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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia cinc de juny de dos
mil nou, 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.

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 ORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 8 DE MAIG DE 2009 I ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE 11 DE
MAIG DE 2009.

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

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que l'esborrany
de l'acta no expressa amb exactitud el que va succeir en el punt cinc. Vol que conste
que el motiu que el Sr. Alcalde – President  li retirara la paraula va ser per retraure-li,
a ell mateix i al senyor primer tinent d'alcalde, que parlaven per telèfon mòbil i
s'alçara del seu seient.

El Sr. Alcalde – President, respon que el motiu de la retirada de paraula no va
ser l'explicitat sinó la impròpia expressió proferida per la regidora, més pròpia
d'altres fòrums, la qual cosa postil·la manifestant que les sessions plenàries han de
ser una cosa seriosa i no un circ.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, incideix que és el propi
alcalde-president qui fomenta la conversió del Ple en un circ; demana respecte a
tots mentre s'està fent ús de la paraula i recorda que la responsabilitat de direcció és
del  president.

L'alcalde – President, respon que si demana rectitud l'aplicarà en conjunt.
En última instància Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, en

relació amb la pagina 11, punt sisé de l'ordre del dia, en el moment posterior a què
l'alcalde – President abandona la sessió, sol·licita que conste en acta que el
president en funcions va cridar a l'ordre Cristina M. Suñer Tormo per dues vegades i
li va advertir de requerir la presència de la policia i desallotjar la sala. Sol·licita que
els actes siguen liberals.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, indica que en la pàgina 5
de l'esborrany se'l menciona com a portaveu del Grup Bloc. Sol·licita rectificació.
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I no havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova l'acta de referència, corresponent a les sessions de 8 de maig de
2009 i extraordinària del dia 11 de maig de 2009.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 211,
DE 17 D'ABRIL DE 2009, SOBRE “ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I DELEGACIÓ
DE LES FUNCIONS D'ALCALDE EN EL 1r TINENT D'ALCALDE VICENTE
PARRA SISTERNES

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número, 211 de 17 d'abril
de 2009, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde en el 1r
tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes” amb el següent tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia  20 fins al 24 d'abril de
2009, ambdós inclusivament, per motius personals i de conformitat amb el que
disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2
d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde des del dia  20 fins al 24 d'abril de
2009,  en el 1r Tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes, per a realitzar les funcions
d'alcalde.

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

Tercer. Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
departaments municipals interessats i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebre.”

L'Ajuntament en Ple, queda assabentat de la Resolució d'Alcaldia número
211, de 17 d'abril de 2009, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 1r tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes.

3r. EXP. NÚM. 489/2009, SOL·LICITUD L’ADIF PER A LA FIRMA D'UN
CONVENI L'OBJECTE DEL QUAL ÉS L'HABILITACIÓ D'UNA “VIA VERDA” EN
LA LÍNIA FÈRRIA A EXTINGIR, ENTRE XÀTIVA I LA POBLA LLARGA

Donat compte de la proposta realitzada davant de la Comissió Informativa de
Foment per la regidora delegada de Medi Ambient, a l'objecte que l'Ajuntament
subscriga un conveni amb l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, a fi
d'habilitar una “Via Verda”, en el traçat a extingir de la línia fèrria Xàtiva-Pobla
Llarga, una vegada entre 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'Enova, entre les estacions de Xàtiva i Pobla Llarga”. Tot això dins
del Programa Via Verda que impulsa la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.

Atés que és important per a aquest municipi que l'itinerari ferroviari actual 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, i que encaixa perfectament en els objectius
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previstos en el Pla 21 de l'Ajuntament de Xàtiva, impulsat per  la Regidoria de Medi
Ambient.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 29 de maig de 2009, en què s’accepta la citada proposta i es proposa al Ple la
seua aprovació.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que el seu Grup,
ja va expressar en Les Corts estar a favor d'aquest tipus de propostes, així com que
es dotara econòmicament en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana; també
demana que l'Ajuntament sol·licite a la Generalitat Valenciana el finançament per a
l'adequació de la citada Via; espera que el conveni millore les relacions entre l'ADIF i
l'Ajuntament de Xàtiva.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta que està a
favor i li agradaria que fóra un primer pas per a implantar carril-bici, en el futur, en
les urbanitzacions que depenen de l'Ajuntament.

Yolanda Sipan Sarrión, regidor – Delegada de Medi Ambient, manifesta que
precisament el dia de celebració de la sessió coincideix amb el Dia Mundial del Medi
Ambient i expressa que la millor manera de celebrar-ho és aprovar una iniciativa
d'aquest tipus; es tracta d'una via verda i, per tant,  segura; agraeix el suport a tots
els grups polítics.

El Sr. Alcalde – President, manifesta que els pleits que manté amb ADIF no
són voluntat de l'Ajuntament. L'actuació d'ADIF amb la ciutat de Xàtiva no ha sigut la
correcta.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, respon que la seua
referència als pleits amb ADIF no anava dirigida a què sosté amb l'AVE si no a la
falta d'autoritzacions en reiterades obres municipals, fonamentalment per part del
regidor – delegat d'Obres.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Sol·licitar a l'administrador d'Infraestructures Ferroviàries la firma d'un

conveni l'objecte del qual siga  habilitar una “Via Verda” en el traçat a extingir de la
línia fèrria Xàtiva-Pobla Llarga, una vegada entre 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'Enova, entre les estacions de Xàtiva i
Pobla Llarga”. Tot això dins del Programa Via Verda que impulsa la Fundació dels
Ferrocarrils Espanyols.

Segon. Sol·licitar l'adhesió al present acord dels Ajuntament de Manuel i Sant
Joan d'Ènova,  tenint en compte que el traçat transcorre així mateix pels seus
respectius termes municipals.

Tercer. Notificar el present acord a l'ADIF i als esmentats municipis, i donar-
ne compte als regidors d'Urbanisme i Medi Ambient i al biòleg municipal.

4t. 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 1996, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va dóna compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números  del 237 al 294 (corresponent al mes de maig de 2009).
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De tot això, queda el Ple assabentat.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

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

6é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

1.  Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista, es dirigeix a Jorge
Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports per a preguntar-li per la situació
de la Piscina Municipal de les Pereres.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, respon que la piscina no s'obrirà
ja que tècnicament no és possible i paralitzaria l'obra de la Ciutat de l'Esport.

2. Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista, pregunta a José
Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans per les seues
afirmacions sobre que les prejubilacions no constituirien la pèrdua de cap dret
i sobre el fet que s'havia parlat amb el personal afectat i que aquests havien
mostrat la seua conformitat.

Jose Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, respon que la
prejubilació no té res a veure amb suspendre la concessió de prorrogues de jubilació
més enllà dels seixanta-cinc anys i, en eixe sentit, manté les seues afirmacions.

El Sr. Alcalde – President, per la seua banda,  manifesta que s'ha explicat al
personal que la situació econòmica és critica i arribats els seixanta-cinc anys d'edat
el treballador ha de deixar el lloc en benefici que no s'adopten altres mesures més
dràstiques com per exemple l'acomiadament.

3. M. Consuelo Angulo Luna, del Grup municipal socialista prega a Ramon Vila
Gisbert, regidor delegat d'Educació que incloga en el Consell Escolar
Municipal membres del seu Grup

Al que Ramón Vila Gisbert respon que no hi ha cap membre de cap grup.

4. M. Consuelo Angulo Luna, del Grup municipal socialista pregunta a Ramón
Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, si s'han produït canvis de criteri
respecte del trasllat de l'IES Dr. Simarro.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, respon que la regidora està creant
alarma social i que l'educació de Xàtiva és la millor dels últims temps.

M. Consuelo Angulo Luna, manifesta que l'IES la Costera ha presentat
reclamacions, i sectors de la comunitat educativa plantegen el seu malestar.
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Ramón Vila Gisbert, retrau les declaracions en premsa de M. Consuelo Angulo Luna
que considera de mentides.

M. Consuelo Angulo Luna, manifesta la seua acceptació pel fet que es facen
infraestructures a la ciutat, si bé, diu,  la seua missió com a oposició és controlar i
fiscalitzar.

5. Roger Cerdá Boluda, Portaveu del grup municipal socialista, pregunta a
Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Presidència en relació
amb el concurs per a imatge corporativa: si s'han  entregat dissenys i el motiu
pel qual no s'ha desplegat la imatge corporativa.

Marco Antonio Sanchis Fernández, respon que no és del seu àmbit competencial.

Ramon Vila Gisbert, regidor d'Educació exposa que es va celebrar el concurs en el
seu moment i que s'està implantant gradualment; que s'ha abonat el premi del
concurs al guanyador i part del preu de la implantació, i que la idea és seguir amb el
projecte.

6. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, s'interessa sobre
l'IBI del sector Canyoles i Albaida i la possibilitat de moratòria.

El Sr. Alcalde - President, respon que es continua estudiant.

7. Roger Cerdá Boluda, Portaveu del grup municipal socialista, pregunta a
Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Serveis, sobre la neteja de
l'estació d'autobusos, sobre les queixes presentades i sobre l'actuació
municipal respecte d'això.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Serveis, respon que les denúncies que
hi han hagut són degudes a un suposat brot de puces que s'ha esbrinat que no
existeix. Que la neteja de l'estació d'autobusos no era una obligació de l'Ajuntament
encara que s'ha assumit i, en el present moment, està solucionada.

8. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, pregunta a Marian Soro
Perona, regidora delegada de Turisme, sobre els motius pels quals han cessat
la gerent del Pla de Dinamització Turística de Xàtiva i qui assumeix les
funcions de gerent.

Marian Soro Perona, regidora delegada de Turisme, respon que no es va cessar la
gerent del Pla de Dinamització Turística de Xàtiva, sinó que va finalitzar el contracte
i no se li va renovar. Aquesta decisió ha generat una economia dedicada a la millora
d'accessos al castell. D'altra banda, diu, assumeix la gerència Eva Saiz Bolinches,
directora de l'àrea, qui està treballant a plena satisfacció.

9. Roger Cerdá Boluda, Portaveu del grup municipal socialista, prega a
Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme, en relació amb el Fons
Estatal d'Incentiu a la Inversió Productiva que es col·loquen els cartells tal
com marca l'ordre, alhora que adverteix que si s'incomplira la norma podria
tindre conseqüències econòmiques per a l'Ajuntament.
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Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme, respon que no està incomplint
cap ordre, que ja hi ha diversos cartells col·locats i només hi ha una obra iniciada i
que el prec evidencia que el PSOE està més pendent del cartell que de les obres.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, respon que allò que realment
haguera de preocupar el regidor delegat és que no s'incomplisca la legalitat i no
tindre conseqüències.

10. Roger Cerdá Boluda, Portaveu del grup municipal socialista, pregunta al
Sr. Alcalde - President per la seua opinió en relació amb l'acord de
l'Ajuntament d'Alacant, governat pel PP, que ha retirat els honors al General
Franco.

El Sr. Alcalde – President, li respon que ni ho sap ni li interessa.

11. Roger Cerdá Boluda, Portaveu del grup municipal socialista, manifesta que
s'ha incomplit l'acord sobre els actes commemoratius dels trenta anys
d'ajuntaments democràtics.

12. Roger Cerdá Boluda, Portaveu del grup municipal socialista, prega al
senyor alcalde-president, en relació amb els insults i amenaces als mestres
que utilitzen el valencià normalitzat, que demane disculpes i es retracte.

El Sr. Alcalde,  respon que agraeix el prec.

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

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

EL VICESECRETARI,


