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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia vint-i-set de maig de dos
mil onze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com fedetària.

Falten a la sessió la regidora M. Emilia Soro Perona, del Grup Municipal Popular i el
regidor Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista qui el Sr. Alcalde
considera excusats.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA    NÚM. 5,
DE 26 D'ABRIL DE DOS MIL ONZE

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que votarà
en contra perquè considera que el Ple no va ser degudament convocat, per la qual
cosa es reserva el dret a impugnar la seua convocatòria.

Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista sol·licita que
l'aprovació de l'acta es pospose al pròxim Ple atés que la mateixa ha sigut rebuda
amb insuficient antelació.

El Sr. Alcalde-Presideix-te manifesta no tindre inconvenient en què l'aprovació
de l'acta quede sobre la taula. En relació amb l'observació de la senyora Suñer
Tormo  diu que en l'últim ple va esperar els regidors del Grup Municipal Bloc durant
vint minuts i que la sessió va donar començament per no rebre, per part d'aquests,
cap avís de retard.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc sol·licita que conste en
acta que la sessió que ara se celebra, com totes les anteriors i com és norma
habitual en l'Ajuntament de Xàtiva, ha començat quinze minuts tard en haver-s'hi
retardat el senyor president i la resta dels regidors que integren el Grup Popular.
Considera que en la passada sessió no els van esperar  perquè tindrien algun motiu
personal.

I no havent-hi més debat, el senyor president decideix deixar sobre la taula
l'aprovació de l'acta de la sessió extraordinària número 5, de 26 d'abril de 2011.

2n. EXP. NÚM. 206/2011, APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN LA CIUTAT DE L'ESPORT
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Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta que el Ple d'1
d'abril va aprovar inicialment la taxa per la prestació del servei i la realització
d'activitats en la “Ciutat de l'Esport”.

Vist que l'expedient s'ha sotmés a informació pública mitjançant exposició de
l'edicte en el tauler d'anuncis, en un periòdic d'àmbit provincial i en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 87 de 13 d'abril.

Vist que en el període de temps establert a aquest efecte, l'alcalde ha
presentat una proposta de nova redacció de l'article 5 de l'ordenança fiscal.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 24 de maig va
dictaminar favorablement la proposta, proposant al Ple l'aprovació definitiva de
l'ordenança fiscal amb la nova redacció de l'article 5.

De conformitat amb què disposa l'article 17.3 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, correspon al Ple de la corporació l'aprovació
definitiva de l'ordenança fiscal.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, sol·licita del secretari
informe sobre si des del punt de vista de la legalitat pot fer-se una esmena important
a l'acord d'aprovació provisional de les ordenances fiscals  i seguir amb el tràmit
ordinari sense residència, de nou, l'acord provisional en seu plenària.

El secretari respon que els informes deuen sol·licitar-se amb l'antelació
deguda.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que en
l'ordenança no es troba regulat el bo familiar; no entén perquè es fixa l'edat  a partir
de la qual es tributa en els 14 anys i no als 16 anys. Considera que la gestió que
s'està fent de les instal·lacions no és seriosa i que, amb les constants variacions
evidenciades, l'usuari i la ciutadania en general no acaben de tindre clar quin serà el
rumb que la Ciutat de l'Esport prenga en el futur.

Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista, diu que votarà en
contra perquè no són les taxes que el seu grup haguera aprovat. Considera que fins
als 25 anys la majoria dels jóvens està estudiant o en la desocupació el que
dificultarà enormement que puguen utilitzar una instal·lació amb el pagament previ;
a més, no es contempla el tema dels federats; no està concretada la duració de
l'usuari en cada pista, i moltes altres carències.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el seu vot serà a favor.

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

Primer. Aprovar l'esmena formulada  pel senyor alcalde en relació amb la
redacció de l'article 5, incorporant-la a l'ordenança.

Segon. Aprovar definitivament l'ordenança fiscal amb el tenor següent:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN
LA “CIUTAT DE l'ESPORT”

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
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Reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
prestació de serveis, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives
de propietat municipal

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic per

utilització de les instal·lacions municipals de la “Ciutat de l'Esport”.
ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques

i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària, que sol·liciten
la utilització de les instal·lacions esportives enumerades en l'article anterior.

S'estableix la condició especial d'abonat a favor de les persones que
sol·liciten la utilització de les instal·lacions de la “Ciutat de l'Esport”, mitjançant el
pagament d'una quota periòdica.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes, es

consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

ARTICLE 5. Quota Tributària
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions de la “Ciutat

de l'Esport”, així com les activitats que es realitzen, i es regirà pels preus que
segueixen:

Residents No residents
I. PREUS ABONATS: (per mes)
De 0 a 8 anys: Exempts Exempts
De 9 a 14 anys: 5,00 € 7,50 €
De 14 a 65 anys: 10,00 € 15,00 €
Més 65 anys: 8,00 € 12,00 €
II. PREU ENTRADA “CIUTAT DE
L'ESPORT” (per dia)
Abonats Exempts Exempts
De 0 a 8 anys: Exempts Exempts
De 9 a 14 anys: 2,00 € 3,00 €
Majors 14 anys: 4,00 € 6,00 €
Majors 65 anys: 3,00 € 4,50 €
III. INSTAL·LACIONS:  (a més del preu
d'entrada o abonament general)
III.1. GIMNÀS. (d'acord amb les normes d'ús
intern per a menors de 18 anys)
Abonats:  (per mes) 2,00 € 3,00 €
No abonats: (per dia) 2,00 € 3,00 €
III.2. TENIS/ PÀDEL /FRONTÓ/ VOLEI
PLATJA:
Llum natural *: Abonats i no abonats 1,00 € 1,50 €
Llum artificial per hora de joc: Abonats i no
abonats (cost fitxa)

2,00 € 2,00 €

III.3. FUTBOL SALA / BASKET /
VOLEIBOL / HANDBOL:
Llum Natural *: Abonats i no abonats 10,00 € 15,00 €
Amb llum artificial per hora de joc: Abonats i 12,00 € 18,00 €
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no abonats
III.4. FUTBOL 7:
Llum Natural *: Abonats i no abonats 18,00 € 27,00 €
Amb llum artificial per hora de joc: Abonats i
no abonats

24,00 € 36,00 €

III.5. FUTBOL 11:
Llum Natural *: Abonats i no abonats 32,00 € 48,00 €
Amb llum artificial per hora de joc: Abonats i
no abonats

44,00 € 66,00 €

III.6. PISTA D'ATLETISME:
Abonats i no abonats Exempts Exempts
III.7. PISCINA:
Lloguer hamaca 0,50 € 0,50 €
III.8. GOLF:
Abonats i no abonats * 3,00 € 4,50 €
IV. PÈRDUA DE LA TARGETA:
Duplicat targeta 5,00 € 5,00 €

* Les quotes següents  s'estipulen en concepte de reserva reintegrable a la
finalització de l'ús de la instal·lació.

ARTICLE 6. Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que se

sol·licita la prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en aquesta
Ordenança.

En el cas que es reserve una pista o qualsevol dels elements definits en la
graella de quotes tributàries, haurà d'ingressar-se en el moment de la reserva el cost
de la taxa.

ARTICLE 7. Normes de Gestió
L'ingrés de les quotes o deutes anuals, semestrals o mensuals es realitzarà

per règim d'autoliquidació, durant els 5 primers dies del període, en virtut de l'article
27.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

La resta de serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar pel
sistema de tiquet o entrades prèvies que se sol·liciten en la taquilla corresponent.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions
En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17

de desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les
disposicions que la despleguen.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i serà aplicable en el moment

de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en
vigor fins que s'acorde la seua modificació o la seua derogació expressa.

Tercer. Ordenar la publicació del text íntegre de l'ordenança en el Butlletí
Oficial de la Província.

Quart. Donar compte del present acord al Consell Esportiu

3r. EXP. NÚM. 487/2007, EXECUCIÓ D'AVALS CONSTITUÏTS PER
L'ADJUDICATARI EN REFERÈNCIA AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A
L'ELABORACIÓ I MANTENIMENT DE LA PÀGINA WEB TURÍSTICA AMB
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DESTINACIÓ AL PLA DE DINAMITZACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE
XÀTIVA.

Atés que  per  acord de la Junta de Govern local  de l'Ajuntament de Xàtiva
de data 1 d'octubre de 2007, es va aprovar  el Plec de prescripcions tècniques i el
Plec de Clàusules Administratives particulars,  per a la  contractació, pel
procediment negociat, sense publicitat, del servei de “Elaboració i manteniment de la
pàgina Web de Turisme de l'Ajuntament de Xàtiva”. Amb un pressupost de licitació,
30.000 €,  IVA inclòs.

Atés que una vegada realitzats els preceptius tràmits de publicitat i
presentació d'ofertes, previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques, mitjançant un acord  de Ple  de 4 de gener 2008, es va
adjudicar  la contracta de referència a la mercantil MOBILE MARKETING
CONSULTING, SL, pel preu oferit de 27.000 €, IVA inclòs.

Atés que en data  25 de gener de 2008, es va formalitzar el contracte amb
José Manuel Querol Zaera amb DNI número 25.414.293-I, en la seua condició
d'administrador únic de la mercantil, MOBILE MARKETING CONSULTING S.L, amb
CIF B-97424048  per a  “Elaboració i manteniment de la pàgina Web de Turisme de
l'Ajuntament de Xàtiva”,  per un preu de 27.000 €, IVA inclòs.

Atés que, per a  respondre del compliment d'aquest contracte, l'adjudicatari
va constituir a favor de l'Ajuntament una fiança complementària,  pel manteniment i
l'assistència tècnica de la web,  així com l'allotjament i la taxa de transferència,
durant dos anys, per import total de 1.080 €, mitjançant aval de Banc de València
SA núm. 08000471, de 18  de gener de 2008,  i ingressat en la Depositaria
Municipal el  23 de gener de 2008, número d'operació 200800001372 així com  una
fiança definitiva,   per import total de 1.620 €, mitjançant aval de Banc de València
SA  Núm. 08001098, de data  de 6  de febrer de 2008,  i ingressat en la Depositaria
Municipal el  6 de febrer de 2008, número d'operació 200800002343.

Atés que a partir d'una  queixa oral, en l'oficina de turisme, d'un ciutadà
anglés, informant de la mala sintaxi i expressió emprada en l'idioma anglés, es va
procedir a consultar els tècnics de turisme, que van ratificar la queixa, realitzant-se
així mateix  comprovacions en la resta d'idiomes on també es van detectar errors,
prenent-se en conseqüència   la determinació, tant per part de la Gerència del Pla,
com per part del Departament de Modernització i Desenvolupament Local, d'ocultar
l'accés a tots els idiomes excepte al castellà i valencià la sintaxi dels quals era
correcta i així donar publicació a la mateixa. Procedint-se  durant el primer trimestre
de 2010,  per part de l'empresa adjudicatària del contracte de serveis, a realitzar els
canvis necessaris i a deixar  inoperatiu l'accés  als idiomes, excepte el valencià i el
castellà, a causa de la seua deficient traducció .

Atés que es van informar de l'empresa  MMC, elaboradora de la Web, tant
oral com mitjançant correu electrònic, les deficiències observades sense que es
troben esmenades les mateixes.

Atés que en el mes de desembre de 2010 el tècnic del Departament de
Modernització i Desenvolupament Local,  Vicente Pérez Vidal, intenta formalitzar
una reunió en l'Ajuntament amb els responsables  de l'empresa MMC, a fi de
prendre una determinació sobre el problema sense obtindre  cap resposta d’aquesta
empresa.

Vist l'informe que subscriu en data 2 de febrer de 2011, el tècnic, Vicente
Pérez Vidal, en referència al grau de compliment del contracte de serveis, per a
l'elaboració i manteniment de la Pàgina Web Turística.
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Atés que per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de febrer de
2011, es va declarar l'incompliment contractual per part de l'empresa adjudicatària,
atorgant-se un  termini de 15 dies perquè presentaren les al·legacions que
estimaren pertinents i acordant que transcorregut aquest termini sense haver
presentat les al·legacions o justificacions pertinents, es procedira a iniciar l'expedient
per a la confiscació dels avals.

   Iniciat, mitjançant  Providència d'Alcaldia de data 12 d'abril de 2011
l'expedient per a l'execució dels avals (garantia complementària i garantia definitiva),
constituïts per l'empresa MOBILE MARKETING CONSULTING SL, per l'adjudicació
del contracte de serveis per a l'elaboració i manteniment de la pàgina Web i atés
que aquest expedient ha seguit la tramitació legalment establerta.

Considerant la següent legislació aplicable:

— Els articles 83 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic.

— Els articles 56, 61 a 65 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

Atés que l'òrgan competent  per a acordar l'execució de les garanties és el
Ple, per ser l'òrgan que va adjudicar el contracte de serveis   per a l'elaboració i
manteniment de la pàgina  Web Turística.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  municipal informativa permanent
sociocultural, per majoria de 4 vots a favor del grup popular i tres abstencions ( 2 del
PSOE-PSPV i 1 del BLOC, en  sessió de 15 d'abril de 2011,  a la proposta de la
directora de l'Àrea Sociocultural i en funcions de Gerent del PDPTX, Eva Sáiz
Bolinches, sobre execució d'avals( garantia definitiva i garantia complementària),
constituïts per l'adjudicatari en referència al contracte de serveis per a l'elaboració i
manteniment de la pàgina web turística, amb destinació al PDPTX, dictaminant
proposar al Ple acordar la instrucció del procediment per a la confiscació dels avals
una vegada declarat l'incompliment del contracte per acord de la Junta de Govern
Local de data 14 de febrer de 2011 i transcorregut el termini d'al·legacions atorgat al
contractista.

Vist l'informe-proposada de la directora de l'Àrea Sociocultural i en funcions
de Gerent del PDPTX, en referència a  l'execució dels avals, de data 18 d'abril de
2011, amb la fiscalització favorable de la interventora municipal de Fons.

Cristina M. Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc, diu que sembla que al Grup
Municipal Popular no li interessa el que una família haurà de pagar per l'ús de la
piscina.

El Sr. Alcalde-President crida a l'ordre Cristina M. Suñer Tormo, del Grup
Municipal Bloc, i li ordena que se cenyisca al punt de l'ordre del dia.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc manifesta que respecte als
avals considera  que l'incompliment contractual evidenciat és la conseqüència de
contractar amics i per procediment negociat; s'ha tirat per la borda molts diners a
compte del Pla de Dinamització; ha hagut de ser un ciutadà anglés qui ruboritze
l'Ajuntament pel seu mal treball; és la conseqüència de contractar amics i sense
publicitat. I tot això sense assumir responsabilitat. Ara la Web no funciona en cap
idioma, la gestió és nefasta i s'ha malgastat els diners.
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Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista manifesta que votarà
a favor. Considera que sempre és millor rescatar alguna cosa. Es lamenta que haja
de ser una persona  de fora qui evidencie el fet. Allò que s'ha succeït mai va haver
de passar i és conseqüència que es contracten empreses d'amics. Són molts els
antecedents en aquest sentit.

El Sr. Alcalde-President sol·licita que no consten en l'acta determinades
paraules malsonants proferides per la senyora Suñer Tormo en la seua intervenció.

Cristina M. Suñer Tormo, per la seua banda, sol·licita que conste l'expressió
“companys” utilitzada en referència a determinats contractistes de l'Ajuntament.

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

Primer. Instruir el procediment per a la confiscació dels avals (garantia
definitiva i garantia complementària), prestats per l'empresa MOBILE MARKETING
CONSULTING SL, adjudicatària del contracte de serveis  per a l'elaboració i
manteniment de la Pàgina Web turística, una vegada declarat l'incompliment del
contracte per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2011, i
transcorregut el termini d'al·legacions atorgat al contractista.

Segon. Procedir a requerir a l'entitat Bancària Banco de Valencia  SA,
l'execució de la garantia definitiva prestada pel contractista MOBILE MARKETING
CONSULTING SL, adjudicatari del contracte de serveis  per a l'elaboració i
manteniment de la Pàgina Web turística, en data 6 de febrer de 2008, mitjançant
aval  del banc de València SA, aval inscrit en el Registre Especial d'Avals amb el
número 08001098,  i que ascendeix a l'import de 1.620,00€  euros. I el seu ingrés en
la Hisenda Local de l'import garantit.

Tercer. Procedir a requerir a l'entitat Banco de Valencia  SA, l'execució de la
garantia complementària  prestada pel contractista MOBILE MARKETING
CONSULTING SL, adjudicatari del contracte de serveis  per a l'elaboració i
manteniment de la Pàgina Web turística, pel manteniment i l'assistència tècnica de
la Web així com l'allotjament i la taxa de transferència  durant dos anys, constituïda
mitjançant aval del Banco de Valencia SA , inscrit en el Registre Especial d'Avals
amb el número 08000471 en data 18 de gener de 2008, i que ascendeix a l'import
de 1.080,00  euros,  i el seu ingrés en la Hisenda Local de l'import garantit.

Quart. Procedir a la notificació del present Acord a l'avalista i al contractista i
donar-ne compte a la regidora de Turisme i al Departament d'Intervenció, als efectes
oportuns.

4t. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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 139 al 183 (corresponent al mes d'abril de 2011)
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5é. DESPATX EXTRAORDINARI

No es tracten assumptes fora de l'ordre del dia.

6é. PRECS I PREGUNTES.

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a M. Emilia Soro
Perona  per quin és l'horari de comercial a Xàtiva i sobre  com es van a finançar
les “Nits al Castell” i, en particular, si Bankia  col·laborarà en l'esdeveniment.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista felicita el Grup Municipal
Popular pel resultat de les eleccions; manifesta que coneix com treballen per a
captar vots, en els centres jubilats i en les residències, així com entre  els
immigrants búlgars; afegeix que de la informació que té dedueix que des de
l’Ajuntament s'haja propiciat que aquesta gent haja sol·licitat el seu dret de vot i
diu que ell no els ha vist en les oficines tot i que aquest és un requisit necessari
per a exercir tal dret.

El Sr. Alcalde-President diu que ja li contestarà quan tinga la informació.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista prega als funcionaris que
entenguen que estan al servei dels ciutadans no dels polítics.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència, a les dotze hores quaranta minuts
alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr.
Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com a secretari en funcions
que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


