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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia tres de setembre
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 la interventora i pel vicesecretari, en funcions
de secretari, que actua a més com fedetària.

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. 8, DEL 13
D'AGOST 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, del Grup Municipal Socialista, manifesta que en
l'acta no figura entre els assistents.

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

presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 13 d'agost de 2010.

A les 12 hores i 15 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Joan Josep
Garcia Terol.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO
370, DE 20 D'AGOST DE 2010, SOBRE “ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE EN 3r TINENT D'ALCALDE
RAMON VILA GISBERT”

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 370, de 20
d'agost de 2010, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 3r tinent d'alcalde, Ramón Vila Gisbert”, amb el següent tenor
literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del 23 fins al 27 d'agost de
2010, 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,
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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 23 fins al 27 d'agost de
2010, en el 3r tinent d'alcalde Ramón Vila Gisbert, per a realitzar les funcions
d'alcalde.

Segon. La delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia,
sense perjudici 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 370, de 20 d'agost de 2010, sobre “Absència de la localitat i delegació
de les funcions d'alcalde en el 3r tinent d'alcalde, Ramón Vila Gisbert”.

3r. EXP. NÚM. 329/2010 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2009. APROVACIÓ DEFINITIVA

El secretari dona compte de l'expedient instruït per a l'aprovació del
compte general del pressupost de 2009, preparat i redactat per l'Oficina
Pressupostària.

El president de l'entitat proposa la seua aprovació pel Ple de la
corporació, de conformitat amb el que estableix l'art.212 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Atés que l'esmentat compte, aprovat inicialment per la Comissió
d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió celebrada el 24 de juny de 2010,
procedint-se a la informació pública mitjançant exposició en el tauler d'anuncis
de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província número 158, de 6 de juliol
de 2009, no havent-se presentat durant el període d'informació publica cap
al·legació a l'aprovació de d’aquest compte.

La Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió celebrada el 25
d'agost de 2010, va dictaminar favorablement l'aprovació definitiva del Compte
general del pressupost de l'exercici 2009.

Obert el torn d'intervencions, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup
Municipal Bloc, manifesta que mai ha votat a favor de l'aprovació dels comptes
de l'entitat per no compartir criteris de gestió pressupostària; respecte de
l'informe de fiscalització posterior desitja expressar que en el mateix es
constaten fets denunciats pel Bloc, que algunes pràctiques són greus i han
d'acabar; es posa de manifest l'existència de pròrrogues, contractes laborals
irregulars, hores extraordinàries sense justificar per alguns treballadors,
irregular contractació de contractes menors, modificacions de contractes; tot
açò demostra que al Partit Popular  no li importa gestionar rigorosament els
diners de tots els ciutadans; el compte general demostra que l'estudi econòmic
de l'ordenança del Conservatori és fals  i que algunes de les despeses no
quadren; hi ha al·legacions formulades per Iberdrola  sobre deutes pendents
que no han estat contestades; tot això demostra que la gestió de l'Ajuntament
és nefasta.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  diu que el compte
general trau a la llum que la despesa produïda a mans plenes i sense
contractes que la suporten no se sosté, el que evidencia una mala gestió; el
dèficit real de 2009 seria d'1'5 milions d'euros si s'hagueren tingut en compte
les factures sense comptabilitzar; les partides de 2010 s'han vist molt reduïdes i
algunes no tenen crèdit, això ha obligat a realitzar un pla econòmic; l'expedient
de fiscalització constata totes les denúncies realitzades pel PSOE durant molts
anys; la situació és greu i no es redueix la despesa de cap manera; l'única
solució que se li ocorre al Govern municipal és pujar impostos i cobrar per
anticipat.

El Sr. Alcalde president manifesta que com ja ha contestat amb antelació
i reiteració a cadascuna de les qüestions plantejades renuncia a fer-ho de nou.

I 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), nou vots en
contra (els set vots set vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar definitivament el compte general del pressupost de
2009, format pel de la pròpia entitat, el de l'organisme autònom Consell
Esportiu i el de la societat mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA
SA.

Segon. Notificar el present acord, en compliment de l'art. 212.5 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, al Tribunal de Comptes,
junt amb els justificants dels estats i comptes anuals, i donar-ne compte a
l'oficina pressupostària.

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
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 348 al 378 (corresponent al mes d'agost de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

5é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
PER A LA INCORPORACIÓ A LES ORDENANCES FISCALS D'UN
CALENDARI DE COBRAMENT DE LES TAXES I IMPOST MUNICIPALS I EL
FRACCIONAMENT EN DOS PAGAMENTS DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

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.
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S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup
Municipal Socialista, el 3 de setembre de 2010, registre d'entrada número
19344,  amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 4 d'agost, l'Ajuntament de Xàtiva va girar els rebuts
corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles a tots aquells que tenen
domiciliat el mateix en el seu compte bancari. Avançant-se així dos mesos a la
data en què habitualment s'havia fet càrrec en els últims anys.

Aquest fet, motivat evidentment per la necessitat de disposar de fons
econòmics per a fer front a les obligacions de pagament, ha suposat una
despesa inesperada per als contribuents ja que en cap moment es va anunciar
que s'anava a avançar el cobrament.

Per eixe motiu, entenem que l'Ajuntament de Xàtiva ha d'aprovar junt
amb les taxes, les dates concretes en què passarà els rebuts corresponents  i
de forma especial, el de l'IBI ja que és el que major esforç econòmic suposa
per a les famílies. Així mateix, entenem que aquest impost en concret s'ha de
fraccionar en dues vegades, una en el primer semestre de l'any i l'altra en el
segon, així es facilitarà el pagament del  mateix.

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

PROPOSTA D'ACORD

1. Incorporar a les ordenances fiscals del pròxim exercici un calendari de
cobrament de les taxes i impost municipals, de manera que aquest forme part
de les mateixes i per tant, siga d'obligatori compliment per a l'Ajuntament.

2. Incorporar a les ordenances fiscals  del pròxim exercici el
fraccionament en dos pagaments de l'Impost sobre Béns Immobles, de manera
que el primer tinga lloc en el 1r semestre de l'any i el 2n en el segon semestre
del mateix.

3. Publicitar, mitjançant una  campanya institucional,  el “Calendari del
Contribuent” aprovar amb les taxes  del pròxim exercici i incorporar-lo a la
informació institucional del web municipal”.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, manifesta que no és
competència del Ple la determinació d'un calendari del contribuent pel que
s'estudiarà de cara al futur.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que la moció es
pot aprovar perfectament pel Ple, entén que la manifestació del regidor delegat
és una mera excusa.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que és una
modificació de l'ordenança i això és competència del Ple.
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Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda,  diu que recull la
proposta, que s'estudiarà i es prendran les decisions més convenients.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el regidor no nega la proposta,
diu que s'estudiarà i es proposarà el més convenient; opina que el ciutadà ha
d'estar informat i cal treballar perquè açò es produïsca; la caiguda dels
ingressos d'enguany ha sigut tremenda i això provoca la necessitat adequar
sistemes; recorda que davall el Govern del Grup Municipal Socialista es
cobrava l'IBI en els mesos de juliol i d’agost; acaba manifestant que si no hi ha
hagut informació sobre el calendari del contribuent que s’aclarisca quin ha
estat el motiu i que s'exigisquen responsabilitats.

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) nou vots a
favor (els set 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 la
incorporació a les ordenances fiscals d'un calendari de cobrament de les taxes i
impostos municipals i el fraccionament en dos pagaments de l'impost sobre
béns immobles.

5é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
continuen havent-hi solars en el sector del Palasiet  sense tancar i sense
netejar.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, manifesta que
en general s'han netejat els solars municipals; en el Palasiet, en concret,
està la urbanització per rebre i es procura que l'urbanitzador el mantinga en
bon estat.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que es
recupere el Conveni amb Iberdrola per a soterrar línies aèries en el nucli
urbà.

El Sr. Alcalde-President manifesta que després de realitzar una important
inversió per part de l'Ajuntament va canviar la normativa i no pot executar-se
el que preveu.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista prega que s'intente
solucionar les connexions  subterrànies del carrer Montcada.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a què es
deu la poca existència de contenidors de paper, plàstic i vidre.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de Neteja Viària explica que a
l'ermita de Bixquert s'han eliminat els contenidors en convertir-se en un
abocador incontrolat; dins de la ciutat no s'han produït canvis.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista manifesta que en el
carrer Trobat-Arrapades les mesures de protecció són mínimes.

Vicente Parra Sisternes, regidor d'Obres i Urbanisme, diu que manarà al
tècnic municipal a què visite l'obra.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta per l'estat
de la venda de les places d'aparcament del pàrquing de Sant Jaume.

El Sr. Alcalde-President manifesta que ja té  dades econòmiques per a
lloguer i per a venda; intentarà convocar Proexa durant el mes de setembre
a fi de concloure la situació i obrir l'aparcament.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que falta
retolació en algunes zones de la ciutat.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
l'estudi per a la seua esmena està en marxa.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta per l'estat
de ruïna de la vivenda situada en Plaça Auger i pel seu derrocament.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, respon que
hi ha informes tècnics sobre l'estat de ruïna de la vivenda; Serveis Socials
ha oferit un reallotjament a la ciutadana i no ho accepta; s'està treballant en
un desallotjament forçós que precisa autorització judicial.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta quan
s'utilitzarà al públic el CCX.

El Sr. Alcalde-President respon que falta la connexió elèctrica.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   tretze hores deu
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,


