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A  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia cinc de març de dos
mil deu, 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 la regidora del grup Municipal Popular Yolanda Esperanza Sipan
Sarrión, a qui el Sr. Alcalde considera excusada.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 2, DEL 5 DE FEBRER
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.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 5 de febrer de 2010.

2n. EXP. NÚM. 93/2010, DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2009 DE L'AJUNTAMENT I DEL CONSELL ESPORTIU

La interventora, en compliment del que disposa l'article 193.4 del text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals, dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia
número 70, de 16 de febrer de 2010, sobre la liquidació dels pressupostos de
l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Consell Esportiu, del tenor literal següent:

“Havent estat confeccionada per l'Oficina Pressupostària la liquidació del
Pressupost de l'exercici de 2009, tant el de l'Ajuntament com el corresponent a
l'Organime Autònom Consell Esportiu.

Vists els informes del director de l’Àrea Econòmica Financera, i de la
interventora.

Fent ús de les atribucions que m'estan conferides en el vigent Règim Local,
en especial l'article 191.3 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals,
pel present RESOLC:

Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de
Xàtiva de l'exercici de 2009, amb el resultat següent:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.009 2.008
1 Drets reconeguts nets ………………………... 39.684.490,35 36.583.602,21
2 Obligacions reconegudes netes …………….. 38.887.309,79 37.147.091,77
3 Resultat pressupostari (1-2) …………………. 797.180,56 -563.489,56
4 Desviacions positives de finançament ……… 7.429.183,43 5.054.737,01
5 Desviacions negatives de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid

de tresoreria …………………………………… 6.845.557,39 7.279.742,24
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 213.554,52 1.661.515,67

ROMANENT DE TRESORERIA 2.009 2.008
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ……. 9.503.115,98 6.086.983,57
2 Deutors pendent cobrament a fi d'exercici …. 16.448.796,85 17.722.890,45
3 Creditors pendent pagament a fi d'exercici 15.281.361,56 13.564.790,89
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) ……... 10.670.551,27 10.251.661,59
II Saldos de dubtós cobrament ………………... 627.841,91 626.529,56
III Excés de finançament afectat ……………….. 10.105.020,49 8.345.519,93

IV
Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III) ………………………………. - 62.311,13 1.273.558,73

SEGON: Aprovar la liquidació de l’Organisme Autònom Consell Esportiu de
l’exercici de 2009, amb el resultat següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.009 2.008
1 Drets reconeguts nets ……………………………. 944.052,07 901.889,99
2 Obligacions reconegudes netes ………………… 895.370,44 915.684,75
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………... 48.681,63 -13.794,76
4 Desviacions positives de finançament
5 Desviacions negatives de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid de

tresoreria …………………………………………... 47.636,64
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) …... 48.681,63 33.841,88

ROMANENT DE TRESORERIA 2.009 2.008
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ……… 68.045,21 97.330,36
2 Deutors pendent de cobrament a fi d'exercici .… 125.693,63 76.501,51
3 Creditors pendent de pagament a fi d'exercici … 109.445,68 139.989,99
I Romanent de tresoreria total (1 +2 –3) …...……. 84.293,16 33.841,88
II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat

IV
Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III) ………………………………….. 84.293,16 33.841,88

Tercer. Atés que l’Ajuntament ha liquidat el pressupost amb romanent de
tresoreria negatiu, que l'Oficina Pressupostaria inicie expedient per a, d'acord amb
l'article 191.3 del TRLRHL, procedir a la reducció de despeses en el pressupost de
2010 pel mateix import al dèficit produït.

Quart. En compliment del què estableix l'article 193.5 del text refós de la Llei
d'hisendes locals, es remetrà còpia del present expedient a la Direcció General
d'Administració Local i al Servei de Coordinació de les Hisendes Territorials.
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Cinqué. Donar compte d'aquest Decret al Ple de la corporació perquè en
prenga coneixement i efectes.”

L'expedient ha estat estudiat per la Comissió d'Hisenda de data 24 de febrer
de 2010 i compta amb l'informe de la Intervenció de l'Ajuntament.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que no
comparteix els criteris de gestió econòmica de l'equip de govern; s'ha produït el que
vaticinaven fa anys producte de la falta d'organització i  del control en la despesa;
evidencia una forma de funcionar que anirà agreujant-se any rere any; és la segona
vegada que es necessita un Pla d'Estabilitat Pressupostària que després no es
compleix; recorda que no se li ha facilitat l'informe de tots els inconvenients
d'Intervenció, amb la qual cosa s'incompleix la Llei també en aquest aspecte atés
que s’oculta informació referida a despeses sense consignació pressupostària o
sense procediment.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que la liquidació de
2009 confirma allò que s'ha anunciat en el sentit que es gasta a les mans plenes i
sense control; ara es reconeix el dèficit encara que des de fa tres anys és una
realitat; s'evidencia la incapacitat de gestionar un pressupost; segueixen sense
aparèixer els 1,4 milions d'euros en factures de 2009 no pagades el que comporta a
un dèficit d'1,5 milions d'euros real, el doble que l'any passat; la conseqüència és
que la gran majoria de les partides de 2010 van a reduir-se i que es necessitarà
l'autorització de la Generalitat Valenciana per a concertar un préstec; recomana un
pla d'austeritat que pose fi a la situació de desfasament; acaba manifestant-se en
contra de la gestió econòmica de l'equip de govern.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, manifesta que estem
davant d'un debat repetitiu, està satisfet amb la seua gestió econòmica; l'Ajuntament
de Xàtiva ha reconegut la crisi des de l'any 2008 el que fa que ara la situació de
Xàtiva siga més avantatjosa que la d'altres administracions; l’any 2009 es va produir
una evident contracció de la despesa corrent i de la de personal; la disminució d'1,3
milions d'ingressos ha provocat el dèficit que, d'altra banda, és ridícul ja que no
arriba a l'1%; el reconeixement de crèdits  s'ha reduït en 600.000 € sobre 2009 i
gran part respon a la pujada de la llum.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, reitera que es va a haver
de necessitar autorització de la Generalitat Valenciana per a endeutar-se; qualsevol
família necessitaria estrényer-se al cinturó per a eixir avant; manifesta que encara
segueixen sense contestar a la seua pregunta sobre els inconvenients de legalitat
de 2009; sol·licita informació sobre com es van a finançar els projectes els crèdits
dels quals han estat anul·lats.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, no entén com es pot
estar satisfet després d'haver tancat el pressupost amb 1,5 milions de dèficit;  per
part del govern no s'ha presentat cap pla per a donar resposta  a l'actual situació; no
es té capacitat per a fer front a les despeses; l'autonomia local s'ha subjugat a la
Generalitat Valenciana que decidirà sobre els préstecs de l’Ajuntament; no
serveixen les bones voluntats, s'ha demostrat incapacitat i falta de gestió; no hi ha
control de la despesa ni voluntat de fer-ho; el 2010 presenta en data de hui una
situació fictícia.

El Sr. Alcalde-President manifesta que és curiós que el Grup Municipal
Socialista critique la gestió del Partit Popular; el govern de la nació  ha gastat
205.000 milions d'euros amb uns ingressos de 107.000 milions; Xàtiva ha tancat
amb  - 67.000 € i només amb el que l'Estat ha reduït les seues transferències
tindríem superàvit; des de 2007 s'ha reduït l'ICIO de 3,2 milions a 800.000 € però
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malgrat això s'han tornat ingressos efectius per 500.00 € en ICIO; el govern de la
nació ha incrementat la llum en 400.000 €; amb les dades macroeconòmiques
existents a Espanya tancar amb –67.000 € de dèficit és per a felicitar-se; municipis
com Alaquàs governats per Alarte presenten números ruïnosos; realitza un
comparatiu de la gestió del Partit Popular amb la  del Partit Socialista;   manifesta
que per al 2010 i successius s'han implantat mesures en matèria de despeses tant
en personal com en consums i en subministraments.

El Ple de l'Ajuntament, queda assabentat del contingut de la resolució de
l'alcalde per la qual s'aprova la Liquidació del Pressupost de 2009, de l'Ajuntament i
del Consell Esportiu.

3r. EXP. NÚM.198/2010, MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DEL SÒL
URBÀ INDUSTRIAL, ORDENACIÓ DETALLADA DEL PLA GENERAL:
SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA

Donat compte de l'expedient instruït per a la modificació de l'ordenació
detallada del PGOU, pel que fa a la normativa inclosa en el Secció Onzena, Zona
d'Ordenança Industrial,  de les Normes d'Ordenació Detallada del PGOU de Xàtiva.

Vist el document de modificació, redactat per l'arquitecte municipal, l'objecte
principal del qual és el de proporcionar unes normes d'ordenació detallada per a la
zona d'ordenació Industrial del Pla General de Xàtiva integrades i homogènies per a
tots els àmbits, que deixen arrere possibles discrepàncies jeràrquiques entre
documents i oferisquen a tots els qui participen del desenvolupament industrial de la
Ciutat un marc normatiu clar i inequívoc. Les qüestions que s'aborden en la mateixa
són les següents:

− Reculades mínimes de l'edificació
− Resta de condicions especials per condomini d'espais de servei comú en

l'interior de les parcel·les:
− Edificabilitat
− Canal de circulació
− Profunditat màxima
− Obligatorietat de divisió horitzontal que fixe els elements en condomini
− Reserva de places d'aparcament en l'interior de parcel·la privada

Considerant que es tracta d'una modificació de l'ordenació detallada de les
normes de la zona industrial, que no altera cap paràmetre estructural  i  que, per a
assolir els objectius establerts en les Directrius del propi Pla General, pretén aclarir i
homogeneïtzar les condicions de l'edificació en els polígons industrials de la ciutat.

Considerant que segons el que disposa l'article 37 punt 2 de la Llei 16/2005,
de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, les decisions sobre
l'ordenació detallada corresponen al Municipi i que la competència per a l'aprovació
definitiva dels plans que només es referisquen a l'ordenació detallada correspon a
l'Ajuntament.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 26 de febrer de 2010.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que s'abstindrà;
és una prova de com gestiona l’Ajuntament ja que és la segona vegada que es
modifica l'ordenança d'edificació del sòl industrial i l'enèsima que es modifica el Pla
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General d'Ordenació Urbana; afirma que s'està constantment reordenant, apel·la
que siga l'última vegada.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que si es mira
amb deteniment  s'observa que en cada polígon hi ha unes normes la qual cosa és
il·lògica i demostra que s'ha permés desenvolupar tot el sòl urbanitzable sense
criteri; la gestió urbanística massiva no ha provocat la crida d'empreses ni internes ni
externes, a més, està generant despeses de llum, manteniment, etc.; el Pla General
d'Ordenació Urbana ha formentat una política especulativa; encara que la
modificació siga tècnica és una conseqüència de la pèssima gestió urbanística.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la vertadera gestió desastrosa en
urbanisme va ser la del Partit Socialista que ni tan sols completava els serveis en els
sectors en què actuava; sense el Pla General d'Ordenació Urbana no s'hagueren
muntat empreses i si ara no es munten és responsabilitat de la crisi generada pel
Govern d'Espanya; sempre apostarà per ajudar qui desitge muntar indústries i
generar llocs de treball a Xàtiva; tots els terrenys dotacionals són  fruit del Pla
General d'Ordenació Urbana; canviarà les normes tant com siga necessari i algú ho
sol·licite per a millorar i invertir.

Rafael Llorens Gosálbez manifesta que el Grup Municipal Socialista sempre
ha sol·licitat  de l'Ajuntament que fera de regulador  urbanístic cosa que no ha fet; el
Pla General d'Ordenació Urbana era inviable i s'ha demostrat.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, considera que hauria
d'explicar-se el regidor d'Urbanisme.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el Pla General d'Ordenació Urbana es
va fer amb una visió de 10 a 15 anys; el mercat el regula la iniciativa privada; el
públic només pot canalitzar i ajudar; el Grup Municipal Socialista sempre ha votat en
contra de qualsevol iniciativa urbanística.

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), set vots en contra
(els set vots dels regidors del Grup Municipal Socialista) i dues abstencions (les
dues abstencions dels regidors del Grup Municipal Bloc), ACORDA:

Primer. Sotmetre a informació pública el document “Modificació de les
Normes d'Ordenació Detallada del Pla general d'Ordenació Urbana de Xàtiva”, en
concret de la normativa inclosa en el Secció Onzena, Zona d'Ordenança Industrial,
de conformitat amb allò que s'ha exposat en la part expositiva del present acord.

Segon. La informació pública es realitzarà durant el període d'un mes,
mitjançant publicació en un diari no oficial d'àmplia difusió en aquest municipi i
simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant el qual es
podran  formular  al·legacions així com  consultar en aquest Ajuntament el contingut
de la referida documentació.

Tercer. Conclosos els anteriors tràmits, i resoltes les al·legacions que puguen
presentar-se, l'Ajuntament en Ple resoldrà sobre la seua aprovació definitiva.

Quart. Donar compte del present acord al regidor delegat d'Urbanisme i als
Serveis Tècnics municipals.

4t. 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 de fiscalització previstos en
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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 41 al 90 (corresponent al mes de febrer de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

5é.1. MOCIÓ CONJUNTA DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA, QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PARTIT
POPULAR, PARTIT SOCIALISTA I  BLOC

Prèvia declaració d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no
inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per unanimitat, el secretari
procedeix a llegir la moció presentada conjuntament pel Grup Municipal Popular,
Grup Municipal Socialista i Bloc, sobre la celebració el 8 de març, dia internacional
de la dona, amb el següent tenor literal:

“Un any més commemorem el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, en el
qual recordem el llarg i difícil camí de la dona cap a la igualtat i expressem la nostra
confiança a continuar progressant en el futur.

La Constitució Espanyola reconeix i empara el dret a la igualtat i a la no
discriminació entre dones i hòmens.

Encara que en els últims 30 anys Espanya ha avançat considerablement cap
a la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, la veritat és que fins i tot queda
molt per fer: la diferència salarial continua penalitzant considerablement les dones,
que perceben un 30% menys de salari que els hòmens per igual treball. La major
taxa d'ocupació i activitat continua sent masculina i la desocupació se centra
especialment  en les dones  que suporten  una taxa superior a la dels hòmens.

La conciliació de la vida familiar, laboral i personal continua sent el repte que
condiciona cada dia la vida de milers de dones. Centenars d'elles han de renunciar a
la seua vida personal, professional o a satisfer el seu desig  de ser mares.

Els poders públics tenim l'obligació de promoure  la igualtat de gènere  i
contribuir a què tots els ciutadans i ciutadanes prenguen consciència  dels canvis
que encara han de produir-se perquè hòmens i dones participen en la societat en
plena igualtat.

La coresponsabilitat i la col·laboració entre totes les administracions
públiques fa necessari un compromís real de totes elles per a aconseguir la igualtat
efectiva, crear les infraestructures necessàries, dotar-les financerament i realitzar
estudis periòdics de les polítiques d'igualtat en els àmbits territorials de les
administracions.

Per això, els grups municipals de l'Ajuntament de Xàtiva sol·liciten
conjuntament al Ple d'aquest Ajuntament  l'adopció dels acords següents:

1r. Necessitat que totes les administracions  (locals, autonòmiques i Estatal)
assumisquen la seua responsabilitat  i adopten mesures necessàries perquè dones i
hòmens, lliures i iguals, tinguen les mateixes oportunitats en la societat espanyola
del segle XXI.

2n. Per a això els poders públics hauran d'adoptar aquelles mesures que
faciliten la conciliació de la vida laboral, personal i familiar i l'accés de la dona a
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l'ocupació com: la flexibilitat d'horaris laborals, el foment dels contractes a temps
parcial, les ajudes directes a les mares treballadores i la construcció de guarderies.

3r. Així mateix, les administracions hauran d'assumir totes aquelles mesures
que permeten exercir  el dret de la dona a ser mare, sense que cap condicionant
d'índole personal, social, econòmic o familiar impedisca a la dona desenvolupar un
dret inherent a la seua mateixa naturalesa.

4t. Coeducació educativa efectiva i real, que permeta que la  dona tinga
presència real en la totalitat de la imatge de la dona.

5é. Sensibilització cap al respecte entre sexes, destacant la no utilització
d'una manera frívola de la imatge de la dona.

6é. Adopció de totes aquelles mesures necessàries per a l'eradicació de la
xacra social que constitueix la violència de gènere, tant per a la seua prevenció, en
els quals l'educació és vital, com de seguretat de les persones agredides
(personalització víctimes, serveis d'allunyament, centres d'acollida, etc.) com en
l'eficaç compliment de les penes.

7é. Instar totes les administracions públiques, tenint en compte la
transversalitat en matèria d'igualtat, aplicar la perspectiva de gènere en totes les
seues actuacions i promoure la col·laboració de totes elles en la consecució de les
seues accions polítiques en matèria d'igualtat a fi d'obtindre la igualtat real.

Una societat moderna i solidària no pot progressar negant a les dones els
seus vertaders drets. El dia 8 de març és un bon dia per reivindicar aquests drets”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, considera que és positiu
fer una moció conjunta però demana al Govern Municipal que no quede només en
una mera declaració sinó que es transforme en una cosa pràctica; demana que el
Consell de la Dona es convertisca en un poc més tangible i que se’l dote
pressupostàriament.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, reitera que és positiva
una postura conjunta, no obstant això l'equip de govern ha de donar-li contingut amb
polítiques concretes; demana coherència.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la coherència es demostra governant i
la desocupació de la dona ha crescut el doble.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes  la moció presentada conjuntament pel

Grup Municipal Popular, Grup Municipal Socialista i Bloc, sobre la celebració el 8 de
març, dia internacional de la dona.

5é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PERQUÈ
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA TRANSMETA AL MINISTERI DE FOMENT I A LA
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT LA PROTESTA
FORMAL I CLARA MARGINACIÓ QUE IMPLICA QUANT A INVERSIONS
FERROVIÀRIES LA NO CONSTRUCCIÓ DE LA CONNEXIÓ DE XÀTIVA AMB
ALACANT PER ALCOI I LA MODERNITZACIÓ DE LA LÍNIA JA EXISTENT

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.
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S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup Municipal
Bloc, el 4 de març de 2010, registre d'entrada número 4603, perquè l'Ajuntament de
Xàtiva transmeta al Ministeri de Foment i a la Conselleria d'Infraestructures i
Transport, la protesta formal i clara marginació que implica quant a inversions
ferroviàries la no construcció de la connexió de Xàtiva amb Alacant per Alcoi i la
modernització de la línia ja existent,  del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa uns dies, la premsa anunciava la decisió del Ministeri de Foment, en
coordinació i acord amb la Conselleria d'Infraestructura i Transport, de fer la
connexió ferroviària València-Alacant per la costa, el que succeeix implícitament és
una renúncia a la possibilitat d'allargar la línia Xàtiva-Alcoi fins a Alacant i així obrir
una connexió ferroviària planificada des de fa quasi un segle i que no s'ha arribat a
portar a terme en cap moment, sent la connexió més directa entre València i
Alacant.

Tenint en compte la modernització cada vegada més gran de les línies de
ferrocarril, que les millores en la línia Xàtiva-Alcoi es limiten a la remodelació de les
estacions i no es plantege una millora de la connexió ni la seua continuïtat cap a
Alacant,  pot fer que Xàtiva perda la seua importància com a nucli ferroviari  alhora
que es condemna la línia Xàtiva-Alcoi a un futur incert.

Des del Bloc considerem que tant la remodelació de la línia, la seua
electrificació i l'allargament cap a Alacant és el que poden fer que es convertisca en
una línia rendible i capaç de dinamitzar l'economia valenciana i en concret la de les
comarques de l'interior per on passa, al mateix temps que faria de Xàtiva un nucli
ferroviari de primera categoria. Aquesta seria l'única forma perquè aquesta línia
connectara amb les línies d'alta velocitat que es troben en construcció,  i per tant no
quedar marginada de la modernització del ferrocarril que sí que experimentaren la
resta de línies.

Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Bloc de l'Ajuntament de
Xàtiva, proposa al Ple adopte el següent:

ACORD:

Transmetre al Ministeri de Foment  i  a la Conselleria d'Infraestructures i
Transport  la protesta formal i clara per la marginació  que implica quant a inversions
ferroviàries la no construcció de la connexió de Xàtiva amb  Alacant per Alcoi i la
modernització de la línia ja existent”.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista comparteix la moció
presentada pel Grup Municipal Bloc en bona part però sol·licita que en compte d'una
protesta al Ministeri i a la Conselleria, es plantege un  estudi de viabilitat de la línia
Alcoi-Alacant.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme manifesta estar
d'acord parcialment amb la moció; hi ha un Conveni de modernització  de la línia
Xàtiva-Alcoi que, a més, es prolongarà València-Alacant per la costa; no obstant
això s'adhereix a la proposta del Grup Municipal Socialista de substituir la protesta
per una demanda d'estudi de viabilitat d'Alcoi-Alacant.

Joan Josep Garcia Terol, manifesta estar d'acord.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
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Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc amb l'esmena
formulada pel Grup Municipal Socialista i, per consegüent, substituir la protesta
formal i clara marginació que implica quant a inversions ferroviàries la no
construcció de la connexió de Xàtiva amb Alacant per Alcoi i la modernització de la
línia, per  SOL·LICITAR al Ministeri de Foment i a la Conselleria d'Infraestructures i
Transport, un estudi de viabilitat social, econòmica i paisatgística de la línia Alcoi-
Alacant.

5é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PER A
RECOLZAR EL PROJECTE ESCUELA 2.0  I LA SEUA IMPLANTACIÓ A LA
COMUNITAT VALENCIANA I PER TANT A 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 presentada pel Grup Municipal
Socialista, el 4 de març de 2010, registre d'entrada número 4669, per a recolzar el
projecte Escuela 2.0 i la seua implantació  a la Comunitat Valenciana i per tant a
Xàtiva,  del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Projecte Escuela 2.0 d'Integració de les Tecnologies de la Informació i de
la Comunicació (TIC) en els centres educatius, pretén accelerar la incorporació de
l'ús de tecnologies digitals a la pràctica docent.

Aquesta mesura permetrà adaptar al segle XXI els processos d'ensenyança-
aprenentatge, i dotar els nostres alumnes de coneixements i ferramentes claus per
al seu desenvolupament personal i professional, fomentar a més el capital humà  i la
cohesió social   i eliminar  la bretxa digital.

Per això incorpora  un conjunt integrat de mesures que es refereixen, d'una
part, a l'ús personalitzat  d'un ordinador portàtil per part de cada alumne i d'una altra
part,  la posada en marxa de les aules digitals del segle XXI. En particular, el
projecte Escuela 2.0 es basa en els següents eixos d'intervenció:
− Aules digitals. Dotant de recursos TIC els alumnes i els centres.
− Garantir la connexió a Internet i la interconnexió dins de l'aula per a tots els

equips.
− Assegurar la formació del professorat i dels responsables de TIC en els centres

educatius.
− Generar i facilitar l'accés a materials digitals educatius.
− Implicar alumnes i les famílies en l'adquisició, custòdia i ús d'aquests recursos.

Es tracta d'un procés que forçosament ha de desenvolupar-se  en estreta
col·laboració entre el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes, implicant el
sector d'empreses tecnològiques informàtiques i de comunicació, entitats financeres,
editorials i empreses de programa  educatius, així com les pròpies famílies.

Diverses comunitats autònomes com Castella i Lleó, Astúries, Andalusia,
Aragó, Illes Balears, Cantàbria, Navarra, Castella La Manxa, País Basc, etc.,
governades per partits de distints signes polítics, han firmat ja l'acord de
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col·laboració amb el Govern d'Espanya i fins i tot algunes d'elles ja estan posant en
marxa aquest projecte.

No obstant això, ens trobem que la Comunitat Valenciana ha rebutjat la firma
d’aquest conveni, la qual cosa suposa perdre una gran oportunitat per a l'impuls de
les noves tecnologies en els nostres centres educatius, així com posar a
l'abastiment  de tots els xiquets i xiquetes valencianes i de les seues famílies l'accés
a aquestes ferramentes, sense distincions per raons econòmiques.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista eleva al Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Que l'alcalde inste el Govern de la Generalitat Valenciana a la firma sense
més dilació de l'acord de col·laboració corresponent al projecte conegut com
Escuela 2.0 amb el Govern d'Espanya i el Govern Autonòmic integre els  centres
educatius  del nostre municipi en aquest projecte, la qual cosa sens dubte suposaria
un  gran avanç en la modernització  de tots els col·legis del nostre municipi, dotant
tots els nostres alumnes en condicions d'igualtat, de tots els instruments tecnològics
necessaris per a integrar-los en un sistema educatiu de qualitat i adaptat al segle
XXI”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que malgrat no
compartir la política educativa de la Generalitat Valenciana considera que la
proposta del Ministeri és una ingerència en competències de les comunitats
autònomes; els perjudicats per aquestes disputes polítiques són els ciutadans
valencians; diu que s'abstindrà no per la mesura sinó per la ingerència; reivindica un
finançament d'acord amb les necessitats la Comunitat Valenciana.

A les 13 hores i 50 minuts s'absenta de la sessió la regidora M. Emilia Soro
Perona.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació manifesta que la Generalitat
Valenciana ha desenvolupat una política intensa en matèria de TIC; la conjuntura no
permet fer front a un tipus de despesa com aquesta.

El Sr. Alcalde-President diu que la inversió en educació de la Generalitat
Valenciana és molt major que la de la resta de comunitats autònomes.

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) set vots a favor (els
set vots dels regidors del Grup Municipal Socialista) i tres abstencions (les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Bloc i l'abstenció de la regidora del
Grup Municipal Popular M. Emilia Soro Perona, absent) ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a
recolzar el projecte Escuela 2.0 i la seua implantació  a la Comunitat Valenciana i
per tant a Xàtiva.

A les 14 hores s'incorpora a la sessió la regidora M. Emilia Soro Perona.

5é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
PERQUÈ EL GOVERN VALENCIÀ MODIFIQUE ELS PRESSUPOSTOS DE 2010
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EN LES PARTIDES CORRESPONENTS DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER MITJÀ
D'AMPLIACIÓ DE CRÈDIT PER A FINANÇAR LES SOCIETATS MUSICALS,
SOLUCIONE EL DEUTE PENDENT AMB LA FSMCV I REALITZE EL
DESPLEGAMENT NORMATIU I PRESSUPOSTARI DE LA LLEI VALENCIANA
DE LA MÚSICA PENDENT DES DE 1998

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 presentada pel Grup Municipal
Socialista, el 4 de març de 2010, registre d'entrada número 4671, perquè el Govern
Valencià modifique els pressupostos de 2010 en les partides corresponents de
cultura i educació, per mitjà d'ampliació de crèdit per a finançar les societats
musicals, solucione el deute pendent amb la FSMCV i  realitze el desplegament
normatiu i pressupostari de la Llei Valenciana de la Música pendent des de 1998,
del següent tenor literal:

“Les Societats Musicals han  constituït i constitueixen un dels pilars bàsics de
la identitat del poble valencià. Els músics valencians i les seues societats musicals
són un patrimoni  viu i sonor de la nostra Comunitat; un patrimoni que és la nostra
carta de presentació ja no sols a la nostra Comunitat sinó que va més enllà de les
nostres fronteres geogràfiques i del que tots i totes ens sentim orgullosos.

Les Societats Musicals s'agrupen en la FSMCV (Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana); una associació amb més de 40 anys
d'existència que agrupa 525 societats musicals d'Alacant, Castelló i València
(representant  més del 50% del total espanyol) amb més de 200.000 socis; 40.000
músics i 60.000 alumnes en les escoles de música.

Les Societats Musicals com a patrimoni, tradició, cultura i educació
necessiten ajudes per a poder continuar sent el que són, un referent cultural de la
Comunitat Valenciana. Aquestes ajudes que obtenen de les Administracions
Públiques s'han anat reduint de forma considerable en els últims anys, la qual cosa
provoca una asfíxia en la gestió, tant de les societats musicals com de les escoles
de música.

La Generalitat Valenciana té firmats acords  amb la FSMCV que no
compleixen i els retalls del Pressupost de la Generalitat per al 2010 són més que
significatius en les partides tant d'educació com de cultura en les quals el retall
respecte al Pressupost de 2009 suposa més d'un 34%.

Durant el procés del debat parlamentari, la FSMCV va presentar propostes
d'esmenes que afectaven diverses partides del projecte  de pressupost de la
Generalitat Valenciana per al 2010 per valor de quasi 16 milions d'euros. El
pressupost per a eixes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d'euros, és a dir, a
penes un 22,41% de la quantitat que la FSMCV estima necessària per a cobrir les
necessitats les Societats Musicals i que al mateix temps respectaria els
compromisos adquirits pel Consell.

Per a aconseguir els objectius de les societats musicals, els ajuntaments
valencians hem d'estar al costat de les nostres societats musicals, senyals d'identitat
dels nostres municipis i recolzar les seues iniciatives de futur.
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Per tot el que hem exposat i d'acord amb les actuacions realitzades per tots
els Grups parlamentaris en les Corts, a excepció del Grup Popular, proposem els
següents

ACORDS

1. Instar el Govern Valencià, a modificar els pressupostos de 2010, en les
partides corresponents de Cultura i Educació, per mitjà d'una ampliació de crèdit que
torne la totalitat de l'import de subvenció corresponent al 2009 com a mínim, i que al
mateix temps siguen tingudes en compte i estudiades les al·legacions de la FSMCV;
en especial la referida al Programa de Finançament Autonòmic d'Escoles de Música.

2. Instar la Generalitat Valenciana a solucionar el deute pendent amb la
FSMCV que ascendeix a 145.000 € des de 2008.

3. Instar la Generalitat Valenciana al desplegament normatiu i pressupostari
de la “Llei Valenciana de la Música” pendent des de 1998.

4. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la
Presidència de la Generalitat Valenciana i a la Presidència de la FSMCV, president
de la FVMP i als Grups parlamentaris de Les Corts”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, considera que després de
declarar les Societats Musicals BIC ara no hi ha finançament  per a elles en haver
basat el model econòmic en l'urbanisme; no és acceptable la reducció de partides a
societats amb la labor social i cultural de les bandes de música.

El Sr. Alcalde-President diu que amb la situació econòmica del país no pot
fer-se una altra cosa més que reduir la despesa; de les huit demandes plantejades
per la Federació de Bandes de Música només se n’han rebutjat dues.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que moltes
escoles de música no podran continuar  davant del retall i la seua labor és
fonamental; demostra que els músics i les bandes no són prioritaris ni per a
l'Ajuntament ni per a la Generalitat.

El Sr. Alcalde-President declara que el Grup Municipal Socialista és qui ha
generat aquesta situació econòmica.

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) nou vots a favor (els
set vots dels regidors 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 Socialista perquè el
Govern Valencià modifique els pressupostos de 2010 en les partides corresponents
de Cultura i Educació, per mitjà d'ampliació de crèdit per a finançar a la societats
musicals, solucione el deute pendent amb la FSMCV i realitze el desplegament
normatiu i pressupostari de la Llei Valenciana de la Música pendent des de 1998.
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5é.5. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PERQUÈ VICENTE PARRA SISTERNES, PRESIDENT DE LA
MANCOMUNITAT LA COSTERA-LA CANAL, RECTIFIQUE PÚBLICAMENT LES
MANIESTACIONES REALITZADES DURANT LA REUNIÓ DEL CONSELL DE
CENTRE D'ASPROMOVISE I INICIAR EL CANVI DE REPRESENTANT DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA EN LA MANCOMUNITAT LA COSTERA-LA CANAL

El Grup Municipal Socialista sol·licita declaració d'urgència per a passar a
tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, per a això procedeix a
exposar, succintament, la seua Moció “in voce” en la qual sol·licita que Vicente Parra
Sisternes, president de la Mancomunitat la Costera-la Canal rectifique públicament
les manifestacions realitzades durant la reunió del Consell de Centre d'Aspromovise
i iniciar el canvi del representant de l'Ajuntament de Xàtiva en la Mancomunitat La
Costera-La Canal.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, considera estem davant
d'un assumpte que requereix explicació en el Ple.

Vicente Parra Sisternes, president de la Mancomunitat La Costera-La Canal,
diu que si els fets van ocórrer al novembre no és un tema urgent; manifesta que ja
ha donat les explicacions pertinents, que no es considera un delinqüent; sempre ha
recolzat i recolzarà Aspromovise, no considera la urgència de la moció.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Bloc, demana la paraula.

El Sr. Alcalde-President no li concedeix torn de paraula adduint que ha de
votar-se abans la urgència.

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), nou vots a favor
(els set vots dels regidors 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 “in voce” presentada  pel Grup
Municipal Socialista perquè Vicente Parra Sisternes, president de la Mancomunitat
La Costera-La Canal rectifique públicament les manifestacions realitzades durant la
reunió del Consell de Centre d'Aspromovise i iniciar el canvi del representant de
l'Ajuntament de Xàtiva en la Mancomunitat La Costera-La Canal.

Davant la situació creada i en senyal de protesta, el Grup Socialista
abandona el Ple a les 14 hores i 10 minuts.

6é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Vicente
Parra Sisternes, com a president de la Mancomunitat La Costera-La
Canal, si en alguna ocasió ha manifestat als membres d'Aspromovise que
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el camí de la reivindicació comportarà la retirada del suport de
l'Ajuntament.

Vicente Parra Sisternes, respon que en cap moment va amenaçar; va
existir una reunió en què qui es declara amenaçat no estava present en
haver-la abandonat en els seus inicis; la direcció del centre no corrobora
la versió de qui es diu agredit, igual que altres alcalde i pares.

A les 14 hores i 15 minuts la regidora M. Emilia Soro Perona, abandona la
sessió.

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Vicente
Parra Sisternes, com a president de la Mancomunitat La Costera- La
Canal, si es va negar  que es tractara  sobre l'assumpte del Centre de
Dia.

Vicente Parra Sisternes, diu que en absolut, va sol·licitar que li
permeteren  fer gestions amb el Sr. Alcalde i amb la regidora de Benestar
Social de Xàtiva i que ells les realitzaren amb la Conselleria.

Alfonso Rus Terol, alcalde-president manifesta que malgrat que alguns
vulguen macular l'assumpte seguiran preocupant-se per Aspromovise.
Que, no obstant això, si es continua difonent que es necessita fer loteries
per a gestionar el centre, aquest haurà de ser assumit per l'Administració i
el gestionarà una empresa; la política es fa en el Ple i si algú pretén fer-la
per darrere  es trobarà amb l'alcalde.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que això és
amenaçar.

Alfonso Rus Terol, alcalde-president diu que això no és amenaçar és
advertir que no es pot utilitzar els xiquets per a fer política i enfront de la
reivindicació d'ells l'alcalde també té dret a la llibertat d'expressió;
considera que han fet molts esforços pels xiquets i no mereix una
utilització política i per això diu que parlarà clar, si arriba el moment,
sense que siga cap amenaça.

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Ramón Vila
Gisbert, regidor delegat d'Educació, fins quan el CEFIRE estarà
provisionalment en barracons i quin serà el futur destí de l’IES del
Simarro.

Ramón Vila Gisbert, manifesta que l'antic Institut Simarro està deteriorat i
no permet la seua ocupació immediata, els cursos estan impartint-se en
altres centres.

El Sr. Alcalde-President manifesta que demanarà a la Conselleria la
cessió de l'antic Institut Simarro.
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• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a José
Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, si s'ha
inspeccionat el pàrquing de la plaça La Bassa  i informa que s'han retirat
les tarifes anunciatives.

José Antonio Vidal Piquer, manifesta que la Junta de Govern Local ha
ordenat la immediata reposició de tarifes aprovades per l'Ajuntament i se
li ha donat un termini d'audiència al contractista; es va realitzar inspecció
per part de la policia.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a José
Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, si els
ciutadans podran reclamar la devolució.

José Antonio Vidal Piquer, respon que el que diguen els tècnics.

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

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

EL VICESECRETARI,


