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

Falten a la sessió les regidores M. Emilia Soro Perona, del grup municipal Popular i
Ana Francisca Sanhipólito Diego, del grup municipal Socialista a qui el Sr. Alcalde
considera excusades.

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. 4, DEL 6 DE MARÇ DE
2009.

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 dènou membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 6 de març de 2009.

2n. EXP. NÚM.  139/2009 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2009, DE
SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS, FINANÇATS AMB
EL ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES GENERALS

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta proposta del regidor
delegat d'Hisenda, 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, així com atendre diverses despeses no previstes en el pressupost com
l'aportació al Consell per a finançar instal·lacions al “Paquito Coloma”, i l'aportació
municipal per a la pavimentació de la vorera a la plaça d'Espanya, 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 26 de març de 2009.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que el seu vot
serà en contra. Considera que els criteris de gestió del pressupost no són correctes
per a una Administració Pública. Amb aquesta aprovació es confirma el que s'ha dit
en la sessió de l'aprovació de la liquidació,  en el sentit que el superàvit no és el que
es diu sinó que es maquilla. Mai es té coneixement cert de la realitat de
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l'Ajuntament, es gasta sense control i sense  consignació; es tanca el pressupost
amb romanent però sempre inferior a les factures pendents de reconeixement; no es
gestiona amb eficàcia i sí sense criteri, s'insisteix  en el fet que és un reconeixement
de factures sense consignació; segueixen sense existir contractes de
subministrament amb criteri de necessitats prèviament establertes; a més de no
saber comprar no se sap negociar, un exemple és el Col·legi Anglés, amb una
cessió que acaba per costar-li diners a l'Ajuntament.

Roger Cerdá Boluda, comença recordant al regidor d'Hisenda que ja en
l'anterior Ple li va dir que el superàvit no era tal i que es va demanar que s'adoptaren
polítiques extraordinàries contra la crisi,  com a ajudes d'emergència al comerç;
també podria haver-se  dedicat a inversions com ara guarderia infantil o altres
generadores d'ocupació. Ara es demostra que l'equip de govern no ha pogut fer res
perquè realment és mentida que hi haja superàvit, es porten reconeguts crèdits per
2 milions d'euros el que implica que el vertader dèficit és de 800.000 euros.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, manifesta que no cal mirar els resultats de la
gestió del secretari general del PSOE i alcalde del municipi d'Alaquàs per a
comprovar exemples de gestió del Partit Socialista en municipis. Al contrari un
exemple de la bona salut econòmica de l'Ajuntament és la recent informació en
premsa on  Xàtiva apareix com el menys endeutat de la província. El Partit Popular
va arribar al govern de Xàtiva amb una situació financera molt roïna i s'ha millorat
molt; l'Ajuntament està en una situació òptima. Manifesta que acceptarà únicament
propostes amb coherència no el gratis total i la congelació d'impostos.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera que si la major
part de suplement va a la Regidoria de Fira i Festes, açò demostra quines són les
prioritats del govern. Les xifres quadren però només aparentment; demana control
en la despesa corrent, un endeutament inferior i rigor en la contractació  en el
subministrament; adverteix que arribarà el dia en què el reconeixement de crèdit no
podrà assumir-se. Acaba la seua intervenció manifestant que tots els anys  es
gestiona el pressupost igual de malament.

El Sr. Alcalde recorda a la Sra. Suñer que quan la Diputació planteja una
central de compra per a optimitzar subministraments, el grup municipal Bloc vota en
contra.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que el pitjor exemple
de gestió és el de la Generalitat Valenciana governada pel Partit Popular i per
Francisco Camps, el propi Partit Popular és el pitjor exemple de gestió; la
responsabilitat dels reconeixements no és dels tècnics sinó de la gestió política i la
realitat és que hi ha un dèficit de 800.000 €.

El Sr. Alcalde manifesta que l'endeutament del municipi d'Alaquàs és d'un
129% i 29 milions de deute viu, l'Ajuntament de Xàtiva està en 7.700.000 € de deute,
en terminis fixos 6.800.000 € en el banc que genera més de 200.000 € d'interessos.
L’Ajuntament en les seues distintes àrees és viu i continuarà gestionant; el Partit
Socialista ha negat una situació econòmica que ara pretén abanderar, l’Ajuntament
no sols seguirà la línia de gestió i desenvolupament sinó que la incrementarà.

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

Primer. Aprovar la modificació del pressupost número 2/2009, per suplement
de crèdits i crèdits extraordinaris per un import d'1.273.558,73 €, finançada
mitjançant el romanent líquid de tresoreria, amb el següent resum per capítols:
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C II COMPRA DE BÉNS CORRENTS 1.152.579,73
C IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 52.646,00
CVI        INVERSIONS                                                      68.333,00
TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1.273.558,73

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 l'Oficina Pressupostària per a la seua
tramitació i efectes oportuns.

3r. EXP. NÚMERO 241/2009, SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE LES
FALLES DE XÀTIVA COM A FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

La Junta Local Fallera, aglutina en el seu si, de forma directa, un col·lectiu de
persones de Xàtiva, que en nombre superen les 5.000 aproximadament, aquest
col·lectiu té la seua raó de ser en la festivitat de Les Falles. Aquesta festivitat, com
molt bé se sap, se celebra de forma anual i ininterrompuda, en gran part de la
Comunitat Autònoma Valenciana durant els dies 15, 16, 17, 18 i 19 de març, des de
fa anys, tant és així que l'origen dels monuments fallers, es remunta a diversos
segles arrere.

La Junta Local Fallera de Xàtiva, es troba legalment constituïda a tots els
efectes jurídics i fiscals, i està inscrita en el cens d'associacions culturals de la
Generallitat Valenciana, disposa d'uns estatuts propis que regulen el seu
funcionament i es troba perfectament estructurada en diversos òrgans i seccions,
cadascun dels quals té una finalitat concreta i exerceix una funció determinada. A
més es troba integrada en l'estructura de la Junta Central Fallera, òrgan supralocal,
que amb seu a la Capital de la Comunitat Valenciana, aglutina tot el col·lectiu Faller
existent, ja no sols a la Comunitat, sinó, allà on la festivitat de les Falles ha arribat al
llarg dels anys, tant a nivell nacional com internacional.

Les Falles de Xàtiva, amb més de 75 anys d'existència, estan representades
per la Junta Local Fallera que duu a terme una labor de difusió cultural important a
nivell local, ja que al llarg de l'any, organitza i exerceix activitats, que encara, estant
vinculades directament al món de les Falles, suposen de facto, una oferta a la Ciutat
de Xàtiva, ja que, es poden considerar en la seua gran majoria, d'importància
sociocultural, tant en aspectes lúdics com educatius, per quant suposen el
desenvolupament moltes vegades d'arts escèniques, com el teatre, les exposicions
artístiques, etc. totes aquestes activitats enriqueixen l'oferta cultural que s'ofereix a
Xàtiva.

A Xàtiva s'aglutinen les 18 comissions falleres en què es divideix el panorama
faller de la Ciutat. En totes aquestes comissions, estan representats tots els sectors
de població de Xàtiva i suposen una via d'integració i intercomunicació social, tant
per la participació en esdeveniments eminentment Fallers, com en altres que no ho
són. El col·lectiu faller es caracteritza per la seua constant participació en l'activitat
sociocultural de Xàtiva, i fora d'ella.
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Per part de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, sempre s'ha entés que s'ha de
promoure la projecció de Xàtiva i de la seua història i cultura, des de totes les vies
que siga possible fer-ho, i una d'eixes vies  s'entén que ha de ser el de l'estreta
col·laboració amb els col·lectius que d'una manera activa i constant realitzen una
labor social, cultural, o d'una altra índole, que ajude a dinamitzar la Ciutat i projectar-
la cap a l'exterior. En aquest cas, la Junta Local Fallera de Xàtiva, per l'activitat que
exerceix, per la quantitat de persones que aglutina, etc., és un d'eixos col·lectius que
ajuden a eixa dinamització i difusió.

La Junta Local Fallera de Xàtiva organitza al llarg de l'any una sèrie
d'esdeveniments de caràcter social, lúdic, esportiu i cultural: Volta a Peu Fallera, Mig
Any Faller (Major i Infantil),  cavalcades del ninot, exposició del ninot, publicacions
diverses i llibre de la JLF, concursos de fotografies, cartells i narrativa, jornades
culturals, a més dels actes protocol·laris intrínsecs, com són la proclamació,
nomenament i presentació de les falleres majors, el comiat, etc.

Finalment, cal tindre en compte i valorar molt positivament l'aspecte de
desenvolupament turístic que suposa la festivitat de les Falles. Durant la setmana
fallera, la nostra Ciutat acull milers de visites de gent d'altres pobles i ciutats que ens
visiten amb l'única intenció de visitar les Falles i els actes que giren al voltant de les
mateixes. Tot aquest turisme directament relacionat amb les Falles, genera una
important economia local.

Vista la proposta favorable emesa el 4 de març de 2009, per la regidora
delegada de Fira i Festes, Rosa M. Esteban Miedes.

Considerant la legislació vigent, en concret el 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.

Vist l'informe emés el 16 de març de 2009, per la directora de l'Àrea
Sociocultural en què indica el procediment que s'ha de seguir i argumenta el
següent:

1r. Que d'acord amb el que disposa l'article 5.1 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, l'Ajuntament pot
instar la sol·licitud de declaració de les Falles de Xàtiva com “Festa d'Interés Turístic
autonòmic de la Comunitat Valenciana”, ja que la seua repercussió socioeconòmica,
la seua transcendència com a atractiu turístic, així com els valors propis que
representen s'estenen a tota la geografia de la Comunitat Valenciana, ofereixen una
especial rellevància des del punt de vista turístic, valoren la cultura i les tradicions
populars i suposen:

− La integració i participació de la societat autonòmica.
− L'afluència i integració de visitants i turistes.
− La potenciació, conservació i difusió de valors positius de convivència,

tolerància i reconeixement de la diversitat.
− La promoció tant del territori on es desenvolupen com els seus valors

culturals, ludicofestius, historicoartístics, paisatgístics, urbanístics i medi
ambientals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i fora d'ella.

2n. La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació preceptiva per a la seua
tramitació, article 5.2.:

a) Descripció detallada de la celebració.
b) Qualssevol llibres, fullets, tríptics, vídeos o altres suports de promoció de

la festa, així com aparicions en premsa de tirada local, autonòmica,
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nacional o internacional i el suport i l’adhesió de quants organismes
públics o privats poguera demanar-se amb vista a reforçar la petició.

c) L'existència a la localitat o a l’àrea geogràfica immediata d'un equipament
adequat d'allotjaments i de serveis turístics.

d) Altres dades que el sol·licitant considere d'interés.

Vist el dictamen emés el 20 de març de 2009 per la Comissió Municipal
Informativa Permanent Sociocultural.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar a favor, si
bé, considera que amb el consens adequat cal solucionar problemes pendents en el
món de les falles. La subvenció a la Junta Local Fallera ha de regular-se d'una altra
forma, de manera que es financen directament els monuments i llibres de falla, que
és el que fomenta la cultura,  a fi que es millore allò que pot ser atractiu per al
visitant. Es gasten 95.000 € en menjars, sopars i flors i no ho considera correcte.
Sol·licita que es produïsca una reorientació de la inversió de la despesa pública.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta estar a favor i
recolza la proposta realitzada per la regidora del grup municipal Bloc, considera que
a més de la declaració de les Falles com Festa d'Interés Turístic de la Comunitat fa
falta un major control de la subvenció a la Junta Local Fallera perquè els diners
arriben al seu destí que són els monuments i la creació fallera.

El Sr. Alcalde-President diu estar a favor i els indica que quan vulguen
plantejar aportacions han de fer-ho en Comissió Informativa; manifesta que els
pressupostos de les falles s'aproven en les falles; si consideren que la Junta Local
Fallera no deu existir que ho plantegen.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels dènou vots presents, ACORDA:
Primer. Sol·licitar a la Conselleria de Turisme, Agència Valenciana de

Turisme, la Declaració de les Falles com “Festa d'Interés Turístic autonòmic de la
Comunitat Valenciana”, i adjuntar 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.

Segon. Facultar l'alcalde-president per a la sol·licitud de Declaració de les
Falles com Festa d'Interés Turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana.

4t. EXP. NÚM. 364/2008, DESAFECCIÓ I DECLARACIÓ DE PARCEL·LA
SOBRANT SITUADA AL POLÍGON 41, CORRAL DE MATEU, BIXQUERT,
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: APROVACIÓ DEFINITIVA

Per Providència d'Alcaldia de data 16 de desembre de 2008, va iniciar
expedient per a procedir a la desafecció  de la parcel·la  mencionada, propietat
d'aquest Ajuntament  i qualificada com bé de domini públic i la seua posterior
declaració com parcel·la sobrant.

Amb  data 16 de desembre de 2008, es va emetre un informe de Secretaria
en relació amb el procediment i la Legislació aplicable en relació amb aquest
assumpte  i amb data 21 de gener de 2009, es va emetre un informe pels Serveis
Tècnics sobre la situació física i jurídica del bé.

Amb data 16 de desembre de 2008 es va sol·licitar certificació acreditativa de
la inscripció de tal bé en el Registre de Béns de la Propietat de Xàtiva i amb data 30
de gener de 2009 es va emetre certificat de Secretaria sobre la propietat d'aquest
Ajuntament.
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Amb data 6 de febrer de 2009, de desafecció de la parcel·la es va aprovar
inicialment per acord del Ple de la corporació i es va publicar anunci  en el Butlletí
Oficial de la Província de  València i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament sotmetent
l'expedient a un període d'informació pública d'un mes en què no s'ha presentat cap
al·legació.

Atés el que disposen els articles 7 i 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les entitats locals, i 22.2.l), 47.2.n) i
81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Atés que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seua aprovació definitiva pel Ple de la corporació, en virtut
dels articles 22.2.l) i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.

Vist l'informe proposta emés pel Departament  de Gestió Patrimonial.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada

el 27 de març de 2009, en què proposa al Ple l'aprovació definitiva de l'esmentada
desafecció.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament la desafecció de la parcel·la de 113 m2

propietat d'aquest Ajuntament, situada al Polígon 41, Corral de Mateu, Bixquert,
d'aquesta localitat, i canviar la seua qualificació de bé de domini públic a bé
patrimonial.

Segon. Declarar la parcel·la descrita com  parcel·la sobrant, de conformitat
amb els articles 7 i 8  del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament de Béns de les entitats locals.

Tercer. Anotar en el Llibre d'Inventari de Béns de la corporació l'alteració de
la qualificació jurídica de la mencionada parcel·la i traslladar al Registre de la
Propietat perquè procedisca a deixar constància d'aquesta canvi per mitjà dels
corresponents assentaments o anotacions registrals.

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

5é. 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 121 al 191 (corresponent al mes de març de 2009)

De tot això, queda el Ple assabentat.

6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PER A
LA CELEBRACIÓ DEL 30 ANIVERSARI DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL
3 D'ABRIL DE 1979

 Prèvia declaració d'urgència adoptada per la unanimitat dels membres que
integren la corporació de conformitat en el que estableix l'article 91.4 del vigent
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Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, es  passa a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre
del Dia.

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdá Boluda,
portaveu del grup municipal Socialista, presentada el dia 31 de març de 2009,
registre d'entrada número 6612, del següent tenor literal:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 3 d'abril de 1979, després de la ratificació majoritària de la ciutadania a la
Constitució de 1978 es van celebrar les primeres eleccions municipals que van obrir
el camí de la normalització democràtica a Espanya i a la vertebració política de la
societat espanyola.

En els últims anys de la dècada dels 70 el nostre país recuperava la
democràcia celebrant unes eleccions fonamentals en què van ser triats lliurement
els regidors i regidores i els alcaldes i alcaldesses de tots els ajuntaments
espanyols.

La massiva participació electoral en la jornada va suposar el millor impuls al
canvi polític i al desig d'inaugurar una nova etapa democràtica en la història
d'Espanya. La Constitució dels primers ajuntaments va ser una festa de la llibertat i
de la democràcia que va demostrar la maduresa de la societat espanyola.

Durant aquests 30 anys els Governs locals de les ciutats i pobles han millorat
significativament el benestar social dels ciutadans, prestant-los un nombre important
de serveis de qualitat.

El canvi  i el progrés experimentat en aquests anys de democràcia es deuen
en gran manera al treball i a l'esforç dels més de 300.000 alcaldes i regidors que
han exercit les seues responsabilitats al llarg d'aquests 30 anys. També pel suport i
la confiança d'una ciutadania compromesa amb el present i el futur de les seues
ciutats i pobles.

La resposta donada pels ajuntaments a les demandes dels ciutadans ha sigut
fonamental per a forjar la cohesió social, basada en la solidaritat i en la igualtat.

Les entitats locals han sigut líders, en la millora de la qualitat dels serveis a la
ciutadania i a l'hora de proporcionar benestar i progrés.

La proximitat als problemes diaris, vitals, immediats de la gent, els que més
afecten a les seues aspiracions i necessitats, unit al coneixement més ajustat  del
medi en què desenvolupen  les persones els seus projectes de vida, han fet de
l'àmbit local un espai privilegiat per a millorar les condicions de vida dels veïns.

La consolidació dels ajuntaments ha sigut una de les claus de l'accelerat
avanç de la democràcia al nostre país, convertint-se en una escola de lideratge i en
un important viver del qual s'han sabut nodrir després, altres administracions
públiques.

Celebrar  el 30 aniversari de les primeres eleccions municipals suposa
festejar  el triomf dels millors valors democràtics amb què tots ens identifiquem: el
diàleg, la participació, la tolerància, el compromís, la responsabilitat, el benestar i el
progrés que es resumeix en una sola paraula: DEMOCRÀCIA.

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

PROPOSTA D'ACORD
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1. Commemorar el 3 d'abril i organitzar un acte institucional, per a celebrar
els 30 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques del 1979.

2. Distingir el dia 3 d'abril com “Dia de portes obertes de l'Ajuntament”.
3. Consensuar amb tots els grups municipals del consistori, un manifest a

favor de la política municipal amb motiu del dia 3 d'abril.
4. Celebrar al llarg dels pròxims mesos, diferents activitats municipals

relacionades amb la vida i la història de l’Ajuntament democràtic en
col·laboració amb l'entramat associatiu del municipi: cicles de taules
redones i conferències, jornades de debat, exposicions de fotografies, etc.

5. Promoure al llarg d'enguany, el coneixement dels valors municipals
relacionats amb la tolerància, la proximitat i la ciutadania entre els xiquets i
joves, i planificar actes en els centres educatius on intervinguen
representants de tots els grups municipals.

6. Proposar el nom “3 d'abril” per a una plaça, parc, avinguda o carrer de la
ciutat en homenatge a la data de celebració de les primeres eleccions
municipals”.

Acabada la lectura de la moció, Vicente Parra Sisternes, portaveu del grup
municipal Popular, proposa una moció conjunta dels tres grups municipals, amb les
següents característiques:

1. Celebrar acte institucional coincidint amb la constitució de la primera
corporació democràtica.

2. Distingir el dia 3 d'abril com a jornada de portes obertes.
3. Consensuar un manifest que es llegirà en un acte institucional.
4. Que des del Departament de Cultura es proposen diverses activitats

il·lustratives i commemoratives.
5. Designar un carrer o plaça amb el nom d'aquest dia.

Els senyors Portaveus dels Grups Socialista i Bloc assenteixen al contingut
de la proposta conjunta.

I no havent-hi més intervencions, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels
dènou membres presents, ACORDA:

Únic. Aprovar conjuntament pels tres grups municipals que conformen la
corporació, la següent proposta en relació amb la commemoració de la constitució
dels primers ajuntaments democràtics:

1. Celebrar acte institucional coincidint amb la constitució de la primera
corporació democràtica.

2. Distingir el dia 3 d'abril com a jornada de portes obertes.
3. Consensuar un manifest que es llegirà en un acte institucional.
4. Que des del Departament de Cultura es proposen diverses activitats

il·lustratives i commemoratives.
5. Designar un carrer o plaça amb el nom d'aquest dia.

6é.2. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
SOBRE L'EXEMPCIÓ DEL PAGAMENT PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS (GRAN TEATRE, CASA DE LA CULTURA, CASA DE LA
JOVENTUT) ALS COL·LECTIUS LOCALS
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S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdá Boluda,
portaveu del grup municipal Socialista, presentada el dia 2 d'abril de 2009, registre
d'entrada número 6768, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament de Xàtiva té aprovades diverses taxes que graven l'ús privatiu
de les instal·lacions municipals. Concretament el Gran Teatre, la Casa de la Cultura
i la Casa de la Joventut. En el cas del Gran Teatre, la taxa per l'ús privatiu del
mateix és d'1.390 €. En els casos de la Casa de la Cultura i la Casa de la Joventut,
el col·lectiu que realitze qualsevol tipus d'activitat fora de l'horari establit ha d'abonar
el cost de les hores extraordinàries del treballador municipal.

Aquesta situació dificulta, de forma importants, la realització per part dels
diferents col·lectius municipals de les seues activitats ja que suposa un gasto extra a
què fer front i que, en alguns casos, ha impedit que es realitzaren activitats
previstes.

Aquesta és una situació anòmala, ja que una de les tasques fonamentals de
l'administració local és la  de facilitar i promoure l'expressió del treball dels col·lectius
locals de qualsevol tipus (cultural, artístics, juvenils …) i les taxa anteriorment
mencionades suposen un clar -ho per a la consecució d'aquest objectiu.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Aprovar l'exempció del pagament per a l'ús de les instal·lacions municipals
(Gran Teatre, Casa de la Cultura, Casa de la       Joventut …) als
col·lectius locals.

El Sr. Alcalde-President demana que es vote  directament la urgència de la
moció perquè la moció ja s'ha presentat amb  antelació i es coneix.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, sol·licita motivar la
urgència conforme al Reglament Orgànic Municipal (ROM).

El Sr. Alcalde demana informe el secretari.
El secretari manifesta que no pot informar sense consultar el ROM i el ROF.
El Sr. Alcalde finalment permet explicar la urgència.
Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu estar a favor de la

urgència de la moció. És una cosa que està permanentment en boca de la
ciutadania i, segons la seua opinió, els col·lectius es queixen  amb raó. Sol·licita que
s'estudie i que en els pròxims pressupostos es tracte.

El Sr. Alcalde-President considera que aquest és un debat molt antic.
L’Ajuntament no cobra sinó que es reintegra d'una xicoteta part de les despeses, hi
ha edificis en què no es paga res i altres com el Gran Teatre on sí que es paga i es
pagarà perquè en cas contrari no es podria mantindre ni tan sols la programació.
L'única forma de gestionar les instal·lacions com el Gran Teatre o la Ciutat de
l'Esport, quan estiga finalitzada, és eixa. Cal tindre rigor i aquest es demostra amb
actituds a vegades impopulars.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta que el que
desitja és que s'exporte el model de l'Olímpic a la resta dels col·lectius que utilitzen
unes instal·lacions de més de 60.000 €



11

I no havent-hi més intervencions, l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra
(el vot del Sr. Alcalde 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 de les regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció,
ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup municipal
socialista sobre l'exempció del pagament per l'ús de les instal·lacions municipals
(Gran Teatre, Casa de la Cultura, Casa de la Joventut) als col·lectius locals.

6é.3. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, SOBRE
INSTAR ALS CORTS VALENCIANES A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE SUPORT
A CANTANTS I GRUPS QUE USEN EL VALENCIÀ EN EL SEU PRODUCCIÓ

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Cristina M. Suñer
Tormo,  portaveu del grup municipal Bloc, de data 2 d'abril de 2009,  del següent
tenor literal:

“La cultura representa un  espai bàsic de les activitats col·lectives de
qualsevol societat moderna, l'accés a què constitueix un dret democràtic  a
preservar pels poders públics, entre ells la Generalitat, la Diputació i els nostres
ajuntaments.

Entenem la Cultura com un element de racionalització personal que reforça i
allibera la consciència individual com un vehicle de coneixement que fomenta
l'esperit crític i la creativitat i com una activitat conformadora d'identitats i enriquidora
de l'existència tant dels individus com dels pobles.

En efecte, el principal tram cultural del nostre país és la nostra llengua i per
tant, hauria de ser objecte preferent de les nostres programacions culturals, amb el
doble objectiu d'aconseguir la normalització i la normalitat de l'ús com a vehicle
d'expressió cultural.

En aquesta direcció i mitjançant la defensa de polítiques que incidisquen en la
integració, en la dinamització i en la participació plantegem com a eix prioritari de la
Generalitat, de la Diputació de València i dels ajuntaments la difusió i programació
de la música i dels músics en valencià.

Pro tot això, proposem al Ple:

1. Instar les Corts Valencianes a:
a) Prendre les mesures necessàries per a disposar d'ajuda econòmica als

cantants i grups que usen el valencià  en la seua producció.
b) A preses les mesures necessàries perquè els mitjans de  comunicació

públics potencien aquests grups i cantants i oferisquen espais dedicats en
exclusiva a ells i garantisquen la seua presència en altres espais on hi
haja actuacions musicals.

c) A adoptar mesures de foment de la contractació d'aquests cantants i
grups per part dels programadors públics i privats.

2. Acordar la inclusió en la programació de les festes del nostre poble de
cantants i de grups en valencià.
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3. Traslladar aquest acord a la Presidència i a tots els grup polítics de les
Corts Valencianes així com  a la Presidència i a tots els grups de la Diputació
de València.”

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, explica la urgència de la
moció.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta estar a favor de
la urgència.

El Sr. Alcalde-President considera que aquest tipus d'ajudes ja estan
habilitades tant per la Conselleria de Cultura com per la Diputació, mitjançant el
SARC.  D'altra banda manifesta que no creu en festivals que acaben desapareixent
per falta de suport i d’interés.

A les 13 hores i 20 minuts s'absenta de la sessió la regidora M. José Masip
Sanchis.

I no havent-hi més intervencions, l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra
(el vot del Sr. Alcalde 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 de les regidores del grup municipal Bloc) i una abstenció (la
Regidora del Grup Popular absent), ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup municipal Bloc
sobre “Instar Les Corts Valencianes a l'adopció de mesures de suport a cantants i a
grups que usen el valencià en la seua producció.

A les 13 hores i  25 minuts s'incorpora a la sessió la Regidora M. José Masip
Sanchis.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer, del grup municipal Bloc, demana al regidor Jorge Herrero
Montagud que responga la pregunta que li va realitzar en el Ple anterior sobre
les despeses generades en el Pla Especial del Nucli Antic.

- Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, informa de les resolucions i
decrets sobre pagaments a empreses i gratificacions a treballadors.

- Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera que la resposta no
és adequada i que no s'ajusta a allò que s'ha preguntat, per la resposta del
regidor  dedueix que no se sap el que costarà.

Acaba manifestant que ho considerarà com una negativa a donar informació i
que es reserva l'exercici d'accions legals.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, demana a la regidora Rosa M.
Esteban Miedes, que responga a la pregunta que li va realitzar en el Ple anterior
sobre les factures aprovades en la Junta de Govern Local de 16  de  febrer de



13

2009, sobre muntatge  d'elements de la cavalcada de reis a l'empresa Sarri-
Hogar i la factura de subministrament i muntatge de cavalcada de reis  a
l'empresa Fayos-Palop, SL.

- Rosa M. Esteban Miedes, regidora delegada de Fira i Festes, respon que cada
factura és d'una empresa distinta i que es refereix a conceptes distints, una és de
ferro i l’altra de fusteria, en l'expedient consta degudament detallat.

- El Sr. Alcalde diu que la resta de detalls  se li donen per escrit.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, demana al regidor Marco
Antonio Sanchis Fernández, que responga a la pregunta que li va realitzar en
el Ple anterior sobre el “Circuit Teatre”, les bases existents de la
convocatòria, locals, requisits dels locals, sol·licituds presentades, criteris de
valoració i d’adjudicació i import de l'activitat.

- Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Joventut, explica la
motivació per la qual es va portar a terme la iniciativa del “Circuit Teatre” , diu
que no hi ha hagut cap sol·licitud per part de cap local i manifesta que el cost
per actuació és de 500 €.

- Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, protesta pel fet que es no
se li respon a la pregunta.

- El Sr. Alcalde-President respon que el regidor  ha respost de la seua gestió
política i amb ella es dóna per complit.

- Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que sí ha estat
presentada una sol·licitud d'actuació per escrit i en l'anterior legislatura i  que
des de l'Ajuntament no es va respondre; i afegeix que no hi ha bases, ni
convocatòria, ni res.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, demana al regidor Vicente
Parra Sisternes, que li conteste a la pregunta que li va formular en el Ple anterior
sobre si les parcel·les de propietat municipal del sector Meses ja adjudicades
han complit els requisits de construir nau sobre aquests terrenys i  si s'ha sigut
amb el requisit de la creació de llocs de treball que existia en el plec de
condicions.

-  Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que deu
exigir-se quan es complisca el termini  que consta en el plec de condicions, els
detalls els pot trobar en l'expedient o preguntar-ho en el departament.

• Cristina M.  Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta al Sr. Vicente Parra
Sisternes, si la discoteca Apache té llicència d'obertura.

- Vicente Parra Sisternes,  regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que es
troba en termini  per a esmenar deficiències i finalitza en aquest mes d'abril.
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• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, sol·licita justificació al Sr.
Alcalde sobre com ha alçat l'inconvenient de les obres d'Ausiàs March.

- El Sr. Alcalde-President respon que en la Comissió d'Hisenda ho ha d'explicar
la interventora que és la tècnic i que se li acompanye la documentació.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, quan va a iniciar-se l'expedient de modificació del Pla General
d'Ordenació Urbana relatiu al vol de la Plaça de Bous.

- Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'obres i urbanisme, respon que si és
necessari modificarà el PGOU.

• M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal Socialista, pregunta a M. José
Masip Sanchis, quantes persones a Xàtiva estan a disposició de ser ateses per
menjador social i les mesures a adoptar en les últimes dates.

- M. José Masip Sanchis, regidora delegada de benestar social, respon que en el
pressupost s'incrementarà la partida per al cas que situacions d'emergència
superen les previsions establertes; que l'Ajuntament paga ajudes directes però
no presta servei de menjador, aquest servei el presten l'església, Creu Roja i
institucions anàlogues; explicita que des del seu departament també es
gestionen les ajudes que atorga la Conselleria. Acaba manifestant que a Xàtiva
no faltarà el menjar a cap ciutadà.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, pregunta si s'ha decidit
què fer amb el pàrquing del Palasiet.

- El Sr. Alcalde respon que no.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista pregunta si hi ha
moratòria en el pagament de l'IBI sobre terrenys afectats per PAI.

- El Sr. Alcalde respon que s'estudiarà.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, recorda la moció del Ple
anterior sobre projecte de rehabilitació de la muralla de Selgas que es va aprovar
i no s'ha fet.

- Vicente Parra Sisternes,  regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que es té la
intenció de fer.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista,  es dirigeix a Rosa M.
Esteban Miedes, per a aclarir que l'empresa Fayos i Palop, SL, i l'empresa Sarri-
Hogar, SL,  tenen el mateix gerent i que li consta que contracten gent amb
escassa qualificació.

- Rosa M. Esteban Miedes, regidora delegada de Fira i Festes respon que  els
treballadors tenen els seus contractes i que estan assegurats.
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- El Sr. Alcalde-President manifesta que si es coneix aquesta circumstància que
es denuncie i s'actuarà.

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

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

EL VICESECRETARI,


