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En  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i vint minuts del dia dos de juliol de
dos mil deu, es reunixen en el saló de sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’alcalde president, 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 fedetari.

Falta a la sessió el regidor Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista a
qui l’alcalde considera excusat.

El Ple es constituïx favoritament per complir els assistents amb el terç del
número legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en
funcions.

L’alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme a la següent
ordre del dia:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 6, DEL 4 DE JUNY
DEL 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, del 28 de
novembre de 1986, l’alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
ha sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Rafael Llorens Gosalbez, portaveu del Grup Socialista, evidència
l'existència d'un error al descriure el desglossament del sentit dels vots
negatius emesos en l'acord adoptat pel Ple en el punt 4.4 dels del despatx
extraordinari. El que la Secretaria procedix a esmenar.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels dènou
membres presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia 4 de juny del 2010.

2n. EXP. NÚM. 472/2009 SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA CIUTAT
DE L'ESPORT I DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRRENYS LIMÍTROFS PER A
VIALS. DECLARACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL PER AL PROJECTE
MOFICAT

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta l’acord de
la Junta de Govern Local del 28 de setembre del 2009 autoritzant  la redacció
del projecte modificat de la Ciutat de l'Esport per un import de 1.650.802,41 €.

Vist que la venda de les parcel·les de propietat municipal de La Mola, ha
generat recursos suficients per a finançar l'anualitat de 2010 de la Ciutat de
l'Esport, i que els sobrants formen part del patrimoni municipal del sòl.

Vist que la Comissió d'Hisenda, ha dictaminat favorablement la proposta
de declarar la despesa plurianual el projecte modificat de la Ciutat de l'Esport,
així com la modificació del pressupost de 2010, per ingressos superiors,
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incrementant la partida de la construcció de la Ciutat de l'Esport amb
1.000.000 €, finançada amb fons líquid del Patrimoni Municipal del Sòl.

Vist que els compromisos de la despesa plurianual estan regulats en els
articles 174 de la TRLRHL.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que
l'acord evidència la demora de l'obra  des de 2007 i el constant ball de xifres
que impedix conéixer amb certesa ni quan ni per quant acabarà; el projecte no
ha estat degudament pressupostat; la plurianualitat constata la mala gestió de
la infraestructura i la deficient planificació política; el projecte té carències per
modificacions constants i que es repetixen sense que ningú es responsabilitze
de la mala gestió.

Rafael Gosálbez Llorens, justifica el seu vot en contra perquè la Ciutat
de l'Esport es xifra, en aquests moments, en 10.600.000 euros de pressupost
per a reformar un poliesportiu ja existent, i tot això per a seguir sense tindre una
piscina coberta; vaticina que amb eixa quantitat no hi haurà suficient atés que
també serà necessari equipar-ho; l'obra acabarà aproximant-se a 12 milions
d'euros el que en aquest moment considera una barbaritat.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, manifesta
que no és un projecte de remodelació de “Les Pereres” sinó de construcció de
la Ciutat Esportiva de Xàtiva. L'obra es va adjudicar per 7.200.000 euros
revertint la baixa en la desviació de la línia elèctrica. Entén que l'únic modificat
és de 1.650.000 euros pel que no que considera innecessari emmascarar
xifres; insistix en el fet que el que ara se sotmet a aprovació és l'únic modificat i
té el seu finançament.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc,  diu que la seua
crítica va dirigida a l'allargament dels terminis, no a les xifres, de moment. El fet
de no haver sigut capaços de preveure la necessitat desviar  les línies d'alta
tensió és una falta greu de previsió; també vaticina que acabarà costant 10 o
més milions d'euros; no hi ha voluntat política d'executar l'obra ordenadament.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista reitera que el
finançament de l'obra superarà els 10 milions d'euros, com també reitera
imperdonable la falta de piscina coberta  en una ciutat com Xàtiva.

L’alcalde-president manifesta que de l'expedient es deduïx que
inicialment el cost de l'obra són 7'4 milions d'euros i 1'6 milions d'euros del
modificat, en total 9 milions. Recorda que el grup municipal Bloc va votar en
contra de la Ciutat de l'Esport.

L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde president i els
onze vots dels regidors 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 la declaració de la despesa plurianual per al
finançament del projecte modificat per a la “Construcció de la Ciutat de
l'Esport”, i que queda amb les quantitats I  percentatges que s'indica:
Anualitat                                                         Import                           Percentatge
Pressupost 2010 1.000.000,00 61%
Pressupost 2011 650.802,41 39%

Segon. Aprovar, d'acord amb l'article 88 del RDL 500/90, la delegació de
les fases d'autorització i disposició de la despesa plurianual del projecte en la
Junta de Govern.
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Tercer. Aprovar la modificació del pressupost, per mitjà de la generació de
crèdits per nous ingressos ampliant o creant els conceptes i partides següents
amb els imports que s'indiquen:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte Descripció Import
397.02 Aprofitaments urbanístics materialitzats en metàl·lic 1.000.000,00
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.000.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES
Partida Descripció Import
341.62201 Esports. Construcció Ciutat del Esports 1.000.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.000.000,00

Quart. Comunicar el present acord al director de l'àrea de Foment, a
l'empresa Acciona Infraestructuras i a l'oficina pressupostària, als efectes
oportuns.

3r. EXPEDIENT 327/2010 SOL·LICITUD DE PRÉSTEC PER A
FINANÇAR LES INVERSIONS DE 2010

Donat compte pel secretari del procediment seguit pels serveis
econòmics d'aquest Ajuntament, sol·licitant oferta a diverses entitats de crèdit,
a fi de contractar un préstec a llarg termini per a finançar les inversions
previstes en el pressupost de 2009, per un import de 692.942,72 €.

Vist l'informe dels serveis econòmics de l'ajuntament en què fa constar
que l'expedient de referència reunix tots els requisits legals previstos en els
articles 48 a 55 del RDL 2/2004, del 5 de març, pel que s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals, que el préstec està previst en el
pressupost, aprovat pel Ple de la corporació el 28 de desembre del 2009.

Vist que de la liquidació de l'activitat ordinària de l'exercici 2009, es
deduïx un estalvi net negatiu i que per tant i d'acord amb l'article 53 del
TRLRHL, és preceptiva l'autorització de la Generalitat.

Vist que l'aprovació de l'operació, per existir estalvi net negatiu és
competència del Ple de la corporació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial De
Comptes i que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que el seu vot
serà en contra, el contracte de préstec està supeditat a l'autorització de la
Generalitat, allò lògic seria aprovar primer el Pla de Sanejament; el RDL 8/2010
li ha vingut molt bé a l'equip de govern per a aplacar el dèficit econòmic de
2009; no compartix la gestió econòmica del Grup Municipal Popular, ni les
irregularitats i arbitrarietats en la contractació.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega l’alcalde
que evite valoracions personals. Manifesta que el seu vot serà en contra. No ha
participat del pressupost de 2010 i açò és una part del mateix. La gestió de
l'Ajuntament és tal que per a fer inversions es veuen obligats a fer préstecs, la
despesa corrent és desbocada.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda manifesta que el
préstec està previst en el pressupost; la solvència  de l'ajuntament és tal que
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fins a 5 bancs han fet ofertes i amb molt bones condicions, la qual cosa
considera evidenciadora.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que
l'ajuntament no té capacitat per a invertir amb recursos propis i a més ho ha de
fer amb l'autorització de la Generalitat; sol·licita, per això, una explicació
l’alcalde a aquest respecte així com sobre quin és el model econòmic del
govern municipal.

Rafael Llorens Gosábez, manifesta que pareix lògic que els bancs
oferisquen a l'ajuntament i a les administracions en general; reitera que,
donada la situació de despesa corrent, per a fer inversions cal recórrer a
préstecs.

L'alcalde president diu que l'Ajuntament de Xàtiva amb una baixada
d'ingressos aclaparadora de més de 1'5 milions d'euros va acabar l'exercici
amb un romanent negatiu de  tan sols 60.000 euros; aquesta circumstància
obliga a la sol·licitud d'autorització a la Generalitat per a concertar el préstec; a
l'ajuntament li oferixen un préstec 5 entitats bancàries, al Govern d'Espanya no
li compren el deute; el deute de l'Ajuntament a llarg termini a fi de legislatura
serà de 6 milions d'euros; enguany amortitza 900.000 euros i sol·licita 600.000,
el deute per habitant de Xàtiva és un poc més de 200 euros, alguns municipis
com Alaquàs superen els 1000 euros per habitant.

L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot de l’Alcalde President i
els onze vots dels regidors 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 el contracte de préstec amb el Banc Santander per
import de 692.942,72 €, per a finançar diverses obres del pressupost
d'inversions de l'exercici 2010, amb subjecció a les següents característiques:

Termini de disposició de fons: des de la data de formalització del
contracte fins al 31 de desembre del 2010.

Carència: Un any des de l'1 de gener del 2011 fins al 31 de desembre
del 2011, període en què només es pagaren interessos.

Termini d'amortització: el principal s'amortitzarà en el termini de dotze
anys, a partir de l'1 de gener del 2012, data de finalització del període de
carència, per mitjà del pagament de 47 quotes de 14.436,31 € i una quota final
de 14.436,16 €.

Tipus d'interés: EURIBOR a 12 mesos més 1,50 %, sense arredoniment,
amb revisió anual (s'entendrà per “EURIBOR A 12 MESOS” la mitjana
aritmètica dels valors diaris del mes d'octubre anterior a l'inici del període de
referència, publicat pel Banc d'Espanya per tipus d'interés en mercats
internacionals).

Comissió d'obertura: cap
Altres comissions: cap
Segon. Sol·licitar autorització a la Generalitat Valenciana per a l'execució

del present acord i facultar a l'alcalde per a la firma de tots els documents que
siguen necessaris en dret.

Tercer. Notificació del present acord al Banc Santander, i a totes les
entitats que hagen presentat ofertes, així com a l'Oficina Pressupostària,
perquè en prenguen coneixement i efectes.
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4t.EXP. NÚM. 328/2010, PER A L'APROVACIÓ D'UN PLA DE
SANEJAMENT FINANCER DE L'AJUNTAMENT.

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta informe de
l'oficina pressupostària sobre la necessitat d’elaborar un pla de sanejament
financer, al tancar-se l'exercici 2009 amb un estalvi net negatiu, i haver de
sol·licitar un préstec per a finançar les inversions del pressupost de 2010.

D'acord amb l'article 53.1 del TRLRHL, sota la supervisió del regidoria
d'Hisenda, per l'oficina pressupostària s'ha redactat un pla amb l'objectiu de
recuperar l'equilibri financer.

Les mesures pretenen per un costat incrementar els ingressos i per
l'altre disminuir les despeses, i es concreten en:
• Es preveu mantindre l'increment de la pressió fiscal sobre la imposició

directa per mitjà del manteniment del tipus en l'impost de Béns Immobles.
Això suposarà un increment net anual de 300.000 € en el capítol d'impostos
directes.

• Així mateix s'actualitzaran anualment, en funció del IPC, les taxes i preus
públics, més importants. L'aplicació d'aquestes mesures suposarà, en
termes reals, un increment de 100 mil € en el capítol 3.

• S'ha aprovat un pla de mesures per a la racionalització dels recursos
humans, que preveu l'amortització de 3 places i la reducció de les hores
extraordinàries, o compensació en dies laborables. L'aplicació del RD de
mesures de contenció del dèficit, suposarà, en el pressupost de 2010, un
estalvi en matèria de personal de 150 mil €, que representa un 1,86% del tot
el capítol 1, ja que s'han descomptat les despeses de Seguretat Social, que
no estan afectades per la disminució del 5%.
Per al 2011 es preveu un estalvi de 300€. Per al 2012 s'ha previst un
increment respecte a l'exercici anterior del 2,5%

• Es preveu un moderat increment del capítol 2, per a absorbir la disminució
del reconeixement extrajudicial de crèdits, i l'increment que suposa la
conservació i manteniment de les noves inversions, així com l'impacte que
tindrà sobre la despesa corrent l'increment de l'IVA en un 2%. Aquest
increment s'avalua en un 5% fins al pressupost de 2012.

• S'assumeix el compromís de congelar durant la vigència del pla les
transferències corrents, al nivell de l'import pressupostat en 2010.

• Amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i al Sostenibilitat es preveu
realitzar, durant l'exercici 2010, inversions d'estalvi i eficiència energètica en
les xarxes d'aigua potable i enllumenat públic que significaran una
disminució de les despeses corrents.

• Els préstecs a sol·licitar per al finançament de les inversions, seran inferiors
a les amortització de capital, i per tant la disminució de l'endeutament
comportarà una menor quota d'amortització. En compliment de RD de
mesures de contenció del dèficit, en el pressupost de  2011 no es demanarà
cap préstec

• S'ha previst un increment del reconeixement extrajudicial de crèdits, per la
disminució de les transferències, d'altres institucions, per a finançar la
despesa corrent, i la prohibició de concertar cap préstec en l'exercici 2011,
per a finançar les inversions. La projecció per exercicis és la següents (en
milers de €):
Exercici          Import
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2008 1.824,87
2009 1.254,42
2010 1.300,00
2011 1.500,00
2012 1.400,00

• Partint de l'Euribor de 2010, i de les perspectives de millora de l'economia
europea, s'ha previst un escenari de tipus d'interés creixent en els
pressupostos del 2010, 2011 i 2012. Per al càlcul de les anualitats teòriques
d'amortització s'utilitza la previsió de l'Euríbor a un any més el diferencial
oferit per a cada préstec.
Tipus d'interés 2009 1,25%
Tipus d'interés 2010 1,50%
Tipus d'interés 2011 1,75%
Tipus d'interés 2012 2,00%

• Vistos els préstecs que figuren en els pressupostos del 2009 i 2010, s'han
projectat uns préstecs de 700.000 € per a l'exercici 2012, i per tant una
disminució de l'endeutament.

• Pel que respecta a les despeses corrents, es pretén realitzar una esforç per
a la seua contenció, tant en personal com en manteniment i conservació i
transferències corrents.

L'aplicació de les mesures anteriors, d'increment d'ingressos i contenció
del gasto, projecten un escenari pressupostari en què l'estalvi net evolucionaria
de la forma següent (en milers de €):

Pressupost 2009 -  472,81
Pressupost 2010 -  237,45
Pressupost 2011 -  264,50
Pressupost 2012 214,96
I per tant l'ajuntament de Xàtiva, tindrà un estalvi net positiu en finalitzar

el pressupost de 2012.
Vist que la Comissió d'Hisenda i Especial De Comptes, en sessió del 24

de juny del 2010, va dictaminar favorablement aquest pla, i que l'expedient ha
sigut fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Cristina Mª Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que la
present és la primera mesura adoptada per l'ajuntament enfront de la crisi i es
presenta només quan els números rojos afloren; recorda que s'han rebutjat les
mesures d'estalvi proposades pel Bloc i que la situació és molt pitjor per
factures no comptabilitzades; la realitat de Xàtiva és molt greu, diu. Pregunta
segons quins criteris polítics s'expliquen les mesures adoptades i com es vota a
favor de mantindre les condicions salarials dels funcionaris i,  al mateix temps,
utilitzar la reducció imposada  per a esbaldir el dèficit. Després de 16 anys de
Govern comença a preocupar l'estalvi energètic; recorda que, en la vigent
situació, es manté la pressió fiscal i no es retalla la despesa corrent.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
votarà en contra per desavinences en la gestió municipal. La Federació
Valenciana de Municipis i Províncies ha sol·licitat al Govern que deprecie el
valor cadastral per a rebaixar la base imposable, amb la qual cosa es
generarien menys ingressos, mentres el Pla proposa mantindre els impostos.
La mesura de racionalització de recursos humans és ridícula dins de la
magnitud del capítol I, màximament quan a continuació es gasten 18.000 euros
en la direcció artística del castell o 135.000 euros en advocats en un sol any.
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Sent les 13 hores 15 minuts s'absenta de la sessió la regidora Mª Emilia
Soro Perona.

L’alcalde president manifesta que no perdrà més temps explicant la
situació de l'Ajuntament; quant a l'advocat defén els pleits amb enorme èxit,
molts dels quals responen a l'actitud de la Delegació del Govern contra
l'Ajuntament i recorda que és el mateix advocat i amb el mateix tipus de
contracte que hi havia quan governava el PSOE; en tot cas, diu, que si es
considera convenient canviar de model que es propose en Comissió.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que no s'ha
respost a les seues preguntes sobre el Pla de Sanejament, reitera que es
conteste sobre  els criteris polítics que l'inspiren i que ho faça el regidor
d'Hisenda.

Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
gràcies el president del Govern a Xàtiva s'han invertit més de 8 milions d'euros,
cosa que hauria de reconéixer-se.

L’Alcalde President explica que les mesures que contempla el Pla es van
adoptar fa ja molt de temps, per això la situació de l'ajuntament és
raonablement bona i, en tot cas, molt millor que la majoria; això ha permés que
Xàtiva tancara l'exercici 2009 amb un dèficit del 2% mentres que el Govern
Central ha tancat amb un dèficit del 100% . Reconeix els diners aportats pel
Govern Central però demana que el Grup Socialista faça el propi amb la
Generalitat.

L'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el vot de l’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 una abstenció (l'abstenció de la
regidora Mª Emilia Soro Perona, que s'absenta), ACORDA:

Primer. Aprovar el pla de sanejament financer elaborat per l'oficina
pressupostària, d'acord amb els criteris i instruccions del regidor d'Hisenda, així
com el detall per capítols del resum pressupostari 2010-2012 (annex 1) i el
detall per magnituds pressupostàries (annex 2).

Segon. Sol·licitar autorització a la Direcció General de Pressupostos i
Despeses de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de la Generalitat
Valenciana, per a concertar un préstec a llarg termini per import de
692.942,73 €, per a finançar les inversions de 2010.

Tercer. Notificació del present acord, i remetre tota la documentació, a
l'àrea de Relacions Financeres amb les entitats locals, dependent de la Direcció
General de Pressupostos i Despeses de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació, així com l'Oficina Pressupostària, perquè en prenguen coneixement i
efectes.

5é. EXP. NÚMERO 162/2010, DENOMINACIÓ D'UNA VIA PÚBLICA A
XÀTIVA

Vist l'escrit presentat el 9 de juny del 2010, per Javier Grande
Ballesteros, rector del Seminari Menor i director titular del col·legi Claret de
Xàtiva, interposant un recurs potestatiu de reposició, davant de l'acord adoptat
pel Ple d'aquesta corporació el passat 9 d'abril del 2010, sobre la denominació
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d'una via pública de Xàtiva com “carrer del Pont del Claret o del Seminari
Menor”.

Considerant que, tal com s'explica en l'escrit presentat, el nom atorgat
per l'Ajuntament és excessivament llarg i tan ambigu que confondria la gent,
acabant-se per acurtar fins a deixar-ho en un només, amb la qual cosa el nom
oficial tampoc es correspondria al realment utilitzat. El nom designat denomina
d'una vegada dues realitats que poden ser denominades per separat. Una cosa
és el “Pont del Claret” i una altra “carrer del Seminari Menor”.

Resultant que, pel director de l'Arxiu Municipal, s'ha emés informe
respecte d'això, explicant que segons es desprén de l'acord del Ple i que és el
que argumenta el recurs, pot prestar-se a confusió, en canviar l'ordre i posar
primer “Pont del Claret” i després “Seminari Menor”, pareix que tot siga un
carrer, per tant, el director de l'Arxiu proposa que es denomine “carrer del
Seminari Menor i Pont del Claret”, aquest últim no com a carrer sinó com una
via pública.

Vist l'informe emés el 18 de juny del 2010, per la responsable del
departament de Cultura indicant el procediment que s'ha de seguir, amb la
conformitat al mateix de la directora de l'Àrea Socio Cultural i la fiscalització
favorable de la interventora municipal de Fons.

Vist el dictamen adoptat el passat 18 de juny del 2010 per la Comissió
Municipal Informativa Permanent Socio Cultural, per majoria de quatre vots a
favor (membres del PP) i tres en contra (els dos membres del PSOE-PSPV i la
regidora del BLOC).

El Sr. secretari sol·licita intervindre i explica que no és procedent
admetre a tràmit un recurs que no es basa en infracció de cap llei; l'Ajuntament
és sobirà per a decidir el nom del carrer que desitge.

SRA Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, proposa que
es mantinga el nom.

Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista diu que no té
inconvenient a posar l'un o l'altre nom; li pareix  absurde posar el nom al carrer
per un sol número.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació considera que la petició
del Col·legi Claret està absolutament fonamentada més enllà que el tràmit
correcte no siga el del recurs de reposició; la seua postura és que el carrer es
denomine “Carrer del Seminari Menor i del Pont del Claret” tal com recomana
l'informe del director de l'Arxiu.

Sent les 14 hores 40 minuts s'incorpora a la sessió la regidora SRA Mª
Emilia Soro Perona.

L’alcalde president diu que el nom del carrer ha d'adoptar-se per
unanimitat.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Inadmitir el recurs potestatiu de reposició, presentat per Javier

Grande Ballesteros, rector del Seminari Menor i director Titular del Col·legi
Claret de Xàtiva contra l'acord del ple de 9 d'abril del 2010 sobre denominació
sobre la denominació d'una via pública de Xàtiva com “carrer del Pont del
Claret o del Seminari Menor”.
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Segon. Deixar sense efecte aquest acord del 9 d'abril i assignar a la
meritada via la denominació de “Carrer del Seminari Menor i del Pont del
Claret” conforme a l'informe del director de l'Arxiu.

 Tercer. Notificació del present acord a Francisco Javier Grande
Ballesteros, rector del Seminari Menor i director titular del Col·legi Claret de
Xàtiva; a les Administracions públiques interessades i a les entitats, empreses i
organismes que puguen estar afectats per l'acord adoptat (INE, Correus,
Cadastre) i comunicar-ho a la regidora delegada de Cultura, a  l'Arxiu Municipal
i als responsables dels departaments d'Estadística i IBI, als efectes procedents.

6é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals del 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, del 2 d'abril, es va donar compte en
la sessió plenària de les següents resolucions de l’alcalde president:

Números del 228 al 277 (corresponent al mes de Juny del 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI

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

7é.1.  MOCIÓ IN VOCE DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB L'ADDICIÓ A LA DENOMINACIÓ DE VIA
PUBLICA “CARRER ANA CALABUIG, Dª ANITA LA COMARE”

Amb el suport dels tres grups Polítics en el consistori es formula moció
“in voce” tendent a l'addició a l'acord de denominació de via pública “carrer Ana
Calabuig, Dª Anita La Comare”, referit a la vían de nova fosa en el Sector
Residencial R-2, Mesquita, concretament el carrer que comunica l'avinguda
Pintor Juan Francés Gandia i el carrer en projecte, tal com fora acordat en la
sessió de 8 d'agost del 2008, del Jardí de l'esmentat Sector, contigu al meritat
carrer, de forma i manera que la denominació quedara referida a ambdós
espais del domini públic, com segueix: Carrer I Jardi Ana Calabuig, Dª Anita La
Comare.

I l'Ajuntament, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Únic. Modificar l'acord del ple del 8 d'agost del 2008 addicionant a la

denominació “Carrer Ana Calabuig, Dª Anita La Comare” la següent: Carrer I
Jardi Ana Calabuig, Dª Anita La Comare.
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7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, CONTRA
ELS RETALLS EN EDUCACIÓ PROMOGUTS PER LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ.

Pel Grup Municipal Bloc, se 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,  contra els retalls en educació promoguts per la Conselleria
d'Educació,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

En les instruccions donades per la Conselleria d'Educació per a la
planificació del curs 2010-2011, s'inclouen una sèrie de mesures destinades a
minorar la despesa de personal, la qual cosa suposarà la no contractació de
més d'un miler de professors i professores, tractant-se per tant, d'un verdader
expedient de regulació encobert que suposarà, a més de la no contractació
d'interins, el desplaçament de professors i professores amb destinació
definitiva. Entre les nombroses mesures, que afecten greument la qualitat de
l'ensenyança, cal destacar l'augment de la Ràtio ( nombre d'alumnes per grup)
de fins a 33 alumnes en secundària obligatòria i 38 en batxillerat, nombrosos
retalls en beques, ajudes a escoles de música, promoció del valencià, PCPI
(programes de qualificació professional inicial), Escoles Oficials d'idiomes, i
especialment, l'enduriment de les condicions de desdoblament de les classes
pràctiques en Formació Professional, passant de l'exigència de comptar amb
18 alumnes a 30 sempre que hi haja una llista d'espera de fins a 45.

Aquests retalls suposen un atac frontal a la qualitat de l'ensenyança, i en
el cas de la nostra ciutat suposaran una reducció dels grups de secundària
obligatòria, augmentant, per tant la conflictivitat i disminuint la qualitat de
l'ensenyança, i especialment suposen un retall tant en els grups com en els
cicles autoritzats de Formació Professional, retall que ha motivat la protesta
formal del Claustre de CIPFP la Costera. Especialment greu és aquest retall,
que minvarà la qualitat de la preparació professional dels jóvens que se suposa
que són la futura força del treball, i han d'ajudar al nostre país a eixir de la crisi.

És lamentable que el govern valencià faça que el sistema educatiu
pague les conseqüències de la crisi, sent la base del futur de la nostra societat,
en compte de fer-ho amb altres despeses innecessàries com la Fórmula 1, en
la gran quantitat d'assessors de què disposa el govern valencià o les despeses
innecessàries en les Corts Valencianes que el PP ha rebutjat retallar, tot açò
afegit als estudis que qualifiquen la nostra autonomia com una de què pitjors
resultats educatius té de l'Estat, fruit de la nefasta i erràtica política educativa
que ha dut a terme el conseller Alejandro Font de Mora.

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

ACORD:
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1. Rebutjar els retalls en educació que vol efectuar la Conselleria, i
que suposen un atac frontal a la qualitat de l'ensenyança.

2. Recolzar les demandes dels sindicats i dels centres educatius
sempre que no s'eliminen grups en tots els tipus d'ensenyança i
desdoblaments i cicles en Formació Professional.

3. Traslladar aquest acord al conseller d'Educació, als sindicats
d'ensenyança valencians i als claustres de tots els centres educatius de la
ciutat de Xàtiva.”

Mª Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista manifesta que
recolza la moció; la Comunitat Valenciana és la primera en fracàs escolar,
aquestes mesures empitjoraran la situació; es tendeix a privatitzar l'educació a
Xàtiva en detriment de l'educació pública; advoca per l'ensenyança pública i de
qualitat.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, diu que aquesta mesura
és una de les moltes que s'estan adoptant fruit de la crisi; a més el finançament
autonòmic per a la Comunitat Valenciana és clarament discriminatòria; no es
retallen unitats escolars; considera que cal lluitar per mantindre la qualitat
educativa a Xàtiva i deixar la política per a altres fòrums.

Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc, considera que a
Xàtiva s'han fet  infraestructures però la falta de professorat les inutilitza. En la
pràctica les mesures comportaran un augment de ràtio un perjuí  clar de la
qualitat, a més es retalla en gabinets psicopedagògics, escolars, etc.

Rafael Lloresn Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
les competències en educació són de la Generalitat  pel que el fracàs és del
Govern Valencià.

L’alcalde president considera que és imprescindible racionalitzar
recursos en un moment com aquest. El Partit  Popular tenia un model  educatiu
i el Partit Socialista ho va desmuntar des del primer dia de la seua arribada al
govern.

L'Ajuntament Ple, per dotze vots en contra (el vot l’ alcalde president i els
onze 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 dels
regidors presents del Grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, contra els
retalls de l'educació promoguts per la Conselleria d'Educació.

8é. PRECS I PREGUNTES

Es van realitzar els següent precs i preguntes:

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Rosa
María Esteban Miedes que en relació amb l'informe  de fiscalització a



13

posteriori de la Inteventora i en concret sobre la referència al fraccionament
de contractes menors de serveis  referits a la cavalcada de reis 2009 i a
l'animació en el Camp La Murta, també corresponent al Nadal del 2009.

Rosa María Estaven Miedes, regidora delegada de Fira i Festes, diu que
respondrà en el pròxim ple.

• Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc pregunta, en relació a
l'acord adoptat en la Junta de Govern Local del 7 de juny del 2010, sobre la
resolució de la concessió de l'Hotel Murta, quins terminis té la resolució i
com es va a fer.

L’alcalde manifesta que contestarà en el pròxim ple.

• Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista pregunta que es
pensa fer respecte a l'escorxador, si tancar-ho o licitar-ho de nou.

El Sr. alcalde respon que encara no se sap perquè s'està tramitant
l'expedient. El  que més li preocupa és la seguretat en els abocaments.

• Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Vicente
Parra Sisternes per la licitació del sobreeixidor col·lector central.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
s'està pendent d'adjudicació per la Generalitat.

Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista, prega que s'agilitze.

• Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista, prega a Vicente
Parra Sisternes que es prenguen mesures adequades en els solars
abandonats amb problemes de salubritat.

• Rafael Llorens Gosalbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente
Parra Sisternes, si s'estan emprenent accions legals contra la denegació del
canvi d'obra de l'estació Vella.

L’alcalde president manifesta que s'interposarà un recurs contra ADIF ja que
el  criteri mantingut és incongruent amb el del propi Ministeri i perjudicial per
a l'Ajuntament.

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
de l’alcalde president, autoritze amb la meua firma, com a secretària que
done fe.

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

EL VICESECRETARIO,


