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A  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores quaranta minuts del dia quatre de juny
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 interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com fedetària.

Falta a la sessió la regidora Ana Francisca Sanhipólito Diego, del grup
municipal Socialista 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. 5, DEL 7 DE MAIG
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.

Roger Cerdá Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista, realitza
dues observacions a l'acta: que en la pàgina 5, en el punt 3r, s'ha omés el
sentit del vot Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal Bloc; i que la
referència realitzada al sorteig de vivendes de protecció oficial no són 600 sinó
200.

El secretari manifesta que es procedirà a la seua rectificació.
No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint

membres presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia 7 de maig de 2010.

2n. SOBRE SOL·LICITUD DE L'ADIF DE LA CESSIÓ GRATUÏTA
DELS TERRENYS DE L'ANTIGA PLATAFORMA FERROVIÀRIA MANUEL-
L'ENOVA-XÀTIVA, PER A SER DESTINATS A VIA VERDA

El secretari explica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió del
present punt en l'ordre del dia, i amb això la seua urgència, en tractar-se d'un
expedient no dictaminat prèviament per Comissió Informativa.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents acorda
aprova ratificar la inclusió del present assumpte en l'ordre del dia.
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Es dóna lectura a la proposició que formula la regidora delegada de Medi
Ambient, de 31 de maig de 2010, i que diu:

“Els Plens municipals dels ajuntaments de Xàtiva, Manuel i Sant Joan de
l’Ènova van acordar sol·licitar a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries la
firma d'un conveni l'objecte de la qual siga  habilitar una “Via Verda” en el traçat
extingit de la línia fèrria Xàtiva-Pobla Llarga, una vegada en funcionament la
nova línia resultant de l'execució del projecte per part del Ministeri de Foment
denominat “Variant ferroviària en ample ibèric de Manuel l’Ènova, entre les
estacions de Xàtiva i Pobla Llarga”. Tot això dins del Programa Via Verda que
impulsa la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.

L'administrador d'Infraestructures Ferroviàries va supeditar la
formalització del conveni a la prèvia posada en comú de les iniciatives
municipals, exclòs Sant Joan de l’Ènova per no veure's afectat el seu terme per
l'extingit traçat ferroviari, i a la incorporació de la Diputació Provincial de
València o la Generalitat Valenciana, com a Administracions supramunicipals
de caràcter vertebrador.

L'Ajuntament de Xàtiva va sol·licitar, mitjançant un acord de la Junta de
Govern Local de data 10 de maig de 2010, subvenció a la Conselleria
d'Infraestructures per a l'execució del projecte abans citat.

L'Administració autonòmica, fruit de les gestions realitzades des de
l'Ajuntament de Xàtiva, va dictar Resolució del director general de Transports i
de Logística, en data 26 d'abril de 2010, disposant el sotmetiment al tràmit
d'informació pública del projecte bàsic denominat “Via Verda Ribera-Costera,
tram La Pobla Llarga-Xàtiva”.

ADIF ha estés ESBORRANY DE CONVENI D'ARRENDAMENT ENTRE
L'ORGANISME PÚBLIC ADMINISTRADOR D'INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES (ADIF) I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER A LA POSADA EN
MARXA DE LA ”VIA VERDA LA POBLA LLARGA-XÀTIVA”. En aquest conveni
ADIF, lluny de cedir l'ús o la propietat de terrenys de domini públic, al seu dia
expropiats, que han deixat de prestar el servei per al qual inicialment foren
obtinguts i que deurien, per mutació demanial, substituir aquesta afecció a
servei públic ferroviari per una nova a ús públic com a via verda, es proposa un
arrendament en la virtut del qual l'Ajuntament de Xàtiva (com el de Manuel)
haurien de pagar una quantitat anual a ADIF, en funció de la superfície de
l'antiga plataforma ferroviària que transcorre pel terme municipal de Xàtiva,
xifrada en uns 5.000 €.

Com ja va ser posat de manifest en seu plenària, resulta important per al
municipi de Xàtiva (i suposadament també per al de Manuel), que l'antic
itinerari ferroviari es reconvertisca en un itinerari senderista i cicloturista, tenint
en compte que es tracta d'un patrimoni de gran valor històric i cultural, amb un
enorme potencial per a desenvolupar iniciatives de reutilització amb fins
ecoturístics, acords a les demandes socials que exigeixen els ciutadans. Valors
tots que encaixen perfectament en els objectius previstos en l'Agenda 21. No
obstant això, no resulta tolerable establir una relació de mercadeig entre
administracions públiques, contrària als principis de cooperació, de coordinació,
d'assistència i d'eficiència predicables entre ens públics d'acord amb la Llei de
règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
comú, i en la pròpia Constitució Espanyola, màximament si pensem que els
municipis que hui se “beneficiaran” de la zona verda abans van haver de
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suportar en les seues carns les incomoditats i els perjudicis propis del servei
ferroviari (dificultats serveis com ara sorolls, barreres arquitectòniques,
sinistres, etc.). A tot això cal afegir que sent un Programa, el denominat “Via
Verda”, que impulsa la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, no deixaria de ser
paradoxal que l'Administrador de les seues Infraestructures, dependent del
Ministeri de Foment, no sols no coadjuvara amb l'Administració autonòmica i la
Local al finançament del projecte sinó que, a més, cobrara per posar a
disposició els terrenys

I per això es proposa al Ple adopte l'ACORD següent:
Primer. Sol·licitar a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries la

cessió dels terrenys de l'antic traçat de la línia fèrria Xàtiva-Pobla Llarga, al seu
pas pel terme municipal de Xàtiva, a fi que siguen destinats a l'execució sobre
ells del projecte “Via Verda entre La Pobla-Llarga i Xàtiva”.  Tot això sense
perjudici de les estipulacions que puguen arreplegar-se en el conveni que, per
a la consecució del meritat fi, procedisca formalitzar.

Segon. Comunicar el present acord a l'Administrador d'Infraestructures
Ferroviàries, a l'Ajuntament de Manuel i al Departament de Medi Ambient,
perquè en prengueu coneixement i efectes”.

Obert debat Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc manifesta
estar d'acord; mai va pensar que ADIF sol·licitaria l'arrendament d'uns terrenys
que van ser al seu dia expropiats; sol·licita que els terrenys adquirits per
expropiació puguen revertir en els propietaris o bé recuperar-los directament
l’Ajuntament; a fi de conéixer les possibilitats que la llei atorga a l'Ajuntament
sol·licita informe de Secretaria; acaba dient que l’Ajuntament demostra ser molt
més lax en les seues negociacions amb empreses del que ADIF ho és amb
altres administracions.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, també manifesta
estar d'acord; no té sentit l'arrendament; ADIF remet un conveni tipus, ha
d'iniciar-se una via de diàleg directa i buscar una solució; la majoria dels
conflictes amb ADIF són fruit de la falta de diàleg.

Yolanda Sipan Sarrión, regidora delegada de Medi Ambient manifesta
que el diàleg amb ADIF és constant; el projecte és molt important   i molt
atractiu; s'ha aconseguit la implicació de la Conselleria, el problema sorgeix
quan ADIF vol imposar un cànon; considera que és intolerable encara que haja
sigut el procedir habitual en altres vies verdes.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que veu més
problema en la necessitat de renovació constant del conveni abans que en el
pagament de cànon; sol·licita que el Ple aprove la sol·licitud d'un informe jurídic.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta quina serà
l'actuació de l'Ajuntament si ADIF no accedeix a la cessió gratuïta opció que
hauria d'haver-se previst en l'origen de l'expedient.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Medi Ambient,
considera que l'important no és una altra cosa que ADIF accedisca a la cessió i
ho faça gratuïtament.

El Sr. Alcalde-President, manifesta que és una qüestió de sentit comú; la
Conselleria assumeix la inversió i l'estat ha de cedir gratuïtament els terrenys;
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Xàtiva ha tingut històricament una barrera arquitectònica i mai ha plantejat una
indemnització pels danys i perjudicis patits.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents,
ACORDA:

Primer. Sol·licitar a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries la
cessió dels terrenys de l'antic traçat de la línia fèrria Xàtiva-Pobla Llarga, al seu
pas pel terme Municipal de Xàtiva, a fi que siguen destinats a l'execució sobre
ells del projecte “Via Verda entre La Pobla-Llarga i Xàtiva”.  Tot això sense
perjudici de les estipulacions que puguen arreplegar-se en el conveni que, per
a la consecució del meritat fi, procedisca formalitzar.

Segon. Comunicar el present acord a l'Administrador d'Infraestructures
Ferroviàries, a l'Ajuntament de Manuel i al Departament de Medi Ambient,
perquè en prengueu coneixement i efectes.

3r. 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 192 al 227 (corresponent al mes de Maig de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

4t.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, SOBRE
INICIATIVA PEL MANTENIMENT DELS DRETS SOCIALS I LABORALS

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

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup
Municipal Bloc, el 2 de juny de 2010, número de registre d'entrada 13172,
sobre la iniciativa pel manteniment dels drets socials i laborals,  amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Les receptes contra el dèficit públic que ha anunciat el president del
Govern de l'Estat tornen a obrir un clavill amb la ciutadania i crear malestar i
s'apliquen sobre sectors productius i socials que en cap moment ha influït sobre
la situació econòmica que patim actualment i que al final haurem de pagar
entre tots i totes. El discurs que domina els sectors financers ha marcat
novament el que ha de fer l'executiu, en contra de buscar solucions pensades



6

en les persones que milloren els ingressos sense haver de fer retalls laborals o
socials.

És incomprensible com d'un tall es volen dinamitar els pilars dels drets
socials i laborals enfonsant l'estat del benestar amb la supressió de la
retroactivitat en el pagament de les ajudes de la Llei de la Dependència,
eliminant les ajudes a les famílies, suspenent els augments de les pensions
(sobretot les més baixes), en la revisió del sistema de finançament dels
fàrmacs, en la reducció del salari dels funcionaris, les ajudes al
desenvolupament i la inversió pública. Tot un catàleg de mesures pròpies de
governs neoliberals i molt conservadors, que miren més a satisfer els mercats
financers que la conjuntura de crisi per la qual passen les famílies espanyoles.

Al contrari l'Estat no ha pres cap mesura o ha plantejat cap iniciativa que
porte a fer una reforma en profunditat del sector financer (vertader artífex i
causant de la crisi), ni s'ha proposat fer una reforma fiscal justa i progressiva
(on s'augmenten els impostos a les persones amb més ingressos, es recupere
l'impost de patrimoni i successions, s'augmente l'IVA per a productes de luxe i
es reforce la lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida), ni de bon tros
s'han articulat accions que acaben amb les paradetes financeres com les
“SICAV” i no s'estableixen mesures que obliguen els bancs a donar crèdits a
les famílies i les pimes.

És per tot açò que l'Ajuntament  de Xàtiva i a proposta del Bloc acorda:
Primer. Rebutjar com a administració local les mesures proposades pel

president del Govern de l'Estat en el pla per a lluitar contra el dèficit públic
adreçades a suprimir la retroactivitat en el pagament de les ajudes de la Llei de
la Dependència, eliminant les ajudes a les famílies, suspenent els augments de
les pensions (sobretot les més baixes), revisant el sistema de finançament dels
fàrmacs, reduint el salari dels funcionaris, les ajudes al desenvolupament i la
inversió pública.

Segon. Donar suport a les mobilitzacions i accions que empren els
agents socials per a rectificar l'executiu central i demanar el compliment dels
acords firmats i treballar pel manteniment de l'estat del benestar.

Tercer. A nivell municipal i atés que aquesta mesura proposada pel
Govern d'Espanya atempta contra el principi d'auto-organització i autonomia
econòmica i administrativa municipal, proposem que la secretaria elabore un
informe que estudie quines mesures es poden establir perquè cap empleat
públic d'aquest Ajuntament  veja reduït el seu poder adquisitiu, que es
mantinguen les retribucions acordades en els pressupostos municipals per a
l'any 2010 i que aquestes estiguen consolidades en successius exercicis
pressupostaris.

Quart. Sol·licitar a la resta d'administracions públiques valencianes que
se sumen a aquesta petició com a ens actius i possibles perjudicats  de les
mesures que vol aplicar el Govern de l'Estat.

Cinqué. Traslladar la present moció  i els seus acords a:
• Al president del Govern d'Espanya,a la ministra d'Economia i

Hisenda i al ministre de Treball.
• Al president de la Generalitat i al conseller d'Economia i Ocupació.
• Als portaveus dels Grups parlamentaris en el Congrés dels

Diputats.
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• Al president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i
a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

•  Als presidents de les diputacions d'Alacant, València i Castelló.
•  Als sindicats més representatius valencians (CCOO, UGT, CSI-

CSIF, Intersindical, USO, CGT).”.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar en
contra de la moció; considera la mesura adoptada pel Govern Central
responsable i necessària, són mesures dures però preses davall la legitimitat
d'haver incrementat un 50% la despesa social des de l'any 2004; és el moment
de l'estalvi i l'austeritat i són mesures progressives i equitatives, qualsevol
govern responsable les haguera pres; el Partit Popular està en contra de
qualsevol mesura contra el dèficit.

El Sr. Alcalde-President manifesta que porta dos anys dient que la culpa
és del president del Govern, ara comencen a donar-li la raó; la situació és de
caos; durant l'època del Govern presidit per Aznar es van adoptar mesures
responsables  que van ser positives per a Espanya però els sindicats i el Partit
Socialista les criticaven; els funcionaris prompte deixaran de cobrar si els
ingressos continuen caient; demana al Grup Municipal Bloc que elimine de la
moció la ressenya a “polítiques neoliberals” com a condició per a recolzar-la. 

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, diu que  presenta la
moció des de la independència  i per la defensa dels interessos dels xativins;
efectivament hi ha hagut grans errors en el govern, però també és culpa d'altres
governs especialment de la Generalitat; les polítiques implantades pels
Governs de José María Aznar van ser donades  en un moment en què no hi
havia crisi; la seua referència a “polítiques neoliberals i conservadores” no es
refereix al Partit Popular  sinó al tipus de política, accepta, no obstant això,
retirar la referència en la recerca del consens.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que amb
l'actitud del Partit Popular s'evidencia  que el que desitja és un increment
d'impostos, política fiscal de caràcter social, etc.

El Sr. Alcalde-President diu que la millor política social és la creació de
llocs de treball; s'ha creat una sensació generalitzada de luxe i benestar ficticis;
la clau està en la creació de llocs de treball; la solució del Partit Popular és que
dimitisca Rodríguez Zapatero.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, manifesta que
comparteix l'opinió i sempre ho ha fet, que el finançament autonòmic siga just
per a València i també que s'evite el balafiament.

L'Ajuntament en Ple, per catorze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President, els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular i els vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc), sis vots en contra (els sis vots dels regidors
presents del Grup Municipal Socialista) i cap abstenció, ACORDA:
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Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, sobre la
iniciativa pel manteniment dels drets socials i laborals, en els termes formulats
per proponent.

4t.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, SOBRE
EL SUPORT A LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL
GAI

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

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup
Municipal Bloc, el 2 de juny de 2010, registre d'entrada número 13173, per a
donar suport a la celebració del Dia Internacional Gai, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Dia Internacional de l'Orgull LGBT, també conegut com a Dia de
l'Orgull Gai  o simplement Orgull Gai (en anglés Gai pride) és una sèrie d'actes
que cada any els col·lectius homosexuals celebren de forma pública per a
instal·lar la tolerància i la igualtat dels Gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals.
Eixa data té lloc el 28 de juny, hi ha celebracions al voltant d'aquest dia i és
comú desplaçar-la al primer dissabte anterior o posterior al 28 de juny, data que
es commemoren els disturbis de Stonewall (Nova York, Estats Units) de 1969,
que marquen l'inici del moviment d'alliberament homosexual. En alguns països
la data original pot canviar en cas de coincidència amb altres actes locals
d'importància (activitats massives o eleccions polítiques) o bé commemorar
altres efemèrides locals d'activitats per als homosexuals.

En l'actualitat una vegada superades les lleis que penalitzen les
pràctiques homosexuals en molts països del món, es reivindica la
despenalització a la resta del món  i d'altres assumptes  en què hi ha
discriminació  contra els homosexuals, com la legalització del matrimoni
homosexual o l'establiment de les famílies homoparentales (adopció de fills per
homosexuals) a més de denunciar l'homofòbia encara existent.

La noció bàsica del <<orgullo gai>> és que cap persona, en tant que
individu d'una societat moderna com la nostra, ha d'avergonyir-se del que és,
siga quina siga la seua orientació sexual.

És per tot açò que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta del BLOC, acorda:

1. Manifestar el suport al Dia Internacional de l'Orgull Gai (en què també
participen altres col·lectius de persones com lesbianes, bisexuals i
transsexuals) i on la idea que es vol transmetre és més prompte la
d'una dignitat  intrínseca de cada ésser humà, que no s'ha de veure
afectada ni per la conducta ni per l'orientació sexual.



9

2. Col·locar la bandera amb els colors de l'Arc de Sant Martí o arc iris
(símbol del moviment) en el balcó de l'Ajuntament de Xàtiva el dia 28
de juny de 2010 o si no n'hi ha el dia de la celebració internacional.

3. Que s'inste la Regidoria de Promoció Humana a què comence
polítiques d'igualtat que incloguen el foment del respecte a les
diverses orientacions sexuals i la no discriminació del col·lectiu
LGTB”.

El Sr. Alcalde-President manifesta estar a favor de la moció sempre que
es retire de la mateixa  el punt de col·locar la bandera amb els colors de l'arc
iris en el balcó de l’Ajuntament.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, diu que accepta
retirar el punt referent a la col·locació de la bandera sempre que des de
l’Ajuntament es facilite qualsevol sol·licitud del col·lectiu LGTB a per a recolzar
la celebració del Dia Internacional de l'Orgull Gai.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a
favor de la moció; agraeix el suport del Grup Municipal Popular ja que altres
vegades no ha sigut així.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Promoció
Humana, diu que el Grup Municipal Popular, votarà a favor de la moció;
l'Ajuntament té l'obligació d'escoltar i recolzar tot el món  tal com ha vingut fent
amb l'Associació Independent GAI; s'estan fent polítiques d'igualtat, educant en
valors de respecte i tolerància.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta el motiu pel
qual es retira el punt de posar la bandera en el balcó de l'Ajuntament i a què es
deu el canvi de criteri del Grup Municipal Popular.

El Sr. Alcalde-President manifesta que recolza totes les persones siga
quina siga la seua opció o elecció; no recolza la col·locació de la bandera
perquè en l'Ajuntament només es poden posar tres banderes oficials; considera
els Gai persones com qualsevol altres.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents,
ACORDA:

Únic. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, sobre el
suport a la celebració del Dia Internacional Gai.

4t.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PER
A RECOLZAR LA RECOMANACIÓ REALITZADA PER LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES

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 3 de juny de 2010, registre d'entrada número 13299, per
a recolzar la recomanació realitzada per la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, amb el següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 20 de maig el Consell de ministres va aprovar el Reial Decret
Llei  núm. 126 perquè s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit
públic. En aquest decret, entre altres coses, s'estableix la reducció dels salaris
dels funcionaris amb l'objectiu de disminuir en un 5% el conjunt de la massa
salarial de les entitats públiques.

En eixe sentit, i com a mesura d'exemple, el govern ha decidit disminuir
el salari dels càrrecs polítics en un percentatge més elevat que el dels
funcionaris. De fet, el salari tant del president del Govern com dels ministres
s'ha vist reduït en un 15%.

Posteriorment a açò, la Comissió Executiva de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies  (FEMP) va decidir per unanimitat recomanar a tots
els ajuntaments, diputacions, Consells i capítols insulars  l'aplicació de la
reducció que s'havien aplicat els membres del govern pels salaris dels
alcaldes/alcaldesses i presidents/presidentes, regidors/regidores,
diputats/diputades i consellers/conselleres, així com alts càrrecs dels governs
locals.

Aquests fons que estalvien les administracions en salaris dels seus
responsables polítics han de dedicar-se al que marca aquest Reial Decret Llei
núm. 126, és a dir:

a) Sanejar el romanent de tresoreria derivat de l'última liquidació si
aquest serà negatiu.

b) Disminuir el nivell d'endeutament a llarg termini.
c) Finançament d'inversions.
d) Si no resulten aplicables els apartats a) o b), els recursos no aplicats

en el propi exercici  al finançament d'inversions, es destinaran  en
successius exercicis a les finalitats establertes en els apartats a), b) i
c) amb el mateix ordre de prelació, fins a la seua total aplicació.

El nostre grup municipal entén que donada la situació actual, les
recomanacions fetes per la FEMP han d'aplicar-se també al nostre consistori.
Però en el cas concret que ens ocupa, no podem perdre de vista que el sistema
de retribucions aprovat per l'equip de govern  porta a què la major despesa es
genere com a conseqüència de les indemnitzacions que reben els  regidors per
assistència als òrgans col·legiats. De fet, l'any passat aquestes indemnitzacions
per assistència van suposar el 68,5% dels quasi 300.000 € que es van destinar
a òrgans de govern.

A la vista d'aquesta situació, i com a mesura d'exemple, entenem com
necessària una reducció important d'aquesta despesa. Aquesta reducció hauria
d'afectar la quantitat de les indemnitzacions per assistència a òrgans de govern
i complementar-se amb l'eliminació de les indemnitzacions per assistència a un
altre tipus d'òrgans de caràcter de coordinació i no decisoris.

Per tot l'anteriorment exposat, proposem al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva
la següent
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PROPOSTA D'ACORD

1. Aplicar l'acord de la FEMP seguint els criteris que aquest marca als
regidors amb dedicació exclusiva de l'Ajuntament així com al
personal de confiança contractat.

2. Reduir en un 15% la quantitat de les indemnitzacions per assistència
als plens, juntes de govern i comissions informatives.

3. Reduir en un 15% la quantitat de les indemnitzacions que rebem els
diferents grups polítics representats en el nostre consistori.

4. Eliminar les indemnitzacions per assistència a les Juntes de
Portaveus i a la Junta de Seguiment atés que aquests són òrgans de
coordinació, no decisoris.

5. Tal com marca el Reial Decret Llei núm. 126, destinar la quantia
estalviada a la reducció de l'endeutament  a llarg termini del nostre
Ajuntament.”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que ja es va
mostrar en contra del sistema de retribució implantat en l'Ajuntament de Xàtiva
després de la presa de possessió de l'actual corporació; apunta que, segons la
seua opinió, part de la moció proposada ara pel Grup Socialista és incompatible
amb la moció aprovada en primer terme a proposta del Grup Bloc; el sistema
de retribucions de l’Ajuntament  de Xàtiva està fet a mida per a retribuir als
regidors  del Govern; no pot aplicar-se a persones de confiança i alliberats el
criteri d'alts càrrecs; la Junta de Portaveus és inexistent; les Juntes de
Seguiment estan fetes per a cobrar sense cotitzar a la seguretat social; no
tenen contingut; no es nega a recolzar la moció però entén que els criteris de la
FEMP no són aplicables a discreció.

El Sr. Alcalde-President manifesta que recolzarà només la proposta de la
FEMP en la seua totalitat i integritat; les Juntes de Seguiment es fan perquè un
regidor que no té gestió ni responsabilitat no pot cobrar el mateix que aquell
que si la té; Xàtiva és l'Ajuntament on menys es cobra de tota la província,
menys de la mitat que en els ajuntaments de més de 20.000 habitants; reitera
que acceptarà el que diga la FEMP.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que la FEMP
només parla de salaris amb dedicació exclusiva, no d'assistències, per aquest
concepte és un dels ajuntaments que més paga; si s'aplica la recomanació de
la FEMP només es descompta la retribució d'uns quants; és hora de demostrar
que s'està per a treballar per  Xàtiva altruistament; cal ser valent, reduir un 15%
i amortitzar òrgans inservibles; l’amy 1995 l'alcalde proclamava que no estava
en política per cobrar, invita que reduïsca els emoluments de qualsevol índole.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar
d'acord amb la intervenció del portaveu del Grup Municipal Socialista; pensa
que cal reduir les indemnitzacions i ser valent i llevar-les totes; hi ha regidors
del govern que davall el seu criteri personal no treballen massa; no es pot
aplicar l'acord de la FEMP només als qui tenen dedicació exclusiva; reitera que
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lleve totes les indemnitzacions fins que millore la situació; demana al Sr.
Alcalde que siga valent i aprove eliminar totes les indemnitzacions sense
excepció.

El Sr. Alcalde-President diu que no es pot demanar retirada
d'indemnitzacions i, al mateix temps,  tindre un assessor de grup; la proposta
és demagoga, no es pot demanar la retirada de 700 euros a un regidor amb
delegació que inverteix molt de temps en l'Ajuntament; invita l'oposició a què
renuncie a les seues indemnitzacions; l’any 1995 l'alcalde actual es va
mantindre el sou de l'anterior alcalde i com a president de la Diputació es va
abaixar el sou des del primer dia; s'adaptarà a la proposta de la FEMP el que
no està disposat és que qui treballe no cobre.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que el
major exercici de demagògia la fa el Partit Popular dient que no estan en
política per cobrar i després se’n porten més de 200.000 € en indemnitzacions;
la classe política ha de donar exemple, la qual cosa no ocorre a Xàtiva amb el
Partit Popular.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no recolzarà la moció i proposa,
alternativament, que es vote l'aplicació de l'acord de la FEMP; sol·licita que
conste en acta que el Grup Municipal Socialista vol que se li descompte el 15%;
a més, proposa que els grups polítics deixen de cobrar l'assignació anual en la
seua totalitat.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que eixe és l'únic
concepte que no perjudica els seus regidors.

El Sr. Alcalde-President considera que qui treballa ha de cobrar.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, sol·licita que conste
en l'acta que el seu Grup proposa que els regidors deixen de cobrar per
qualsevol concepte.

I sotmesa a votació la moció formulada pel portaveu del Grup Municipal
Socialista, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-
President i els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular) huit vots a
favor (els sis vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista, per a
recolzar la recomanació realitzada per la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.

4t.4 MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL SENYOR ALCALDE
SOBRE LA RETIRADA DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS

El senyor alcalde 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 “in voce” que presenta el
senyor alcalde.

El Sr. Alcalde-President explica que seria convenient, donada la situació
de crisi actual, la revocació de l'acord adoptat després de la constitució de
l'actual corporació pel qual s'assignava dotació econòmica als grups polítics
municipals, acord adoptat en la sessió extraordinària, del Ple d'11 de juliol de
2007.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que recolza
la moció si també s'acorda revocar la remuneració econòmica, en forma
d'indemnització als regidors, per assistència a òrgans col·legiats.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu estar a favor de
l'esmena formulada per la Sra. Suñer.

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

Únic. Rebutjar l'esmena proposada per Cristina M. Suñer Tormo, del
Grup Municipal Bloc, perquè es revoque la remuneració econòmica, en forma
d'indemnització als Regidors, per assistència a òrgans col·legiats.

A continuació el Sr. Alcalde-President manifesta que es procedisca a la
votació de la moció “in voce” presentada per ell mateix, sobre la revocació de la
dotació econòmica als grups polítics municipals.

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

Únic. Aprovar la moció “in voce” presentada pel Grup Municipal Popular
sobre revocació de l'acord del ple d'11 de juliol de 2007 pel qual es va acordar
l'assignació d'una dotació econòmica als grups polítics municipals.

5é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Ramón Vila
Gisbert, per la ubicació definitiva del SPE i del CEFIRE.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació respon que s’està mirant
l'Escola Oficial d'Idiomes però no és definitiu.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, considera que l'espai no
és suficient.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, diu que és més que
suficient.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta per l'estat de
tramitació de l'expedient per a la rehabilitació de les Muralles de llevant.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
no hi ha res confirmat, que la Comissió de Cultura està fent estudis;
l'Ajuntament millorarà la il·luminació amb càrrec al PIP.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta pel
manteniment del preu i l'oferta per setmanes de l'Escola Esportiva d'Estiu.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, respon que s'ha
mantingut el preu, s'han oferit setmanes soltes i s'ha afegit una setmana
més de duració.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta pel criteri que
se segueix per a llogar el Camp Murta.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports diu que el que estableix
l'ordenança fiscal, tractant de no generar molèsties al veïnat.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta si està previst
l'ús del Camp Murta a les 8 hores del matí.

El Sr. Alcalde-President respon que l'únic que correrà a eixa hora és el
president de l'Olímpic.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta si s'ha
instat la Conselleria perquè requerisca a ADIF per l'assumpte de l'estació
Vella.

El Sr. Alcalde-President respon que si.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta si s'ha
recorregut la decisió de l'ADIF.

El Sr. Alcalde-President diu que si.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que l'Oficina
Tècnica redacte un projecte de rehabilitació de les muralles que recauen al
Jardí del Bes i  a l'Albereda.

El Sr. Alcalde-President respon que s'estudiarà.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que el Sr.
Alcalde informe sobre l'acord del Consell d'Administració de Proexa, SA,
sobre preus i condicions de venda de places d'aparcament del pàrquing de
la Plaça de Sant Jaume.

El Sr. Alcalde-President explica que s'ha acordat realitzar abans gestions
amb entitats financeres.

• Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista, prega que davant
de les constants falsedats sobre l'escassa dedicació que passen en
l'Ajuntament, es facilite als regidors de l'oposició una targeta digital per a
acreditar que passen moltes hores treballant en l'Ajuntament.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta sobre el cost
de funcionament que es preveu vaja a generar la Ciutat de l'Esport i les
possibles taxes per la seua utilització. Quines previsions es té per a imposar
taxes o per a assumir el cost.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, respon que s'està fent
l'estudi.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta al Sr. Alcalde
quin serà el plantejament que mantindrà  en el judici  de faltes pels insults i
amenaces als professors, donada  la gravetat dels fets i la seua condició
d'alcalde.

El Sr. Alcalde-President diu que respondrà a la seua senyoria.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores vint-i-
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
secretari en funcions, que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


