d'estalvi ni de bona gestió, especialment en els últims anys.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, ACORDA:
Primer. Quedar assabentat i conforme amb la Resolució de la consellera de

Turisme, Agència Valenciana del Turisme, atorgant el títol honorífic de Festa
d'Interés Turístic autonòmic de la Comunitat Valencina a les celebracions
constitutives de les Falles de Xàtiva.

Segon. Assumir el compromís derivat dels efectes de la declaració, d'incloure
tant l'Ajuntament com la Junta Local Fallera, en qualsevol activitat que es realitze de
promoció de la Festa, Itinerari, Publicació o Obra Audiovisual, la marca turística de
la Comunitat Valenciana. I requerir al Sr. President de la Junta Local Fallera perquè
assumisca el referit compromís.

Tercer. Que el Departament de Protocol d'aquest Ajuntament procedisca a
organitzar l'acte públic procedent en aquest tipus de concessions, en total
coordinació amb la Junta Local Fallera de Xàtiva.

Quart. Notificar el present acord al Sr. President de la Junta Local Fallera de
Xàtiva i donar-ne compte al Departament de Protocol i a Armando J. Vila García,
coordinador de Fira i Festes, als efectes oportuns i a Rosa M. Esteban Miedes,
regidora delegada de Fira i Festes, perquè en prenguen coneixement.

4t. EXP. NÚM. 42/2010, APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
DESAFECTACIÓ DEL SUBSÒL CORRESPONENT A L'APARCAMENT DE LA
PLAÇA SANT JAUME

Atés que per Resolució d'Alcaldia de data 19 de gener de 2010, s'ha incoat
expedient relatiu a la proposta d'alteració de la qualificació jurídica  (desafectació)
del subsòl de la Plaça Sant Jaume, on s'ha construït un aparcament de vehicles per
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a  la posterior alienació del mateix, canviant la seua qualificació del bé de domini
públic a bé de caràcter patrimonial

Considerant acceptats els motius en què es fonamenta la Resolució d'Alcaldia
i que a través dels documents que consten en l'expedient queden acreditades la
legalitat i oportunitat de la desafectació proposada.

Atés que és competència del Ple de la corporació aprovar l'expedient i que ha
seguit el procediment assenyalat en l'article 8 del Reglament de Béns de les entitats
locals.

Vist l'informe proposat del Departament de Gestió Patrimonial de data 21 de
gener de 2010.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 29 de gener de 2010.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar en contra,
considera que desafectar subsòl per a la seua posterior alienació significa trencar la
igualtat amb la resta de pàrquings en què l'adjudicació de places s’ha fet per
concessió; coneix l'existència d'un sobrecost però considera que ha de suportar-ho
l'Administració; l'Ajuntament ha de suportar l'excavació arqueològica com qualsevol
veí la suporta quan promou.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, es mostra favorable a
l'adopció de l'acord proposat; considera que el Ple es troba davant d'un  acord de la
mercantil Proexa que pretén vendre els pàrquings a preu de cost; afegeix que pot
existir un greuge comparatiu però se solucionaria desafectant els altres
aparcaments construïts per Proexa.

El Sr. Alcalde-President agraeix al Sr. Llorens la seua proposta; a Cristina M.
Suñer li diu que és una obra diferenciada de la resta, molt més complicada i molt
més costosa; explica que als veïns l'Ajuntament els regala el sòl i només els cobra
l'obra, es vendrà a preu de cost per afavorir i incentivar una zona necessitada d’això.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que precisament
la seua proposta va encaminada que l'Ajuntament no regale el sòl perquè aquest és
municipal, és a dir, de tots els ciutadans; l'Ajuntament perfectament pot deixar de
repercutir la concessió, és a dir, l'ús, però no el sòl, açò és, la propietat;  per això
insisteix en el fet que s'assumisca el sobrecost com, de fet,  s'ha fet altres vegades.

El Sr. Alcalde-President diu que és d'interés públic fer aparcaments en una
zona com Sant Jaume i afavorir la possibilitat que tots els veïns puguen comprar
una plaça.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista recorda al Sr. Alcalde
que ha de ser Proexa qui fixe el preu de les places del pàrquing, demana que no es
demore la fixació del mateix per a evitar desinformació.

L'Ajuntament en Ple, per dèsset vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els deu vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular i els sis vots dels
regidors presents del Grup Municipal Socialista) dos vots en contra (els  vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar provisionalment l'alteració de la qualificació jurídica
(desafectació) del subsòl de la Plaça Sant Jaume, on s'ha construït un aparcament
de vehicles per a la posterior alienació del mateix, canviant la seua qualificació de
bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial.

Segon. Anunciar l'acord d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini d'un mes, perquè
durant aquest període es realitzen les al·legacions que s'estimen pertinents.
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Tercer. Considerar aquest acord com definitiu si no es presentaren
al·legacions en terme.

Quart. Quan el present acord siga definitiu, reflectir en la rectificació anual del
Llibre d'Inventari de Béns de la corporació l'alteració de la qualificació jurídica que
ha patit el bé immoble i sol·licitar al Registre de la Propietat que procedisca a deixar
constància d'aquest canvi per mitjà dels corresponents assentaments o anotacions
registrals necessaris.

Cinqué. Realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha estat
desafectat de conformitat amb l'article 8.3 del Reglament de Béns de les entitats
locals.

Sisé. Facultar el Sr. Alcalde perquè subscriga els documents que siguen
necessaris amb vista a l'execució dels procedents acords.

5é. EXP. NÚM. 622/2009, CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI PER A LA “ELABORACIÓ DEL
PLA ACÚSTIC DE XÀTIVA”: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta que mitjançant
un acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'agost de 2009 es van aprovar els
Plecs de Clàusules Econòmic Administratives i Prescripcions Tècniques per a la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte de
servei denominat “Elaboració del Pla Acústic de Xàtiva”, amb un pressupost de
licitació de en 34.482,76 € i 5.517,24 € en concepte d’IVA.

Atés que, tal com consta en l'expedient, en compliment del que disposa la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, es van cursar invitacions
a les següents mercantils, a fi que presentaren les corresponents proposicions:

− INTERCONTROL LEVANTE, SA
− IVER TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SA
− ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, SL
Vista l'obertura  de les ofertes presentades per les tres esmentades

empreses, declarades ajustades al plec, en què sol·licita informe tècnic en què es
valoraren les mateixes d'acord amb els criteris establerts en el referit Plec de
Clàusules Econòmic Administratives.

Vist l'informe de data 28 de gener de 2010 subscrit per l'enginyer tècnic
municipal, en el qual realitza la valoració de les ofertes presentades, i proposa
l'adjudicació del contracte a la mercantil ACÚSTICA I TELECOMUNICACIONS, S.L.,
en haver obtingut la major puntuació a resultes de la valoració dels criteris
d'adjudicació establits en el Plec,

Vista l'acta de la Mesa de Contractació de data 29 de gener de 2010,
proposant l'adjudicació provisional del contracte a l'empresa ACÚSTICA Y
TELECOMUNICACIONES, SL.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 29 de gener de 2010.

Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 2 de febrer de 2010 mitjançant la qual
s'aboca la competència puntual per a l'adjudicació provisional del present contracte
en el Ple de la corporació.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, no entén per què aquest
assumpte s'ha portat a Ple quan d’altres més importants van a Junta de Govern
Local; denuncia que la regidora delegada de Medi Ambient faça Plans Acústics o de
Salut que com l'Auditoria Mediambiental no s'apliquen en cap dels seus aspectes.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta el mateix  que
la Sra. Suñer i no entén com aquest assumpte va a Ple quan altres més importants
van a Junta de Govern Local; considera que amb aquesta pràctica dissuasòria  es
coharta la llibertat d'informació; el Pla és un mer compliment de la normativa vigent
que no entela la realitat consistent en diverses denúncies per emissió de soroll
excessiu i sobre les quals no s'han pres mesures; el que cal fer és complir la
normativa local en aquests aspectes; manifesta estar a favor del Pla però demana
que es complisca la norma en tota la seua extensió.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Medi Ambient,
respon que l'assumpte es tracta en seu plenària perquè la contaminació acústica és
un assumpte de gran importància que afecta la qualitat de vida dels ciutadans; la
Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica obliga la realització d'un mapa
acústic a fi de conéixer on i quan es produeixen sorolls; només després d'eixe treball
podran adoptar-se mesures; ajuntaments com Onda o Gandia tenen pendent
d'aplicació el Pla Acústic; manifesta que la importància a cada assumpte la dóna el
Govern en cada moment.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que l'Auditoria
Mediambiental de Xàtiva és un exemple d'un pla que no s'ha aplicat en cap extrem.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no critica que
aquest assumpte vinga a Ple sinó que altres més importants, que també afecten la
ciutadania, vagen a Junta de Govern Local; no qüestiona que el Pla vaja a aplicar-
se, el que critica és que en l'actualitat es donen casos de soroll sobre els quals no
s'està actuant.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Medi Ambient
replica que actualment es dóna solució a molts problemes de soroll; que
constantment s'estan tramitant expedients disciplinaris i adoptant mesures; recrimina
que el Grup Municipal Socialista haja fet declaracions que confonen la ciutadania.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Sociaslita, diu que hi ha problemes
acústics greus a Plaça Espanya i Plaça Pintor Guiteras.

El Sr. Alcalde-President manifesta que si a Xàtiva només hi ha dos casos de
soroll és senyal  que es porta un seguiment exhaustiu; serà important saber, una
vegada realitzat el treball, on hi ha zones acústiques saturades i on no; cal intentar
conciliar la  pacífica convivència ciutadana.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) dos vots en contra
(els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc) i sis abstencions (les sis
abstencions dels regidors presents del Grup Municipal Bloc), ACORDA:

Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització del servei
de “Elaboració del Pla Acústic de Xàtiva”, per procediment negociat sense publicitat
a l'empresa ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, SL, pel preu total  de
25.862,07 € i 4.137,93 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit,  en tractar-se
de l'oferta més avantatjosa per a l'interés públic, amb estricta subjecció als Plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques i al compliment de les
propostes realitzades per l'adjudicatari provisional respecte als criteris que han servit
per a valorar les ofertes.

Segon. Notificar l'adjudicació provisional als licitadors que han concorregut al
procediment i requerir a l'empresa adjudicatària provisional del contracte, perquè
presente, dins dels 5 dies següents al de la notificació i publicació d'aquesta
adjudicació en el Perfil del Contractant, la següent documentació, d'acord amb el
que disposa el Plec:
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1. Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar, que
inclourà a més la certificació de trobar-se al corrent de les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

2. Resguard de la constitució de la garantia definitiva, corresponent al 5% de
l'import d'adjudicació exclòs l'Impostos sobre el Valor Afegit, sent un total de
1.293,10 €.

Tercer. Publicar la present adjudicació provisional en el Perfil del Contractant,
d'acord amb el que disposa l'article 42.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre.

Quart. Realitzats els anteriors tràmits, haurà de donar-se compte a l'òrgan de
contractació perquè procedisca a l'adjudicació definitiva, amb caràcter previ a la
formalització del contracte.

6é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 606 al 671 (corresponent al mes de desembre de 2009)
Números de l'1 al 40 (corresponent al mes de gener de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI

7é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC A FAVOR DE
LA PROPOSTA QUE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA ADQUIRISCA EL
COMPROMÍS  D'UTILITZAR EL VALENCIÀ  EN QUALSEVOL DOCUMENT,
MITJÀ O SENYALITZACIÓ QUE UTILITZE PER A PROMOCIONAR LA NOSTRA
CIUTAT

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

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup Municipal
Bloc amb número de registre d'entrada 2332,  de 3 de febrer de 2010, perquè
l'Ajuntament de Xàtiva adquirisca el compromís d'utilitzar el valencià en qualsevol
document, mitjà o senyalització dirigit a promocionar la nostra ciutat,  del següent
tenor literal:

“PROPOSICIÓ

L'article sis de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana recull que
“La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”, així com “La
Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dues llengües”. Així també li Llei d'Ús
i Ensenyament  del Valencià de 1983 diu que “El valencià, com a llengua pròpia de
la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració
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Pública, de l'Administració Local i de les altres corporacions i institucions públiques,
dependents d'aquelles”. D'altra banda, les dues legislacions contemplen que “ningú
podrà ser discriminat per raó de la seua llengua”.

Des del Bloc sempre hem sol·licitat la plena normalització de la nostra llengua
en les institucions públiques, tant per al seu funcionament intern com pel tracte amb
la ciutadania i la seua imatge, com a única manera d'arribar a un ús normal i superar
la situació de disglòssia  que es viu al nostre país. D'altra banda, creiem que
l'administració  ha de ser la primera a garantir l'atenció a tota la ciutadania en la
seua llengua i especialment en valencià, llengua pròpia de la nostra autonomia.

A tot açò cal afegir que la nostra ciutat és un referent per al País Valencià,
tant per la seua història com per la seua realitat lingüística, fruit d'aquesta història i
de la tradició, així com de l'esforç que fan els xativins  per a mantenir el valencià viu i
en un nivell d'ús digne i elevat. Açò fa que un dels atractius  turístics  siga aquesta
realitat, com bé es fa en el quadre de Felip V cap avall.

Per tot això, lamentem  que des de l'Ajuntament s'hagen iniciat actuacions,
tant les ja realitzades com futures, que no utilitzen la nostra llengua per promocionar
la ciutat: cartells del Pla de Dinamització del producte turístic, senyalització turística
de la ciutat, aparells interactius coneguts com “Smartpoin”, llibres turístics, DVD…
Considerem inapropiat per a la nostra ciutat que tant els xativins com els visitants
d'altres llocs de parla comuna no es troben amb indicacions en la seua llengua.

Per tot  sol·licitem al Ple d'aquest Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. Que l'Ajuntament de Xàtiva adquirisca el compromís d'utilitzar sempre el valencià
en qualsevol document, mitjà o senyalització que s'utilitze per promocionar la nostra
ciutat, els seus monuments i la seua cultura i tradicions, sense perjudici que
s'utilitzen altres llengües  com el castellà o l'anglés necessàries per a la promoció
turística.

2. Que es done instrucció a totes les regidories i organismes en què participa
l’Ajuntament perquè es complisca aquest acord”.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, manifesta que el Grup
Municipal Bloc utilitza la llengua com una ferramenta política i no com un mitjà de
comunicació; l'actual senyalització de Xàtiva està en castellà i en valencià, exposa
totes les mesures realitzes en aquesta matèria dins del Pla de Dinamització del
Producte Turístic; acaba dient que la Delegació de Turisme mai ha discriminat el
valencià.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que la moció planteja
el compliment de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia, en ella no s'exclou el
castellà ni cap altra llengua; manifesta estar a favor de la moció.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, considera que el valencià
es pot utilitzar com a mitjà si es té facilitats per a utilitzar-lo, la qual cosa no ocorre;
és una moció en positiu per garantir l'ús del valencià; mai ha demanat només en
valencià.



11

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, agraeix la moció; sap
que no es demana la retolació només en valencià; la castellanització potser existirà
en alguns àmbits però no en la promoció de la ciutat.

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

Únic. Rebutjar  la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, perquè
l'Ajuntament de Xàtiva adquirisca el compromís d'utilitzar el valencià en qualsevol
document, mitjà o senyalització dirigit a promocionar la ciutat.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC A FAVOR DE
LA PROPOSTA QUE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA RECOLZE EL MANIFEST A
FAVOR DEL CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ PER A L'ACCÉS A UN LLOC DE
TREBALL DE LES ADMINISTRACIONS VALENCIANES

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

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup Municipal
Bloc, perquè l'Ajuntament de Xàtiva recolze el manifest a favor del coneixement del
valencià per a l'accés a un lloc de treball de les Administracions Valencianes,  del
següent tenor literal:

PROPOSTA D'ACORD

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Xàtiva, acorda:

1. Donar suport al Manifest a favor del coneixement del valencià per a l'accés
a un lloc de treball de les administracions valencianes que reclama la seua
incorporació  en la futura Llei de Gestió de la Funció Pública Valenciana.

2. Enviar còpia de l'acord al president de la Generalitat Valenciana, a la
presidenta de les Corts Valencianes, a la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques, als mitjans de comunicació i a “Sí al Valencià) (c/ Sant Ferran, 12. 46001-
València).

Xàtiva, 5 de febrer de 2010

TEXT DEL MANIFEST

MANIFEST A FAVOR DEL CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ PER A
L'ACCÉS A UN LLOC DE TREBALL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Quan es compleixen els 25 anys de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià
(LUEV) al novembre de l'any passat, diverses entitats, entre les  quals els firmants
d'aquest manifest, van presentar a l'opinió pública els seus informes per a
diagnosticar el grau de compliment de la Llei i el grau de consecució dels objectius
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de normalització lingüística que es fixava. La conclusió era que, un quart de segle
després,  malgrat 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 van constatar llavors que la
llengua pròpia de la nostra administració  distava molt de ser tan usada ni valorada
com la Llei preveia, prenent com a punt de referència el seu article  16: “Les
empreses de caràcter públic, així com els serveis 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
servei que els ha estat encomanat”.

A pesar que la Llei d'Ús fixa que tot el personal de les administracions i dels
seus serveis dependents que atenen el públic han de tindre el “coneixement
suficient del valencià”, 26 anys després fins i tot no hi ha hagut cap desplaçament
legal que ho porte a la pràctica. En cap oposició o concurs (tret dels tècnics
lingüístics)  no s'ha pogut demostrar cap grau de coneixement del valencià. Pitjor
encara: de les dades oficials  de la Generalitat es conclou que només en un 1,2% de
les places d'aquesta administració s'ha requerit un cert coneixement, cosa molt més
greu, perquè 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 aquest 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, tot i que
l'Estatut diu que és “La llengua pròpia” i la Llei d'Ús “el més peculiar senyal
d'identitat” com a poble, no passa de ser un mèrit en el millor dels casos. Però ningú
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 encarregat recentment 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, les entitats que signen aquest manifest  han participat en totes les
iniciatives impulsades des dels  àmbits cívics i sindicals que han portat a terme per a
demanar que la nova Llei continga la garantia de capacitació lingüística que la Llei
d'Ús fixa indirectament en el mencionat article 16. Totes les entitats demanen que,
en el procés de selecció, les persones aspirants han d'acreditar el coneixement del
valencià, tant en expressió oral com en l’escrita. Assenyalem que aquest requisit és
general a totes les comunitats autònomes amb què compartim la llengua catalana i
també a Galícia i al País Basc. El País Valencià és l'excepció: l'única que no valora
la seua llengua com determinant per a administrar-se i servir els ciutadans.
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Per tot açò, les entitats que signen insten tots els partits polítics i sobretot
aquells que han de participar en la tramitació parlamentària de la nova Llei, a
corregir el text inicial per a donar estricte compliment a què la  LUEV estableix per a
l'ús de la nostra llengua en l'administració pública. Només així garantirem que el
personal de les administracions valencianes puga respectar els drets dels
valencians i pose fi a una discriminació que dura ja molt de temps. Només així
podrem assegurar que els empleats i les administracions donen un servei de qualitat
i actuen amb arrelament en el país. Només així podrem assegurar que és una
llengua d'ús normal de l'administració, tal com estableix la Llei d'Ús i Ensenyament.
Només així la proclamació que el valencià és “el més peculiar senyal d'identitat com
a poble” no serà una expressió  retòrica sinó un fet: la llengua comuna dels
valencians, la qual ens identifica. Precisament, aquella en què volem viure,
administrar-nos i regir-nos com a poble.

Les entitats que signen inviten totes les entitats i organitzacions de la societat
valenciana, així com també la ciutadania en general, a subscriure aquest manifest i
a sumar-se a la reclamació que el valencià tinga per fi, el reconeixement real i
pràctic de llengua pròpia i oficial que l'ordenament jurídic li atorga. El reconeixement
legal, traduït en ús normal i habitual, que la societat i els seus ciutadans i ciutadanes
li reclamen per a poder viure en la nostra llengua pròpia  sempre i per tot el món,
començant per la nostra pròpia administració i per les nostres institucions.”

Roger Cerdá Boluda, del Grup  Municipal Socialista, manifesta estar a favor
de la moció.

El Sr. Alcalde-President diu que no està a favor i demana que es passe a
votació.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), huit vots a favor
(els sis vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i una abstenció (l'abstenció de la regidora del Grup
Municipal Popular M. Emilia Soro Perona), ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, perquè
l'Ajuntament de Xàtiva, recolze el manifest a favor del coneixement del valencià per
a l'accés a un lloc de treball de les administracions valencianes

7é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PERQUÈ
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA RECOLZE L'ACORD PRES PER LES CORTS
VALENCIANES EL 2006 I REBUTGE LA UBICACIÓ DEL MAGATZEM
TEMPORAL CENTRALITZAT DE RESIDUS NUCLEARS (ATZ) A ZARRA

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

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup Municipal
Bloc, perquè l'Ajuntament de Xàtiva, recolze l'acord adoptat per les Corts
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Valencianes i rebutge la ubicació del magatzem temporal centralitzat de residus
nuclears (ATZ) a Zarra, del següent tenor literal:

“PROPOSICIÓ

Les Corts Valencianes van aprovar al febrer de 2006 una proposició no de llei
en què sol·licitaven al Govern Espanyol que rebutge  la possibilitat d'ubicar  el
magatzem centralitzat  provisional en superfície de residus nuclears d'alta activitat a
la central nuclear de Cofrentes o en instal·lacions annexes a aquesta. Així mateix
també declaraven de manera solemne la seua ferma oposició a albergar en territori
valencià els residus nuclears d'alta activitat que provenen de les centrals nuclears
de la resta de l'Estat Espanyol, considerant els riscos associats al transport i al
magatzem indefinit de grans quantitats d'aquests residus perillosos i per les moltes
conseqüències que, en cas d'accident, poden tindre per a l'agricultura, l'activitat
econòmica en general i sobretot per a la població valenciana.

Ara s'ha conegut que un municipi de valència, Zarra, opta per arreplegar el
Magatzem Temporal de Residus Nuclears (ATC), magatzem que no és cap solució
al problema dels residus, la perillositat dels quals pot durar centenars de milions
d'anys. Tenint en compte que la vida útil  de la central nuclear de Cofrentes acaba el
2011, l'elecció de Zarra com a ubicació del magatzem podran aplanar el camí a
l'allargament de la vida d'una central nuclear que es troba ben prop de la nostra
ciutat. Des del BLOC considerem que és urgent elaborar un pla de tancament per a
Cofrentes en el qual s'incloga la substitució de l'energia oferida per Cofrentes per
energies renovables.

A més, el fet que la nostra ciutat es trobe ben prop d'aquesta ubicació fa que
el seu terme puga ser lloc de pas dels residus provinents d'algunes centrals nuclears
de l'estat, tant si es fa aquest transport per carretera com si es fa, amb major
possibilitat, via fèrria, passant ben prop del nucli urbà.

Per tot això, sol·licitem al Ple d'aquest Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Que l'Ajuntament de Xàtiva recolze l'acord pres per les Corts Valencianes el
2006 i rebutge la ubicació del Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Nuclears
(ATC) a Zarra”.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a favor
de la moció ja que considera que la Comunitat Valenciana ja aporta suport a
l'energia nuclear amb la central de Cofrentes.

El Sr. Alcalde-President  diu que el Grup Municipal Bloc que sempre advoca
per l'autonomia municipal ara es mostra en contra d'una decisió municipal; els
residus d'Espanya van a França i per això es paga 60 milions d'euros; El Govern
d'Espanya no ha pres cap decisió i ha passat la pilota als ajuntaments a canvi d'un
cànon de 7 milions d'euros; el problema és de l'Ajuntament de Zarra i del Govern
d'Espanya; la postura del Grup Municipal Socialista és molt incoherent.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc,  manifesta que creu en
l'autonomia local però assumptes com aquests ens afecten a tots i no poden ser
adoptats per un municipi; cal proposar un pla de tancament de les centrals nuclears.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que el Govern
d'Espanya no actua com la Generalitat Valenciana en assumptes com l'abocador de
Llanera de Ranes i no imposa un lloc on ubicar el magatzem de residus sinó que
busca solucions de consens; a l'abocador de Llanera de Ranes una comunitat
pronunciant-se i mobilitzant-se amb totes les forces polítiques.

El Sr. Alcalde-President diu que és una qüestió demagògica creure que una
central en la frontera amb França no és perillosa per a Espanya; en el cas de
l'abocador de Llanera de Ranes es va prendre un acord recolzat per més del 80%
dels ajuntaments; manifesta que recolzarà sempre la decisió autònoma d'un
ajuntament.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), huit vots en contra
(els sis vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, perquè
l'Ajuntament de Xàtiva, recolze l'acord pres per les Corts Valencianes l’any 2006 i
ATZ) a Zarra.

7é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
RECOLZAR EL PROJECTE ESCOLA 2.0 I LA SEUA IMPLANTACIÓ EN LA
COMUNITAT VALENCIANA I EN XÀTIVA

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, proposa llegir la moció
prèvia a la declaració d'urgència.

El Sr. Alcalde-President no dóna permís per a procedir a lectura de la moció i
manifesta que la moció va haver de ser presentada dins del termini i la forma
escaient.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, demana explicar-la i
justificar-la.

L'alcalde-president insisteix en el fet que siga presentada dins del termini i la
forma escaient.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, explica que la moció es
basa en la implantació de noves tecnologies en el món escolar; és un projecte del
Govern d'Espanya; proposa al Govern de la Generalitat Valenciana que corregisca
el seu error.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors  presents del grup municipal Popular), huit vots a favor
(els sis vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada  pel Grup Municipal
Socialista per a recolzar el projecte  Escola 2.0 i la seua implantació  a la Comunitat
Valenciana i a Xàtiva.
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7é.5. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER A LA RECLAMACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC DE LA
GENERALITAT VALENCIANA AMB L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA

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

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció “in voce” presentada pel Grup
Municipal Socialista, per a la reclamació del deute històric de la Generalitat
Valenciana amb l'Ajuntament de Xàtiva, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l'actual situació de crisi econòmica, és imprescindible garantir i reforçar a
través dels pressupostos de totes les administracions públiques  les mesures
destinades a la reactivació de l'ocupació i les polítiques socials.

Per a arribar a aquests objectius, els ajuntaments Valencians tenim
acreditada la nostra actuació quotidiana amb el ferm  compromís i responsabilitat
donant respostes a la demanda creixent  de la ciutadania que pateix en el nostre
entorn els efectes de la inestabilitat econòmica mantenint i incrementant tot tipus de
prestacions socials bàsiques.

Desocupació, menys ingressos i majors demandes socials, junt amb un
inadequat finançament local, estan situant a molts ajuntaments en una difícil situació
financera per a afrontar el funcionament ordinari de la seua pròpia organització.

La Generalitat Valenciana va firmar un acord unànime amb la FVMP al
setembre de 1999 en el qual es comprometia a desenvolupar  tots els aspectes de
la Segona Descentralització  i fonamentalment l'aprovació d'una Llei de Règim Local
Valenciana i un Fons Valencià de Cooperació Municipal de caràcter incondicionat  i
no finalista. L'acord ha estat incomplit durant deu anys i serà incomplit en el
Pressupost Autonòmic de 2010 amb el consegüent perjudici  per als ajuntaments
valencians  i el manteniment  dels serveis que presten als ciutadans.

En el cas  del nostre municipi, el deute que arrossega la Generalitat
Valenciana com a conseqüència de l'impagament del Fons de Cooperació Municipal
des de l'any 1999 ascendeix a un total de 19.379.580 €, quantitat que ha de
reclamar per tal d'anivellar la situació econòmica municipal.

Per tot l'anteriorment exposat i d'acord amb els acords unànimes  adoptats
per tots els grups polítics  integrats en la FVMP de manera reiterada i que han estat
posats de manifest en Les Corts Valencianes en cada exercici econòmic  en els
últims deu anys sense que s'haja produït la més mínima resposta del Govern del PP
als representants del municipalisme valencià, proposem al Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. Sol·licitar que en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2010
es mantinguen totes les partides i conceptes pressupostaris, inclosees les referides
al Fons per a municipis de menys de 20.000 habitants i de Fons de Cooperació
Local de les diputacions provincials.
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2. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que es faça càrrec de les
conseqüències de l'incompliment dels acords firmats a Castelló  el 1999 al si de
l'Assemblea de la FVMP i lliure als ajuntament l'import del deute històric generat per
la falta de creació i dotació del Fons Valencià de Cooperació Municipal i que suposa
en aquests moments per al nostre municipi un total de 19.379.580 €.

3. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la creació, d'una vegada per sempre,
del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que complemente el
finançament de l'Estat, d'acord amb un repartiment amb criteri de població que es
corresponga almenys als 70 euros per habitant, segons acord unànime de la FEMP.

4. Finalment manifestar que resulta de vital importància l'aprovació de la Llei
d'Administració Local Valenciana, de la qual només coneixem el nové esborrany
després de deu anys del compromís de 1999. Només d'aquesta manera es podrà
procedir a establir un catàleg de competències i transferir als ajuntaments l'import
dels serveis que presten que són competència i responsabilitat de la Generalitat i
que representen el 30% de despeses en els pressupostos municipals.

5. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la
Presidència de la Federació Valenciana de Municipis i províncies.”

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que el seu grup
ha sol·licitat en reiterades ocasions la creació d'un Fons Valencià de Cooperació i
fins i tot el Ple ha adoptat acords en eixe sentit.

El Sr. Alcalde-President diu que la Comunitat Valenciana té  un milió
d'habitants més que necessiten servei públics que presta la Generalitat i els
ajuntaments, i que  el Govern d'Espanya ha girat la cara a distribuir el finançament
autonòmic; li sembla incomprensible la petició feta en la moció del Grup Municipal
Socialista en un moment com l'actual; la Generalitat Valenciana mitjançant el “Pla
Confiança” ha aportat 6 milions d'euros i ha realitzat a Xàtiva més inversions que
mai.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), huit vots en contra
(els sis vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, per a la
reclamació del deute històric de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de
Xàtiva.

8é. PRECS I PREGUNTES
Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Rafael Llorens Gosálbez, del  Grup Municipal Socialista, pregunta a José Antonio
Vidal Piquer, per què la taxa d'aparcament del pàrquing “La Bassa” s'ha
incrementat de forma ostensible.

El Sr. Alcalde-President manifesta que els preus que legalment poden cobrar-se
són els acordats per l'Ajuntament i que si no s'ajusten cal denunciar-ho.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, sol·licita informació
respecte d'això.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta al Sr. Alcalde
per què aquesta no s'ha rebut, l'obra de l'edifici CCX si fa dos anys que ha
acabat.

El Sr. Alcalde-President explica que fa 4 mesos que es va acabar la urbanització
interna del centre i s'està estudiant amb els implicats el règim de funcionament.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista , pregunta al Sr. Alcalde
per què no s'ha derrocat l'edifici de La Posada del Pescado si fa 5 mesos que va
arribar l'autorització.

El Sr. Alcalde-President manifesta que  Patrimoni va tardar dos anys a donar
l'autorització i ara hi ha crisi.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, respon al Sr. Alcalde
que la culpa va ser seua per trencar la Comissió de Patrimoni.

El Sr. Alcalde-President  diu que això és incert ja que els tècnics de la
Conselleria van decidir no donar validesa als dictàmens de la Conselleria.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega al Sr. Alcalde que
es revise urgentment els edificis del nucli antic en males situacions de seguretat i
tindre catalogats tots ells.

El Sr. Alcalde-President respon que en el pressupost hi ha una partida per a
finançar el Pla Especial.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores i quaranta
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 que done
fe.

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

EL VICESECRETARI,


