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A  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia nou d'abril de dos mil
deu, es reuneixen a 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.

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. 3, DEL 5 DE MARÇ 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-i-un membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 5 de març de 2010.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚME RO 92,
D'1 DE MARÇ DE 2010, SOBRE “ABSÈNCIA DE LA LOCALITA T I DELEGACIÓ
DE LES FUNCIONS D'ALCALDE EN 1r TINENT D'ALCALDE VI CENTE PARRA
SISTERNES”

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 92, d'1 de març
de 2010, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde en el 1r
tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes”, amb el següent tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia  2  fins al 4 de març de
2010, ambdós inclusivament, per motius personals i de conformitat amb el que
disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2
d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde des del dia  2 fins al 4 de març de
2010,  en el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes, per a realitzar les funcions
d'alcalde.

Segon. La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia, sense
perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer. Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
Departaments municipals interessats i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebre”.
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L'Ajuntament en Ple, queda assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 92,
d'1 de març de 2010, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 1r tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes.

3r. EXP. NÚM. 281/2009 PEL FINANÇAMENT DEL ROMANENT  DE
TRESORERIA NEGATIU DE L'EXERCICI 2009. REDUCCIÓ DE DESPESES

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta proposta del
regidor d'Hisenda per a la reducció de la partida “912.22609 Òrgans de govern altres
despeses especials”, per import de 62.311,13 €, per a compensar el romanent
negatiu de l'exercici anterior.

Vist que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, estableix
en l'article 193.1, que en cas de liquidació amb romanent negatiu el Ple de la
corporació, en la primera sessió que celebre, haurà de procedir a la reducció de
despeses del nou pressupost per una quantia igual al dèficit produït.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora i
dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en
sessió celebrada el 25 de març de 2010.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, anuncia que votarà en
contra ja que, com ha manifestat altres vegades, no participa en la gestió del
pressupost ni comparteix la forma de governar del Grup Municipal Popular.
Denuncia que només es porta a Ple el mínim imprescindible i es deixa fora
expedients relacionats directament amb la pròpia activitat de control del Ple i de les
seues pròpies competències originàries. L'actual situació econòmica evidència la
política de despesa sense control i la falta de mesures seguit any rere any. Es
passen despeses d'un any per a l'altre per no tindre un pressupost seriós i rigorós,
no es té el concepte que els diners són de tots els ciutadans.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, votarà en contra en
considerar que la modificació pressupostària és fictícia i irreal. El vertader dèficit és
d'1,5 milions d'euros, el doble del passat any. Cal sumar a l'oferit en la liquidació els
dos reconeixements de crèdits per 1,1 milions d'euros, imputats al capítol II del
vigent pressupost i que el deixen esgotat en més del 50%. Evidencia la mala gestió
de l’any 2009 i un pressupost 2010 pràcticament liquidat. La sensació que es
transmet és de balafiament i de falta d'austeritat.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, es mostra  a favor de
l'aprovació de la proposta. Continua pensant que 62.000 euros de romanent negatiu
en l'actual conjuntura és positiu. Conjuntura creada pel Govern d'Espanya.
Practiquen una política de rigor, realisme i austeritat i fins ara no li ha anat malament
a Xàtiva.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que el regidor
d'hisenda és incapaç d'interpretar qualsevol xifra ni d'explicar-la. Pregunta què
passarà amb  les partides que estan esgotades per al 2010. Ni tan sols han explicat
que passarà al maig o juny quan les partides es queden sense crèdit. El problema
es fa cada vegada major. Desitja explicacions concretes del que passa a Xàtiva més
enllà de les circumstàncies globals de l'economia espanyola. El grup municipal
Popular és responsable d'allò que s'ha ocorregut a Xàtiva i el responsable de
solucionar el problema. Quan hi havia recursos també es gastava més del que es
devia.
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Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, lamenta la resposta
oferida pel regidor delegat d'Hisenda. Reitera la situació fictícia de la liquidació que
en realitat és d'1,5 milions. A més, diu, l'Ajuntament precisa frenar la despesa i això
no s'està fent. Desitja conéixer les mesures d'austeritat quan en realitat altres
regidors parlen de continuar incrementant despesa en el capítol II. No hi ha
capacitat de reduir la despesa corrent. La ciutadania té dret a conéixer la situació
real que és d'1,2 milions d'euros en factures pendents de pagament i de crèdit.
Demana que es plantegen vertaderes mesures de contenció de la despesa.

El Sr. Alcalde-President manifesta que l'artífex de l'èxit de la gestió
econòmica de Xàtiva ha sigut del Grup Municipal Popular, que ha aconseguit  menor
endeutament que la mitjana d'ajuntaments de més de 20.000 habitants. El Govern
d'Espanya ha gastat 205.000 milions d'euros amb uns ingressos de 107.000 milions.
El dèficit és del 100%. El dèficit de Xàtiva és el 0,2%. El Govern ha autoritzat als
ajuntaments un endeutament del 5,17% sense necessitat de plans de reequilibri.
Recomana conéixer la situació d'ajuntaments com el d’Alaquàs. Diu que l'única
circumstància negativa per a Xàtiva és que governe a Espanya, José Luis
Rodríguez Zapatero. La línia seguida ha sigut reeixida i es continuarà amb ella.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), nou vots en contra (els set
vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els dos vots dels regidors
del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar la reducció del pressupost de despeses amb un import de
62.311,13 € a càrrec del document RC núm. 2010/5339 realitzat en la partida
“912.22609 Òrgans de govern. Altres despeses especials”, del pressupost de 2010,
per a compensar el romanent negatiu de 2009.

Segon. Comunicar el present acord a l'oficina pressupostària perquè en
prenguen coneixement i efectes.

4t. EXPEDIENT 276/2010 CONSELL ESPORTIU: MODIFICACI Ó DEL
PRESSUPOST 1/2010, DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇA TS AMB EL
ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES GENERALS

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta proposta del
president del Consell Esportiu, per a l'inici d'un expedient de modificació del
pressupost que incremente les partides que han suportat els majors imports del
reconeixement de crèdits, i proposa que la modificació es finance amb càrrec al
romanent de tresoreria per a despeses generals.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora i
dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en
sessió celebrada el 25 de març de 2010.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que el capítol II
evidencia que es continua amb el procediment de contractacions il·legals. Recorda
que existeixen més de noranta persones contractades per obra o serveis
determinats; que, arbitràriament, treballadors no funcionaris ocupen llocs de
funcionaris; que no hi ha oferta pública d'ocupació; que no es realitza cap
convocatòria d'acord amb la Llei. Que les úniques mesures de contenció de la
despesa de personal han sigut prohibir les  pròrrogues de jubilació. El que cal fer,
diu, és resoldre els contractes irregulars. En el capítol II es gasta sense prioritats, no
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s'han incrementat els serveis i els existents es paguen amb convenis amb la
Generalitat. El problema no és el nivell d'endeutament sinó el destí donat a
inversions com la Plaça de Bous. A més del cost en interessos que es paga en
convenis que es van ajornant. La gestió de les hores extres es realitzen al capritx
del regidor delegat de Recursos Humans, no amb criteri objectiu. El Consell Esportiu
és un pou sense fons de despeses. Pregunta pel reconeixement de crèdits existent i
el que queda pendent.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que es reitera
en els arguments anteriors en el sentit que també el romanent de tresoreria del
Consell Esportiu és fictici. Recorda que fa tan sols un mes s'ha aprovat un
reconeixement de crèdit de 151.000 euros amb el que el vertader dèficit és de
70.000 euros. Es realitzen artificis legals per a ennuvolar les xifres. Aquestes xifres
no són responsabilitat del Govern d'Espanya sinó del Govern Municipal. La plantilla
s'ha duplicat en els últims anys i la despesa corrent general també. Amb els
arguments que esgrimeix el Sr. Alcalde-President bé sembla el cap de l'oposició
d'Alaquas. Tot açò ho fa per a evitar treballar i solucionar els problemes de Xàtiva.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), nou vots en contra (els set
vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els dos vots dels regidors
del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar la modificació del pressupost del Consell Esportiu número
1/2010, per suplement de crèdits per un import de 84.293,16 €, finançada mitjançant
el romanent líquid de tresoreria, i incrementar les partides següents:

Partida Denominació Import €
3400/226.01 Admin. General: Atencions Protocol·làries i represent. 2.000,00
3400/226.02 Admin. General: Publicitat i propaganda 7.000,00
3400/228.00 Admin. General: Events esportius 49.293,16
3421/221.00 Pavelló Voleí: Energia elèctrica 5.000,00
3422/221.00 Frco. Ballester: Energia elèctrica 7.000,00
3422/226.99 Frco. Ballester: Altres despeses diverses 2.000,00
3423/212.00 Camp Murta: Manteniment i reparacions 7.000,00
3424/221.00 Paquito Coloma: Energia elèctrica 5.000,00
Total ……..…………………………………………………………………. 84.293,16

Segon. Exposar al públic la present modificació del pressupost, mitjançant la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies
hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels interessats,
havent d'entendre definitivament aprovada la modificació pressupostària una vegada
transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagen formulat
reclamacions.

Tercer. Notificar el present acord a la Intervenció delegada del Consell
Esportiu per a la seua tramitació i efectes oportuns.

5é. DENOMINACIÓ D'UNA VIA PÚBLICA DE XÀTIVA: “CARRE R DEL
PONT DE CLARET O DEL SEMINARI MENOR”

Vist l'escrit presentat per Francisco Javier Grande Ballesteros, rector del
Seminari Menor i director Titular del Col·legi Claret de Xàtiva, en què explica que les
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persones que no coneixen la ciutat i volen arribar al Col·legi o Seminari tenen
dificultats, atés que en l'actualitat la seua adreça és camí Dos Molins, la qual cosa
provoca moltes confusions. Contínua explicant que la baixada del pont que arriba
fins el Col·legi està sense nom i sol·licita que eixa part de via pública es denomine
carrer del Seminari Menor, a més de les circumstàncies anteriorment descrites, per
ser el Seminari Menor una institució des de fa anys arrelada i consolidada a la
nostra ciutat i on han estudiat i estudien els futurs sacerdots, a banda de molts
xativins.

Vist l'informe emés en data 15 de febrer de 2010 per Isaïes Blesa Duet,
director de l'Arxiu Municipal, en què proposa una doble denominació per a no perdre
la nomenclatura que els anys han arrelat i que tots els xativins utilitzen per a eixe
accés al Col·legi Claret i Seminari Menor, com és “el Pont del Claret”, per tot això
proposa que es denomine “carrer del Seminari Menor i del Pont del Claret” (encara
que aquesta pertorbació de l'ordre lògic constituiria un “anàstrof hísteron-pròteron”,
segons la retòrica clàssica), d’aquesta manera passaria a ser oficial una
denominació popular com és la del “Pont del Claret”.

Vist el dictamen de la Comissió Municipal Informativa Sociocultural, de data
19 de febrer de 2010, en què es proposa al Ple l'aprovació de la denominació
següent: “carrer del Seminari Menor i del Pont del Claret”.

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa de Foment, de 26 de
febrer de 2010, en què es proposa al Ple de la corporació l'aprovació de la
denominació de la via pública com “carrer del Pont del Claret o del Seminari
Menor ” i que comprén el traçat següent: partint de l'entrada al pont (a l'Av. Ausiàs
March), comprén la pujada i baixada del mateix, fins a l'accés a l'entrada principal
del Col·legi Claret.

Vist el dictamen posterior de la Comissió Informativa Sociocultural, de data 26
de març de 2010, ratificant la proposta de la Comissió Informativa de Foment i
proposant al Ple l'aprovació de la mateixa denominació “carrer del Pont del Claret
o del Seminari Menor ”.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, sol·licita la mateixa
diligència en la denominació d'altres carrers instats pel seu grup i pendents de
resolució amb massa longevitat.

 El Ple de la corporació, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Primer. Denominar la via pública com “carrer del Pont del Claret o del

Seminari Menor ” i que comprén el traçat següent: partint de l'entrada al pont (a l'Av.
Ausiàs March), comprenga la pujada i baixada del mateix, fins a l'accés a l'entrada
principal del Col·legi Claret.

Segon. Notificar el present acord a Francisco Javier Grande Ballesteros,
rector del Seminari Menor i director Titular del Col·legi Claret de Xàtiva, c/. Pont del
Claret o Seminari Menor.

Tercer. Notificar a les administracions públiques interessades i a les entitats,
empreses i organismes que puguen estar afectats per l'acord adoptat (INE, Correus,
Cadastre) i donar-ne compte a la regidora delegada de Cultura, a Isaïes Blesa Duet,
director de l'Arxiu Municipal i als responsables dels Departaments d'Estadística i IBI,
als efectes procedents.

6é. EXP. NÚM. 42/2010, DESAFECTACIÓ DEL SUBSÒL DE
L'APARCAMENT DE LA PLAÇA SANT JAUME: APROVACIÓ DEFI NITIVA
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Considerant 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, en el qual s'ha construït un
aparcament de vehicles per a la posterior alienació del mateix, i s’ha canviat la seua
qualificació de 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.

Vist l'acord del Ple de la corporació de data 5 de febrer de 2010, en el qual es
va aprovar provisionalment l'alteració jurídica del subsòl de referència, i es va obrir
un termini d'informació pública, d'un mes de duració, perquè es realitzaren les
al·legacions que s'estimaren convenients, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la província de València número 38 de 15 de febrer de 2010.

Atés que finalitzat el mencionat termini, no s'ha presentat cap al·legació
respecte d'això, segons certificat de la Vicesecretaria, de data 17 de març de 2010.

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

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, es manifesta en contra;
considera que no observa inconvenient per a mantenir la pràctica de la cessió per
trenta anys. El contrari, l'alienació, no soluciona res i crea agravi comparatiu. El
problema de l'aparcament se soluciona millor amb la concessió. Considera que el
canvi de criteri ve donat per necessitat d’ingressos; com no queden diners en les
arques ara toca vendre sòl o subsòl. Sol·licita que el preu del sòl siga degudament
valorat i accedisca al preu de venda; que no es regale el subsòl. En tot cas, que
s'elimine el valor de l'excavació arqueològica que, segons la seua opinió, els futurs
adquirents no tindrien perquè suportar. Reitera que vigilarà l'aplicació estricta de la
Llei respecte del preu i el procediment de venda i recorda que la desafectació no
respon a motivacions d'interés general.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, considera que
l'obligació de l'Ajuntament és atendre les demandes dels ciutadans i, en eixe sentit,
la demanda dels propietaris prefereix que el bé siga íntegrament seu i no sols l'ús.
Critica que des de Proexa s'haja dit que el preu serà de 17.000 euros quan hi ha un
compromís que aquest preu siga tractat en el Consell d'Administració.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no hi ha preu cert fins que no el fixe
Proexa, s'ha fet estimació de costos a fi de negociar productes financers per a
facilitar l'adquisició a propietaris. Si Proexa entén que no ha de repercutir-se el cost
arqueològic així es farà. Cal entendre que Sant Jaume té les seues particularitats.
La motivació de canvi de criteri va ser acordada en Proexa i precisament sobre la
base del gran cost que ha tingut el pàrquing per estar en el centre urbà. Critica el
Grup Municipal Bloc que no hagen fet cap proposta i que tinga una postura
destructiva.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que el Ple és la
Junta General de Proexa per tant les decisions de Proexa les pren el Ple. També li
agradaria saber com es van a vendre els pàrquing ja que la Llei no  preveu la venda
directa.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), dos vots en contra (els dos
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vots dels regidors del grup municipal bloc) i set abstencions (les set abstencions
dels regidors del grup municipal socialista) ACORDA:

Primer. Alterar la qualificació jurídica del bé immoble del subsòl de la plaça
Sant Jaume, on s'ha construït un aparcament de vehicles per a la posterior alienació
del mateix, i canviar la seua qualificació de bé de domini públic a bé de caràcter
patrimonial.

Segon.  Reflectir en la rectificació anual del Llibre 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 registra'ls necessàries.

Tercer. 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.

Quart. Facultar l'alcalde perquè subscriga els documents que siguen
necessaris de cara a l'execució dels precedents Acords.

7é. 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 va dóna compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 91 al 145 (corresponent al mes de març de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

8é. DESPATX EXTRAORDINARI

8.1r. MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT EL GRUP EL G RUP
MUNICIPAL PARTIT  SOCIALISTA I EL GRUP MUNICIPAL BL OC
NACIONALISTA VALENCIÀ, SOBRE “LA PLATAFORMA NO AL
MACROABOCADOR DE LLANERA”

El grup municipal Partit Socialista i el grup municipal Bloc Nacionalista
València, sol·licita 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
Partit Socialista i el Grup Municipal Bloc Nacionalista València, el 8 d'abril de 2010,
registre d'entrada número 6769, perquè l'Ajuntament de Xàtiva procedisca a
presentar els recursos que siguen procedents en dret contra l'acord del Consorci del
Pla Zonal de Residus X, XI i XII, Àrea de Gestió 2 de data 21 de desembre de 2009.

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La “PLATAFORMA NO AL MACROABOCADOR DE LLANERA” presentà el
passat 30 de març una instància, que s'adjunta, dirigida al Sr. Alcalde de la ciutat, en
la qual expressaven reticències a la instal·lació d'una planta de tractaments de
residus a la localitat de Llanera de Ranes, i se sol·licitava de part de l'Ajuntament
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que, en defensa de l'interés general del municipi, es procedira a presentar els
recursos que foren procedents en dret contra l'acord del Consorci del Pla Zonal de
Residus X, XI i XII, Àrea de Gestió 2, de data 21 de desembre de 2009 per la qual
cosa s'atorga l'adjudicació de la construcció d’aquesta planta de tractament de
residus.

Des dels grups municipals  Partit Socialista i Bloc Nacionalista Valencià,
considerem que els arguments que al·lega la Plataforma contra aquesta adjudicació
són prou raonables i deixen clara la irregularitat amb la qual s'ha fet, i creiem que els
perjudicis que pot suposar la construcció d'aquest macroabocador motivem
l'acceptació de què es demana en l'escrit.

ACORD:

Donar suport a les al·legacions que expressa la “PLATAFORMA NO AL
MACROABOCADOR DE LLANERA” i procedir al que es demana en l'escrit.

Joan Josep Garcia Terol del grup Municipal Bloc, manifesta que són
revindicacions de la Plataforma que el seu Grup fa pròpies. Li preocupa que
l'abocador afecte l'entorn i a l'aqüífer. Sempre s'han mostrat en contra.

Roger Cerdá Boluda, del grup Municipal Socialista, manifesta les reticències
del seu Grup a la construcció d'un macroabocador en l'entorn comarcal de Xàtiva
d'aquestes magnituds que afectarà més de 70.000 habitants, ubicat damunt de
l'aqüífer del Caroig. Tindrà greus conseqüències per a la comarca i això ho
evidencien l'experiència d'altres abocadors. Per part de totes les pliques  s'han
incomplit exigències que motivarien l'anul·lació de l'adjudicació. L'emplaçament s'ha
decidit sense el rigor mínim. S'han omés falta de valoracions, cànons, etc. Fins i tot
hi ha un vot particular de dos tècnics de la Comissió Tècnica del Consorci de
Residus. Perquè tot estiga clar i reglat demana que l'Ajuntament de Xàtiva presente
al·legacions davant del Consorci de Residus.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme, manifesta que les
al·legacions ja van ser presentades per COMSA-SERSA-SAU i degudament
informades i rebutjades i, en tot cas, haguera de ser l'Ajuntament de Llanera de
Ranes qui formulara recurs per no estar d'acord amb la ubicació. Cap licitadora ha
presentat recurs contra l'adjudicació pel que obsta que  ho facen els ajuntaments.
Demana que retire el qualificatiu d'adjudicació irregular.

Joan Josep Garcia Terol del Grup Municipal Bloc, diu que Llanera pot
defensar els seus interessos atraient l'abocador, si bé, això afecta també els
interessos de tota la comarca que podrien ser contradictoris. Crida l'atenció que el
Partit Popular de la comarca es mostre a favor d'una cosa negativa per a la
comarca.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que la moció
és oportuna i necessària i la situació pot portar a greus problemes. Està en contra
de com s'han fet les coses.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme, manifesta que l'afecció
al medi ambient de l'abocador va ser discutida en el Consorci de Residus i serà
objecte de tractament en l'instrument ambiental oportú. Reitera que no es discuteix
l'abocador sinó l'adjudicació.

El Sr. Alcalde-President manifesta que li crida l'atenció que el Partit Socialista
es preocupe per aquest abocador i no per la Teixonera. Cal vetlar perquè la
instal·lació tinga tot el rigor i s'explote amb compliment estricte de la Llei. La
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Plataforma té tota la legitimitat per emprendre accions perquè l'Ajuntament haja de
ser conseqüent amb el Consorci de Residus.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els onze vots dels regidors presents del grup municipal Popular) nou vots a favor
(els set vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos dels
regidors presents del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel grup municipal Socialista i grup
municipal Bloc Nacionalista València, titulada Donar suport a les al·legacions que
expressa la “PLATAFORMA NO AL MACROABOCADOR DE LLANERA”.

8.2n. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIST A PER A
EXONERAR EL PAGAMENT DE LA TAXA PER L'ÚS PRIVATIU D EL GRAN
TEATRE DE XÀTIVA, RECONEIXEMENT DE LA VALUOSA TASCA  DUTA A
TERME PER RAIMON A FAVOR DE LA DEMOCRÀCIA I INICIAR  EL PROCÉS
DE CANVI DEL CARRER NATAL

El grup municipal Partit Socialista sol·licita 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
Partit Socialista, el 8 d'abril de 2010, registre d'entrada número 6771, perquè
l'Ajuntament de Xàtiva procedisca a exonerar el pagament de la taxa per l'ús privatiu
del Gran Teatre de Xàtiva, reconeixement de la valuosa tasca duta a terme per
Raimon a favor de la democràcia i iniciar el procés de canvi de nom del seu carrer
natal.

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El pròxim 15 de maig el cantant xativí Raimon actua al Gran Teatre de Xàtiva
amb motiu de la gira commemorativa dels 50 anys de la cançó “al vent”. Aquesta
actuació no ha estat programada per l'Ajuntament, sinó que ha sigut el propi cantant
qui ha fet les gestions oportunes per a poder actuar en el seu municipi i no es
quedara al marge de la celebració d'aquesta important efemèride. Efemèride que no
ha passat desapercebuda per les universitats valencianes. De fet, tant la UPV com
la Universitat de València han aprofitat el moment per a rendir-li l’homenatge que el
cantautor es mereix, pel fet que ha sigut una de les figures més importants de la
música valenciana dels anteriors 50 anys.

Però no sols les universitats valencianes han reconegut el seu mèrit i la seua
vàlua. La prova evident que Raimon és un dels referents culturals més importants de
la nostra terra són els anomenats reconeixements i premis que ha rebut al llarg de la
seua dilatada carrera artística. Entre ells destacar: el Premi d'Honor de l'Acadèmia
de les Arts i les Ciències de la Música Espanyola atorgat l'any 2007, la Medalla en
Belles Arts del Ministeri de Cultura el 1995 i el Premi Nacional de Música atorgat per
la Generalitat de Catalunya l'any 1994.

A tot açò, sumar la inestimable aportació que ha fet Raimon a la lluita per la
consolidació de la democràcia al nostre país i a la defensa de les llibertats
personals. De fet, durant els anys de la repressió franquista el seu coratge i la seua
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astúcia per contribuir a la lluita per les llibertats es manifesten en algunes actuacions
multitudinàries com ara el recital de l'Institut Químic de Sarrià (novembre 1966), el
debut en solitari al Palau de la Música Catalana (gener 1967), el concert a la
Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Madrid (maig 1968), el recital al Palau
d'Esports de Barcelona mentre el dictador agonitza (octubre 1975) o l'únic recital
autoritzat dels quatre que estaven programats al “pavelló d'Esports del Reial Madrid”
(febrer 1976) amb la presència entre el públic d'una gran part de la classe política
antifranquista i clandestina.

A la vista d'aquest inesgotable currículum, resulta prou lamentable que
l'Ajuntament de Xàtiva no s'haja plantejat en cap moment la possibilitat de fer
l'homenatge que el cantant es mereix i que, a més a més, tinga la intenció de
cobrar-li la taxa per l'ús privatiu del Gran Teatre.

ACORD:

1. Exonerar del pagament de la taxa per l'ús privatiu del Gran Teatre el
pròxim 15 de maig al cantant xativí Raimon.

2. Reconéixer la valuosa tasca duta a terme per Raimon a favor de la
democràcia, la defensa de les llibertats personals, la cultura i la llengua
pròpia i atorgar-li la Medalla d'Or de la ciutat.

3. Iniciar el procés pel canvi del nom del carrer natal de Raimon de manera
que passe a anomenar-se “carrer Blanc o de Raimon”

Joan Josep Garcia Terol del Grup Municipal Bloc, es manifesta a favor de la
moció presentada.

Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, es manifesta a favor de la
moció presentada.

Ramon Vila Gisbert, regidor delegat del Gran Teatre de Xàtiva, diu que
l'exoneració és il·legal; que 300 actuacions precedents l'han pagada; que cal pagar
una sèrie de despeses de l'actuació (neteja, hostesses, etc.) als qui va destinada la
taxa. Raimon no ha proposat que l'acte el promoga l'Ajuntament el que indueix a
pensar que és més rendible la promoció privada. El carrer i la medalla que s'estudie.

Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, manifesta que podria
subvencionar-se la taxa. La llibertat d'expressió hauria d'estar per damunt de moltes
altres consideracions. Deixar passar l'efemèride dels 30 anys de la cançó “al vent” a
Xàtiva és hui censurable. La solució és contractar-lo directament. Proposa que així
es faça. Seria una forma de millorar la imatge de la ciutat.

Ramon Vila Gisbert, regidor delegat del Gran Teatre de Xàtiva, diu que
l'Ajuntament no pot imposar la substitució en la promoció de l'acte.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la taxa constitueix el 60% del cost de
manteniment de cada acte. Quan l'artista promou l'acte li ix més rendible que la
contractació per l'Ajuntament. A l'exoneració diu que no. A la medalla i al carrer diu
que sí encara que si el proponent de la moció obliga a votar conjuntament dirà que
no.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els onze vots dels regidors presents del grup municipal Popular) nou vots a favor
(els set vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos dels
regidors presents del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:
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Únic. Rebutjar la moció presentada pel grup municipal Socialista per a
exonerar el pagament de la taxa per l'ús privatiu del Gran Teatre de Xàtiva i
reconeixement de la valuosa tasca duta a terme per Raimon a favor de la
democràcia i iniciar el procés de canvi de nom del seu carrer natal.

8.3r. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC
NACIONALISTA VALENCIÀ, PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE XÀTIV A
TRANSMETA A LES CORTES VALENCIANES L'APROVACIÓ I TR AMITACIÓ
D'UNA PROPOSICIÓ DE LLEI PER A LA QUAL S'ALIBERE DE  PEATGE LA
TOTALITAT DEL TRAM AP-7 QUE TRANSCORRE PEL TERRITOR I VALENCIÀ

El grup municipal Partit Socialista sol·licita 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 Nacionalista Valencià, el 4 de març de 2010, registre d'entrada número 4603,
perquè l'Ajuntament de Xàtiva transmeta a les Corts Valencianes l'aprovació i
tramitació d'una proposició de Llei per a la qual s'allibere de peatge la totalitat del
tram AP-7 que transcorre pel territori valencià.

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La recuperació de l'AP-7 per a un ús lliure de peatges ha estat una antiga
reivindicació de municipis, entitats veïnals i empresarials, que han vist com aquesta
infraestructura viària condicionava les seues activitats i el seu desenvolupament
sense rebre a canvi els beneficis que compensaven els desavantatges que suposa
la seua existència. Des de fa dècades, aquest greu comparatiu amb altres territoris
de l'Estat ha sigut un autèntic llast per a l'economia valenciana i un factor negatiu pel
que fa la mobilitat al llarg del territori valencià i, també pel que fa a les
comunicacions cap al nord. Per tant, la recuperació d'aquesta important
infraestructura constitueix una reivindicació històrica que, malgrat tot, no ha estat
estimada pels successius governs autonòmics i estatals.

El BLOC, mitjançant el seu grup parlamentari Compromís, ha presentat,
recentment, a les Corts Valencianes una proposició de Llei pel rescat parcial de la
concessió en els trams de peatge d'infraestructura viària AP-7 que transcorre per sòl
valencià. L'objecte de la Llei és la recuperació lliure de peatges i càrregues de l'AP-7
per al seu aprofitament eficient, així com per al rescat selectiu dels trams qualificats
com estratègics per la mobilitat interior del territori valencià. Aquesta Llei també
proposa la creació d'un Fons per a la recuperació de la infraestructura viària AP-7
que és nutricionària de forma acumulativa dels recursos que provenen de l'afectació
del producte d'impostos estatals i autonòmics generats per les societats
concessionàries d'autopistes de peatge. De les donacions anuals establertes pels
pressupostos estatals i autonòmics i dels recursos provinents de les societats
concessionàries d'autopistes.

ACORD:
Transmetre a les Corts Valencianes l'aprovació i tramitació d'una proposició

de Llei per a la qual s'allibere de peatge la totalitat del tram AP-7 que transcorre pel
territori valencià.
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Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, diu que el 1997 els govern
d'Espanya i Comunitat Valenciana del Partit Popular van firmar una pròrroga de la
concessió amb una única contraprestació: fer l'eixida a Terra Mítica. Amb això
l'alliberament no va tindre efecte el 2006 i quedà prorrogada. En aquests moments
la proposta formulada li correspon estudiar-la al Ministeri de Foment.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme, s'adhereix a la moció.
L'Ajuntament en Ple, per catorze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President

i els onze vots dels regidors presents del grup municipal Popular més els dos dels
regidors presents del grup municipal Bloc), set abstencions (les set abstencions dels
regidors del grup municipal Socialista) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta d'instar les Corts Valencianes a la tramitació i
aprovació d'una proposició de Llei per a la qual s'allibere de peatge la totalitat del
tram AP-7 que transcorre pel territori valencià.

9é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Joan Josep Garcia Terol del grup municipal Bloc, li manifesta a Marian Soro
Perona que en la Junta de Govern Local de 23 de març de 2010 s'aprova una
factura de restaurant i d'hotel del Certamen de Jóvens Intèrprets i pregunta a què
es referix.

- Marian Soro Perona, regidora, respon que a tots els membres del jurat del
concurs  s'els paga allotjament i manutenció corresponent al cap de setmana;
solen ser menús tancats.

• Joan Josep Garcia Terol del Grup Municipal Bloc, pregunta a José Antonio
Vidal Piquer sobre les negociacions amb la Mesa de Negociació del personal
de l'Ajuntament.

− José Antonio Vidal Piquer regidor delegat de Recursos Humans respon que
s'han  plantejat per part de l'Ajuntament mesures i propostes i s'està a l'espera
de nova Mesa per a conéixer la resposta dels Sindicats.

• Joan Josep Garcia Terol del Grup Municipal Bloc, manifesta a Vicente Parra
Sisternes que en Junta de Govern Local de 29 de març de 2010 van ser
aprovades les certificacions de l'ermita el Puig i pregunta pel seu estat actual.

− Vicente Parra Sisternes regidor delegat d'Urbanisme li respon que es tracta d'un
contracte de 2006 paralitzat davant del Jutjat d'Instrucció i les obres del qual
s'han représ. Es tracta d'obres d'apuntalament i de rehabilitació i d'aportacions
de materials.

• Rafael Llorens Gosálbez del Grup Municipal Socialista, li manifesta a Vicente
Parra Sisternes sobre la recepció total de l'obra del PAI Palasiet.
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− Vicente Parra Sisternes regidor delegat d'Urbanisme, respon que s'ha
pavimentat l'avinguda Corts Valencianes i s'estan resolent problemes amb el
subministrament elèctric  i que en breu es rebrà.

• Rafael Llorens Gosálbez del Grup Municipal Socialista,  manifesta a Vicente
Parra Sisternes la seua preocupació sobre l'obertura del carrer Hort de
l’Almúnia i el retard que està patint.

− Vicente Parra Sisternes regidor delegat d'Urbanisme,  respon  que l'obertura es
realitzarà quan Iberdrola autoritze la connexió elèctrica.

• Rafael Llorens Gosálbez del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente
Parra Sisternes sobre l'Ecoparc que ha de construir Girsa al polígon La Vila.

− Vicente Parra Sisternes regidor delegat d'Urbanisme, respon que ja s'ha iniciat
l'obra.

• Rafael Llorens Gosálbez del Grup Municipal Socialista, li pregunta a Vicente
Parra Sisternes sobre l’estat que presenta la Posada del Pescado i sobre
quan s'iniciaran els treballs d'intervenció.

• Vicente Parra Sisternes regidor delegat d'Urbanisme, manifesta que segons
les indicacions que li han sigut practiques, les obres havien d'haver començat
al març, que no obstant això, l'arquitecte municipal està portant la gestió a fi
que s'agilitzen

• Rafael Llorens Gosálbez del grup municipal Socialista, pregunta en quina
situació està el pàrquing de la Plaça la Bassa pel que fa al cobrament de
l'indegut de tarifes.

− El Sr. Alcade-President respon que quan es va fer la denúncia es va actuar
immediatament i que ha ordenat que periòdicament l'inspector municipal
verifique les tarifes.

• Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, manifesta que el pàrquing
de l'Albereda també està cobrant tarifes per damunt de les permeses. Desitja
que conste que aquests expedients no han anat a les comissions
informatives.

• Rafael Llorens Gosálbez del Grup Municipal Socialista, manifesta que la
gasolinera de la plaça d’Espanya i el grup electrogen de Pintor Guiteras
continuen generant soroll.

− Yolanda Sipán Sarrión regidora delegada de Medi Ambient,  respon que és una
cosa que haguera d'haver-se plantejat en la Comissió. L'enginyer municipal ha
fet gestions per a solucionar el problema directament amb els afectats. El
problema del grup electrogen està pendent de l'informe de Conselleria
d'Indústria. S'ha parlat amb les associacions de veïns i se'ls manté informats.



15

• Rafael Llorens Gosálbez del Grup Municipal Socialista, prega que s'agilitzen
els tràmits a fi d'afavorir la venda de les  parcel·les de La Mola. Retrau que
l'Ajuntament únicament haja valorat l'aspecte econòmic el que evidencia la
precarietat de la Hisenda Local.

− El Sr. Alcade-President respon que en el present moment el problema no és
muntar empreses sinó que no tanquen les que hi ha. En aquest moment no pot
valorar-se més que el preu al millor postor. Fins a tal punt la situació és greu que
publicada la subhasta va quedar descoberta i ha hagut de tornar a eixir amb una
detracció de valor considerable. Si algú ve a muntar empresa i fomentar
ocupació se l'escoltarà.

• Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, s'interessa sobre la
situació de cessió del Simarro a la Universitat Catòlica.

− El Sr. Alcade-President respon que l'Ajuntament negocia la cessió de l'Institut
Simarro i a partir d'ací s'estudiaren viabilitats. Entre elles la Universitat Catòlica a
fi de permetre estudis universitaris a Xàtiva.

− Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, respon que les negociacions
han d'estar molt avançades ja que la Universitat ja ho ha publicat en el seu web.

• Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, s'interessa sobre on es va
a ubicar el CEFIRE  i la FP i qui farà la reforma.

− Ramon Vila Gisbert regidor delegat d'Educació, respon que la reforma es
decidirà en funció que cristal·litzen les negociacions amb la Universitat. El
CEFIRE pot anar a escola d'idiomes.

• Roger Cerdà Boluda del Grup Municipal Socialista, suggereix a Ramón Vila
Gisbert, que trasllade a la Conselleria d'Educació la seua postura negativa a
la implantació de portàtils per a alumnes, precisament ara que la Conselleria
està canviant de criteri i fent gestions per a implantar-los.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores i cinquanta 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,


