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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia huit d'agost 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 secretari accidental, que actua a
més com a fedatari.

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 accidental.

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 NÚMERO
9, DEL 15 DE JULIOL 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.
El Sr. Lorente, d'EU, realitza les observacions següents:

− En el punt 1r (aprovació de l'acta anterior) s'indica que  “no van haver-hi crits”
i si que els va haver-hi.

− En la  pàgina 9 es fa referència a què Alfonso Rus era representant del PP,
quan en realitat era de l'AIX

− En la  pàgina 28, abans del punt 9é, no s'indica que l'alcalde va abandonar el
Ple.

La Sra. Suñer, del BLOC, assenyala que respecte del punt 1r (aprovació de l'acta
anterior), va sol·licitar la revisió de la cinta que conté la gravació del Ple, i el
secretari es va comprometre a això, per la qual cosa reitera la seua petició.

No havent-se formulat més observacions, per unanimitat dels 21 membres presents,
s'aprova  l'acta de referència corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15
de juliol de 2011.

2n. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA PAÍS
VALENCIÀ PER A LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN EL CONSORCI
PER A COMARQUES CENTRALS

Vista la sol·licitud presentada pel portaveu del grup municipal d'Esquerra
Unida del País Valencià, Miguel Lorente López, que en el ple s'incloguera, en l'ordre
del dia, el nomenament de representants de l'Ajuntament en l'Òrgan col·legiat del
Consorci de les comarques centrals.

El Sr. Alcalde proposa als següents representants de l'Ajuntament de Xàtiva
en el Consorci de les comarques centrals siguen:
• Titular: Alfonso Rus Terol
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• Suplent: Marco A. Sanchis Fernández

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, es mostra content pel fet que s'haja procedit
a la designació de representants, tal com va sol·licitar el seu grup, però afegeix que
l'Ajuntament de Xàtiva va a esclat d'altres ajuntaments; al marge d'això considera
que en els òrgans col·legiats haurien d'incloure's representants d'altres grups
polítics, per la qual cosa el seu grup votarà en contra.

La Sra. Suñer, del BLOC, està d'acord amb el fet que es designe els
representants, però no amb les persones designades, per la qual cosa el seu grup
s'abstindrà.

El Sr. Cerdà, del PSPV, també indica que el seu grup s'abstindrà; afegeix que és
un error que no es procedira a la designació en l'anterior sessió plenària.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde i els deu vots
dels regidors del Grup Municipal Popular), huit abstencions (sis dels regidors del
Grup Municipal Socialista i dos dels regidors del Grup Municipal Bloc) i dos vots en
contra ( dels regidors del grup municipal EU), acorda:

Únic. Nomenar com representants municipals en l'Òrgan col·legiat del
Consorci de les comarques  centrals, els següents membres de la corporació:
• Titular: Alfonso Rus Terol
• Suplent: Marco A. Sanchis Fernández

3r. EXP. NÚM. 43/2010, PER A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2010 DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME AUTÒNOMO
“CONSELL ESPORTIU”

Donat compte de la Resolució de l'Alcaldia número 43, d'1 de febrer de 2011,
sobre la liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom
Consell Esportiu, del tenor literal següent:

“L'Oficina Pressupostària, havent confeccionat la liquidació del Pressupost de
l'exercici de 2010, tant el de l'Ajuntament com el corresponent a l'Organime
Autònom Consell Esportiu.

Vists els informes del director de l’Àrea Econòmica Financera, i de la
interventora.

Fent ús dels atribucions que m'estan conferides en el vigent Règim Local, en
especial l'article 191.3 del text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes locals, pel
present RESOLC:

Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de
Xàtiva de l'exercici de 2010, amb el resultat següent:

AJUNTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010 2009
1 Drets reconeguts nets ……………………. 33.172.041,87 39.684.490,35
2 Obligacions reconegudes netes ………… 38.764.674,40 38.887.309,79
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………… -592.632,53 797.180,56
4 Desviacions positives de finançament … 4.746.540,65 7.429.183,43
5 Desviacions negatives de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid de

tresoreria…...
5.572.407,9 6.845.557,39

7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 233.234,72 213.554,52
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ROMANENT DE TRESORERIA 2010 2009
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici … 6.603130,27 9.503.115,98
2 Deutors pendents cobrament a fi d'exercici 14.119.726,13 16.448.796,85
3 Creditors pendents pagament a fi d'exercici 10.781.676,62 15.281.361,56
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) … 9.941.179,78 10.670.551,27
II Saldos de dubtós cobrament …………… 741.142,47 627.841,91
III Excés de finançament afectat …………… 9.152.422,17 10.105.020,49

V
Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III) 47.615,14 -62.311,13

Segon. Aprovar la liquidació de l'Organisme Autònom Consell Esportiu de
l'exercici de 2010, amb el resultat següent:

CONSELL ESPORTIU
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010 2009
1 Drets reconeguts nets ……………………… 866.339,66 944.052,07
2 Obligacions reconegudes netes …………… 859.469,47 895.370,44
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………….. 6.870,19 48.681,63
4 Desviacions positives de finançament…….
5 Desviacions negatives de finançament……
6 Despeses finançades amb romanent líquid de

tresoreria …..
84.293,16

7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 91.163,35 48.681,63

ROMANENT DE TRESORERIA 2010 2009
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici … 51.292,27 68.045,21
2 Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici 130.931,08 125.693,63
3 Creditors pendents de pagament a fi d'exercici 91.599.40 109.445,68
I Romanent de tresoreria total (1 +2 –3) …...… 90.623,95 84.293,16
II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat ………………… 57.858,87

V
Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III) 32.765,08 84.293,16

Tercer. En compliment de què estableix l'article 193.5 del text refós de la Llei
d'Hisendes locals, es remetrà còpia del present expedient a la Direcció General
d'Administració Local i al Servei de Coordinació de les Hisendes territorials.

Quart. Donar compte d'aquest decret al Ple de la corporació perquè en
prenga coneixements i efectes”.

Vist que, la Comissió d'Hisenda de data 29 de juliol de 2011 ha tingut
coneixement de l'expedient.

Vist que, d'acord amb l'informe de la interventora l'Ajuntament compleix amb
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que el seu grup s'abstindrà.
La Sra. Suñer, del BLOC, manifesta l'oposició frontal del seu grup a la

liquidació del pressupost del passat exercici. No està d'acord amb la manera de
funcionar de l'equip de govern: s'aproven factures sense consignació
pressupostària; es compra sense control; es contracta sense seguir el procediment i
sense consignació.
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Per la seua banda, el Sr. Cerdà, del PSPV, assenyala que no està d'acord ni
amb la forma ni amb el temps; al marge de reiterar allò que ha indicat la Sra. Suñer,
afegeix que resulta sorprenent que es done compte de la liquidació al Ple en el mes
d'agost, quan la mateixa va ser aprovada per una resolució de l'Alcaldia del mes de
febrer; tal vegada ha influït el fet que mentrestant hi hagueren eleccions municipals.
Afegeix que el pressupost de 2009 es va tancar amb dèficit i el de 2010, després de
fer enginyeria financera, es tanca amb un superàvit fruit de les trampes realitzades
en els números per a evitar el control de la Generalitat Valenciana: hi ha 850.000 €
de factures pendents al marge de reconeixements extrajudicials de crèdits; es
mantenen ingressos que no es poden cobrar perquè hi ha sentències que els
anul·len (250.000 € de la taxa de domini públic i 600.000 € de la llicència d'obres
d'ADIF). El superàvit de 47.000 € és fals, el dèficit real és d'1'7 milions d'euros. Per
això mostra la seua disconformitat en com es fan les coses pel grup popular.

El Sr. Vila, del PP, regidor d'Hisenda, inicia la seua intervenció assenyalant
que mentre no es demostre el contrari confia en el que diuen els tècnics. És
indubtable que hi ha factures pendents de pagament, que s'han de comptabilitzar,
tramitar i aprovar, però la veritat és que en aquests moments hi ha un superàvit,
enfront del dèficit de 65.000 € en la liquidació de l'any 2009. I tot això malgrat l'actual
situació econòmica; l'endeutament de l’Ajuntament se situa sobre el 25%, i abans
era superior. Després de 16 anys de govern estem en una situació digna
d'endeutament, per la qual cosa ha de felicitar l'anterior regidor d'Hisenda per la
seua gestió.

En el torn de rèplica, la Sra. Suñer recorda que l’Ajuntament no és una
empresa sinó una administració pública. Insisteix en el fet que no hi ha cap criteri, si
les factures es guarden en els calaixos els números ixen bé. En l'informe de la
Intervenció, en el compte 413, consten els reconeixements extrajudicials de crèdits.
En època de crisi s'ha gastat sense control, es contracten amics i coneguts, gastant
sense por i ho segueixen fent.

Per la seua banda el Sr. Cerdà insisteix en el fet que es guarden les factures
en els calaixos. En la primera Junta de Govern Local de 2011 es reconeixen
factures per 850.000 €. No redueixen els ingressos anul·lats, com la llicència d'obres
d'ADIF.

El Sr. Vila afegeix que l'any passat havien 1'5 milions d'euros de factures
pendents de pagament i ara 850.000 €. I recorda que en el pressupost hi ha un
apartat de cobraments dubtosos que ascendeix a un milió d'euros.

Finalitza el debat el Sr. Alcalde recordant que aquest Ajuntament és el menys
endeutat de la província (24%), enfront de l'endeutament de l'Estat que ascendeix al
68%. Quan entrà en l’Ajuntament, l'endeutament era del 77%. Ha de tindre's en
compte que l'Estat, fruit dels seus errors, ha sol·licitat la devolució de 600.000 € de
2008 i 960.000 € de 2010. Reitera que aquest Ajuntament és el número 1, el que
millor ha gestionat: destina el 31,5% per a despeses de personal, quan tots destinen
entre el 48 i el 52%. En aquest Ajuntament no hi ha assessors. La gestió és
excel·lent, tant quan hi ha dèficit com superàvit: per això dóna l'enhorabona al
regidor que fins ara ha ostentat la delegació d'hisenda.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat del contingut de la transcrita resolució
de l'alcalde.
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4t. EXP. NÚM. 481/2011, INFORME CONJUNT DE LA TRESORERIA I DE
LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010
DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, de data 29 de juliol, en
el qual es dóna compte de l'informe conjunt elaborat per la Intervenció i Tresoreria
sobre el compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, corresponent al
segon trimestre de 2011, que en relació al càlcul del període mitjà de pagament,
pendent de pagament i operacions pendents de reconeixement, mostra les dades
següents:

Càlcul del període mitjà de pagament  (PMP).
Càlcul del període mitjà de pagament en dies 149 dies

Càlcul del període mitjà del pendent de pagament (PMPP).
Total operacions pendents de pagament 7.245.946,03€
Antiguitat mitjana de les obligacions reconegudes 324 dies
Nombre d'obligacions reconeguts pendents de pagament 2.025

Operacions pendents de reconeixement (PMOPR).
Total factures registrats pendents d'aprovació 2.571.920,36€
Nombre de factures pendents d'aprovació        790
Antiguitat mitjana de les factures pendents d'aprovació 285 dies
Nombre de factures de més de 3 mesos pendents d'informe 94
Import total de factures de més de 3 mesos pendents d'informe 786.272,87€

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que encara que la gestió de l'equip
de govern és excel·lent, els proveïdors esperen 149 dies per a cobrar: amb eixa
situació és incoherent que el govern municipal gaste els diners en coses
prescindibles.

Per a la Sra. Suñer, del BLOC, l'informe d'Intervenció i Tresoreria demostra
tot el que s'ha negat en el punt anterior: un any per a pagar les factures, hi ha gent
que tarda a cobrar 1834 dies, i això no compleix la llei. En canvi hi ha factures que
es paguen molt ràpidament. Alguns amics cobren mensualment i altres tarden 380 ò
1800 dies. Proposa que l’Ajuntament llija bé l'informe i el complisca mitjançant una
bona gestió econòmica, i que en el pròxim informe el termini es reduïsca de 149 a
60 dies.

El Sr. Cerdà, del PSPV, insisteix en allò que s'ha manifestat en el punt
anterior; afegeix que hi ha més de 550.000 € en factures conformades i sense crèdit
pressupostari; s'ha multiplicat per tres el nombre de factures pendents de conformar;
això no és un problema dels tècnics sinó dels regidors que fan els encàrrecs.
L'informe objecte de debat és demolidor, i espera que el Sr. Alcalde prenga nota i
s'informe sobre les mesures a adoptar.

El Sr. Vila, del PP, regidor d'Hisenda, manifesta que efectivament la llei diu
que el termini per a pagar és de 50 dies. Pregunta si hi ha algun Ajuntament que
pague abans dels 100 dies. Aquest Ajuntament ha reduït el termini de pagament en
47 dies, i s'ha treballat amb rigor en totes les regidories. L'IBI 2011 i el fem es
cobraran al setembre: si l'informe fóra del mes de novembre el termini de 149 dies
es reduiria. La Intervenció ha d'adoptar mesures per a millorar els resultats. Finalitza



7

que els ajuntaments no donen compte al Ple d'aquests informes i, en canvi, aquest
govern si que ho fa.

El Sr. Lorente afegeix que les lleis estan per a complir-les i no val això de
“mal de molts …”

Per la seua banda, la Sra. Suñer sol·licita que se li faciliten les dades del
resum del pressupost del present exercici a data 31 de juliol, per a comprovar si
realment s'han pagat 18 milions d'euros. Afegeix que la major part dels deutes
pendents de cobrament són de la Generalitat Valenciana, per modificacions de
convenis. Finalitza ressenyant que l'informe demostra que la liquidació del
pressupost del passat exercici és fictici.

El Sr. Cerdà indica que l'informe és un diagnòstic i les mesures les han
d'adoptar els polítics, no els tècnics. En 2010 l'IBI es va cobrar a l'agost: cal aprovar
un calendari del contribuent. Finalitza indicant que li agradaria saber quina és la
proposta política per a solucionar la situació descrita en l'informe.

Tanca el debat el Sr. Alcalde asseverant que el Partit Socialista estatal és un
desastre. Pregunta que com és possible que el govern exigisca que l'ajuntament
pague en 50 dies, quan la pròpia administració central ha demanat que es torne
diners de la seua aportació. Es deuen  7-8 milions d'euros, i l'1 de setembre es
posaran al cobrament impostos (entre ells l'IBI) per import de 9,5 milions. Afegeix
que s'està estudiant la redacció del calendari del contribuent i que, fins a la data, cap
proveïdor ha deixat de subministrar a l'ajuntament; que els rebuts de llum es paguen
puntualment per a tindre dret a descompte; quan va entrar en l’Ajuntament es devien
més de 600.000 € de llum i hi havia una llarga cua de creditors de l’Ajuntament. Ja
s'ha pagat el 71% del pressupost de despeses de 2011. Hi ha ajuntaments que no
poden ni pagar les retribucions dels seus empleats i ací es paga al dia. Ningú,
absolutament ningú, pot pagar en 50 dies. Finalitza assenyalant que no hi ha
problema en què es done compte a la Comissió Informativa d'Hisenda de l'estat
d'execució del pressupost.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat del contingut del referit informe.

5é.  EXP. NÚM. 414/2011, SOBRE ADSCRIPCIÓ PARCEL·LA AL
CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS, ZONA X, XI I XII, ÀREA DE GESTIÓ
2, PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN ECOPARC

Vist el conveni entre Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI i XII, Àrea
de Gestió 2 i l'Ajuntament, i concretament la clàusula tercera, quant a les
obligacions de l'Ajuntament, indica que l'Ajuntament, en el terme municipal del qual
radique l'ecoparc, es compromet a:
1. Rebre les instal·lacions de l'anterior contractista.
2. Formalitzar la cessió d'ús de l'ecoparc existent o del terrenys per a la construcció

del mateix a favor del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII, àrea de
gestió 2, per a la seua explotació, el sòl haurà de comptar amb la classificació,
qualificació i superfície estipulades en la referida norma tècnica o, en tot cas, la
legitimació d'ús que li conferisca el Planejament Municipal, d'acord amb allò
previst en la Llei de Sòl Urbanitzable.

3. Agilitzar la legalització dels projectes corresponents.
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Vist l'acord de la Junta de Govern Local, data 3 de maig de 2011, en el qual es
va autoritzar a la segregació de 4.315 m2, pel nord de la parcel·la DEQ-3, del Sector
Industrial I-2 La Vila,  amb referència  cadastral 4195301Yj1149N0001GL.

Vist l'informe de la Vicesecretaria, de data 19 de maig de 2011, en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per a dur a terme l'adscripció al Consorci del bé
immoble descrit anteriorment.

Vist l'informe proposta del Departament de Gestió Patrimonial, de data 15 de
juliol de 2011.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, de data 29 de juliol de
2011.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, manifesta que el seu grup votarà en contra
perquè es deixa de fer l'ecoparc industrial.

La Sra. Suñer, del BLOC, considera que és imprescindible que es pose en marxa
l'ecoparc domèstic, per la qual cosa el seu grup vota a favor perquè s'inicien ja les
obres, i afegeix que l'actual ecoparc és vergonyós i que en el nou han de tindre's en
compte les xicotetes empreses i autònoms.

El Sr. Llorens, del PSPV, indica que el seu grup s'abstindrà; és lamentable que
s'utilitze el pàrquing del pavelló per a l'ecoparc; hi ha una falta de previsió ja que se
sabia que l'anterior ecoparc anava fora per les obres de la ciutat de l'esport. Ara s'ha
eliminat l'ecoparc industrial, la qual cosa també és una falta de previsió. Tampoc
queda clara la renúncia realitzada per Girsa per a executar el contracte que tenia
adjudicat.

El Sr. Parra, del PP, regidor d'Obres i Urbanisme, fa referència a la necessària
cessió dels terrenys al Consorci. És cert que la provisionalitat de l'actual ecoparc
s'ha allargat, però han sorgit circumstàncies, com el fet d'haver de deixar sense
efecte l'anterior cessió a Girsa. Afegeix que tindrem un ecoparc de categoria
preferent i es procurarà que puguen usar-ho els autònoms i xicotets empresaris. Se
cedeix tan sols el 50% de la parcel·la municipal; la resta queda per a una possible
oferta relativa a la construcció de l'ecoparc industrial.

El Sr. Lorente considera prioritari disposar d'unes infraestructures adequades
perquè Xàtiva siga capçalera en sostenibilitat, per a reactivar l'economia del
municipi. Considera que la parcel·la restant no és suficient per a l'ecoparc industrial.

El Sr. Llorens afegeix que, encara sabent la situació de crisi per la qual
travessem, no cal deixar de mirar al futur, havent de crear-se les condicions
necessàries perquè puga dur-se a terme l'ecoparc industrial.

Finalitza el Sr. Parra indicant que no ha de mesclar-se l'ecoparc domèstic i
l'industrial; que queda suficient terreny per a realitzar aquest últim. Girsa tenia
l'adjudicació i va estimar que no era viable, a pesar que l'ajuntament va donar totes
les facilitats. El Consorci de Residus està estudiant canviar el mapa dels ecoparcs.

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde, els deu vots
dels regidors del Grup Municipal Popular i els dos dels regidors del Grup Municipal
Bloc), sis abstencions ( dels regidors del Grup Municipal Socialista) i dos vots en
contra (dels regidors del grup municipal EU), acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'adscripció de la parcel·la dotacional de 4.315 m2,
propietat de l'Ajuntament, segregada de la finca matriu DEQ-3, del Sector Industrial
La Vila, per un termini de 20 anys, a favor del Consorci del Pla Zonal de Residus,
Zona X, XI i XII, Àrea de Gestió 2, per a la instal·lació i explotació d'un ecoparc per
part de l'empresa adjudicatària Vytrusa amb les condicions establertes en el conveni
signat entre ambdues entitats públiques de data 8 d'agost de 2011.
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Segon. Anunciar en el Butlletí Oficial de la província de València i taula d'edictes
de l'Ajuntament, pel termini d'un mes, l'acord adoptat i l'expedient tramitat, perquè
els interessats puguen presentar al·legacions o reclamacions.

Tercer. Considerar aprovat definitivament l'Acord Plenari inicial i l'expedient, de
no presentar-se al·legacions o reclamacions o, si és el cas, amb nou Acord Plenari
definitiu resolent les mateixes.

Quart. Quan l'acord siga definitiu, rectificar en l'Inventari de Béns el canvi
efectuat en el citat bé immoble municipal i notificar al Registre de la Propietat perquè
realitze les anotacions corresponents.

Cinqué. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la firma de tots els documents
relacionats amb aquest assumpte.

Sisé. Notificar al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI i XII, Àrea de
Gestió 2, el present acord i donar-ne compte a les regidories delegades de Gestió
Patrimonial i Medi Ambient, als efectes oportuns.

6é. EXP.NÚM. 88/2011, APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ INDUSTRIAL, POLÍGONS A I
LA MOLA, A L'EFECTE DE DESPLAÇAMENT DE ZONA VERDA I VIAL QUE
SEPARA AMBDÓS

Vistos els antecedents de l'expedient, en el que consta:
1. En data 11 de març de 2011, per acord plenari d'aquest Ajuntament es va

acordar aprovar la divisió del Polígon industrial A, en dues unitats d'execució de
conformitat amb els articles 37 i 57 de la LUV, així com l'article 121 del ROGTU.
Simultàniament, l'illa més gran, junt amb sòl inclòs en el polígon industrial La
Mola, conformaran l'actuació UNITAT D'EXECUCIÓ “RH”.

2. En aquest acord plenari es va ordenar sotmetre a informació pública el document
“Modificació de l'Ordenació detallada del sòl urbà industrial en els Polígon A i La
Mola”, en concret la ubicació de la zona verda i vial que separa ambdós
polígons, havent de sol·licitar-se informe del Consell Jurídic Consultiu, tenint en
compte que es modifica la ubicació de la zona verda actualment prevista en el
planejament.

3. L'esmentat document ha estat exposat a informació pública, durant el període
d'un mes, mitjançant publicació d'Edicte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, número 6506 de 20 d'abril de 2011, en el periòdic Las Provincias de
data 19 d'abril de 2011 i en el tauler d'edictes municipal, tot això de conformitat
amb el que disposa l'article 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana, i art. 223 del Decret 67/2006, de 19 de maig,
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística.

4. Durant el tràmit d'informació pública, no s'ha presentat cap al·legació respecte
d'això.

5. En data 21 de juliol de 2011 (número de registre d'entrada 18.482), ha tingut
entrada en aquest Ajuntament, dictamen favorable número 849/2011, que emet
elConsell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el qual comunica que
procedeix per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Xàtiva, s'adopte acord per a
l'aprovació de la modificació de l'ordenació detallada del sòl urbà industrial
“Polígon a i la Mola”, en ser conforme amb la legislació urbanística.
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Atés que, de conformitat amb l'art. 37 de la LUV, les decisions sobre l'ordenació
detallada corresponen al Municipi i la competència per a l'aprovació definitiva dels
plans que només es referisquen a l'ordenació detallada correspon a l'Ajuntament.
Així mateix, l'art. 57 estableix que les decisions sobre l'ordenació detallada són
competència municipal

Atés que, en virtut del que disposa l'article 47.2.ll de la Llei 7/1985, es requereix
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les
corporacions per a l'adopció dels acords que corresponga adoptar a la corporació en
la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació
urbanística.

Vist l'informe proposta que emet el Departament d'Urbanisme:
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, en sessió

celebrada el 29 de juliol de 2011.
Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que el seu grup s'abstindrà.
La Sra. Suñer, del BLOC, també manifesta l'abstenció del seu grup. Afegeix

que hi ha moltes modificacions del Pla General i sol·licita que es revise tota
l'ordenació detallada.

El Sr. Llorens, del PSPV, indica que el seu grup votarà a favor. Consideren
que Rafael Hinojosa, SA és una empresa pionera, i que la modificació està prou
motivada i dins de la legalitat. No obstant això, mostra la seua preocupació perquè
l'actuació urbanística prevista deixarà sense urbanitzar la zona del Polígon A què
recau a la carretera de Simat.

L'Ajuntament en Ple, per dèsset vots a favor (el vot del Sr. Alcalde, els deu
vots dels regidors del Grup Municipal Popular i els sis vots dels regidors del Grup
Municipal Socialista), quatre abstencions (dos dels regidors del Grup Municipal
BLOC i dos dels regidors del grup municipal EU) i cap vot en contra, acorda:

Primer. Aprovar definitivament la Modificació de l'Ordenació Detallada del sòl
urbà industrial, Polígons A i La Mola, a l'efecte de desplaçament de zona verda i vial
que separa ambdós.

Segon. Publicar la present aprovació definitiva en el BOP de valència, en
compliment del que disposa l'article 104.2 de la LUV.

7é. EXP. NÚM. 622/2009, SOBRE APROVACIÓ DEL PLA ACÚSTIC
MUNICIPAL

Vistos antecedents de l'expedient en què consta que mitjançant un acord de
la Junta de Govern Local, de 6 d'abril de 2010, es va adjudicar a la mercantil
Acústica y Telecomunicaciones, SL, el contracte de servei, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, per a la realització del servei consistent en “Elaboració del
Pla Acústic de Xàtiva”, pel preu oferit de 25.862,07€ i 4.137,93€, corresponents a
IVA, sent un total de 30.000,00€.

Atés que una vegada redactat i presentat en aquest Ajuntament aquest Pla,
aquest Ajuntament va complir al que disposa l'article 24.2 de la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació
Acústica, que exigeix que el projecte de Pla Acústic Municipal se sotmeta a
informació pública pel termini d'un mes, mitjançant la publicació de sengles anuncis
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (12 d'abril de 2011) i en un dels diaris
d'informació general de major difusió en la província (7 d'abril de 2011). Així mateix
ha de donar-se audiència a les associacions veïnals interessades, tràmit realitzat tal
com consta en l'expedient. Afegeix l'esmentat precepte que després del tràmit



11

d'informació pública i l'informe de les administracions que pogueren resultar
afectades, la conselleria competent al medi ambient, com últim tràmit previ a la seua
aprovació, emetrà en el termini d'un mes un informe vinculant sobre el Pla. La seua
no emissió en el termini establert donarà lloc a la interrupció del procediment.

Atés que amb data 16 de juny de 2011 s'ha emés un informe favorable per
part del cap de l'Àrea de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual cosa ha de complir al que disposa l'apartat
4 d’aquest precepte de la Llei 7/2002, a tenor del qual “l'aprovació correspondrà al
ple de l’Ajuntament en el termini de dos mesos des de la remissió de l'informe de la
conselleria competent al medi ambient”.

Vist l'informe proposta que emet el director de l'Àrea de Foment.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, en sessió

celebrada el 29 de juliol de 2011.
Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que el seu grup votarà a favor:

considera que no s'està complint la llei del soroll i que el Pla Acústic és una
ferramenta que es pot projectar per a solucionar aquests incompliments.

La Sra. Suñer, del BLOC, assenyala que el seu grup votarà en contra perquè
de l'estudi del Pla es desprén que el sistema de mesurament s'ha fet de manera
intencionada: en la zona del mercat s'han fet els mesuraments els divendres i
dissabte i, en canvi, no s'han fet mesuraments en altres zones de discoteques.
Afegeix que considera contraproduent construir un Centre de Salut al costat de les
vies del tren: hauran de tornar a mesurar els sorolls de les discoteques tocant a eixa
zona. Considera que s'han primat unes zones d'oci d’altres i finalitza sol·licitant que
el seu grup puga participar en l'execució del Pla, ja que fins ara no els han deixat.

El Sr. Cerdá, del PSPV, entén que el Pla és un diagnòstic de partida, en el
qual s'apunten mesures a desenvolupar. Ha d'ampliar-se la participació ciutadana i
dels grups de l'oposició.

El Sr. Herrero, del PP, regidor de Medi Ambient, manifesta que el Pla Acústic
és una ferramenta important, que facilita una sèrie de dades, i sobre eixe diagnòstic
va a treballar-se’n perquè la contaminació acústica siga la menys possible.

El Sr. Lorente afegeix que és necessari un pla de mobilitat sostenible vinculat
al Pla Acústic, pla que ha de ser participat.

La Sra. Suñer insisteix en el fet que no se l’ha invitada a cap reunió.
Finalitza el Sr. Alcalde recordant que el Pla s'ha sotmés a informació pública

sense al·legacions, per la qual cosa ha d'entendre's que és correcte.
L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde, els deu

vots dels regidors del Grup Municipal Popular, els sis vots dels regidors del Grup
Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del grup municipal EU), i dos vots en
contra ( dels regidors del grup municipal BLOC), acorda:

Primer. Aprovar el Pla Acústic del municipi de Xàtiva, elaborat per la mercantil
Acústica y Telecomunicaciones, SL, amb la documentació que el conforma, en
concret quatre toms i un CD amb el contingut en PDF dels quatre toms:

TOM I: Campanya de mesures: s'arrepleguen els resultats de les mesures
realitzades in situ, tant les de llarga duració (24h), com les mesures puntuals o de
mostratge (15 minuts).

TOM II: Elaboració de mapes de soroll i diagnòstic de la contaminació
acústica: s'arrepleguen els resultats i anàlisi de la situació sonora del terme
municipal.

TOM III: Plànols: Que inclouen els d'emplaçaments  dels punts de mesura
amb diferents escales; els de nivell sonor pertanyents al trànsit rodat; mapes de
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nivell sonor pertanyents al trànsit ferroviari, així com industrial i terciari;  els de nivell
sonor amb tots els focus anteriors; finalment s'inclouen els mapes de conflicte que
consisteixen a assenyalar en tots els decibels que supera el nivell acústic que hauria
de tindre cada zona segons el seu ús, bé siga residencial, industrial, terciari, etc.

TOM IV: Programa d'actuació: s'assenyalen les actuacions a realitzar per a
reduir el nivell sonor de la ciutat. S'assenyalen les cinc línies estratègiques que són:

− Millorar la qualitat acústica de l'espai urbà i el soroll produït pel trànsit
rodat.

− Potenciar la incorporació de criteris acústics sobre la planificació i el
disseny urbà.

− Augment de la participació i sensibilització de la ciutadania sobre els seus
hàbits en temes de soroll.

− Implicació acústica de l'Ajuntament.
− Implantar i potenciar mecanismes per al control i coneixement de la

qualitat acústica del municipi.
Segon. En compliment del que disposa l'article 24.5 de la Llei 7/2002, de 3 de

desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació
Acústica, “els acords d'aprovació dels plans es publicaran en el Butlletí Oficial de la
província i el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i entraran en vigor, llevat que
en ells es dispose el contrari, l'endemà de la seua publicació”.

8é. EXP. NÚM. 414/2011, APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I EL CONSORCI DE RESIDUS PER A
L'EXPLOTACIÓ DE L'ECOPARC DE XÀTIVA

Atesa a la necessitat dur a terme la col·laboració entre l'Ajuntament de Xàtiva
i el Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII, Àrea de Gestió 2, per mitjà de la
firma del Conveni d'Explotació d'un Ecoparc al municipi de Xàtiva.

Vist l'esborrany del Conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Xàtiva i
l'esmentat Consorci de Residus, l'objecte del qual és garantir l'explotació de
l'ecoparc existent en el terme municipal de Xàtiva per part del Consorci, la qual cosa
serà efectuat a través de l'empresa Valorización y Tratamiento de Residuos
Urbanos, SA.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, de data 29 de juliol de
2011.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, fa referència a la necessitat instal·lar
microecoparcs mòbils en la ciutat. Respecte al Conveni, entén que és la moneda de
canvi per l'aprovació del macroabocador de Llanera: no apareix l'horari de l'ecoparc.
Malgrat estar a favor de la recollida selectiva, el seu grup no pot votar a favor.

Per la seua banda, la Sra. Suñer, del BLOC, manifesta que el seu grup
s'abstindrà.

El Sr. Cerdá, del PSPV, indica que el seu grup votarà en contra: No queda clar el
tipus d'ecoparc a instal·lar, ni l'horari, ni la possibilitat que les xicotetes empreses i
autònoms puguen accedir.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde i els deu vots
dels regidors del Grup Municipal Popular), dues abstencions ( dels regidors del grup
municipal BLOC), i huit vots en contra (sis vots dels regidors del Grup Municipal
Socialista i dos vots dels regidors del grup municipal EU), acorda:
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Primer. Aprovar inicialment el Conveni d'Explotació d'un Ecoparc al municipi
de Xàtiva subscrit entre l'Ajuntament de Xàtiva i el Consorci de Residus del Pla
Zonal X, XI i XII, Àrea de Gestió 2.

Segon. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del Conveni per mitjà
d'anunci publicat en el Butlletí Oficial de província de València, i en la taula d'edictes
de l'Ajuntament, als efectes que es produïsquen les al·legacions que s'estimen
pertinents.

Tercer. Certificar les al·legacions presentades per Secretaria perquè
posteriorment siguen informades pels Serveis Tècnics municipals.

Quart. Notificar al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI i XII, Àrea
de Gestió 2, el present acord i donar-ne compte a les regidories delegades de
Gestió Patrimonial i Medi Ambient als efectes oportuns.

9é. PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA EN RELACIÓ AMB LA RESTITUCIÓ DEL SERVEI
FERROVIARI ALVIA ENTRE XÀTIVA I MADRID

Vista la proposta subscrita pels portaveus dels quatre partits polítics amb
representació en la corporació, del tenor següent:

“A partir de l'entrada en funcionament de la línia AVE València-Madrid, els
serveis directes de Xàtiva-Madrid es van cenyir a dos trens ALVIA per sentit, amb
una duració del trajecte de dues hores trenta minuts.

A principi de juliol del vigent any es va suprimir un dels dos serveis i va
quedar un únic ALVIA per sentit  en el trajecte directe Xàtiva-Madrid.

El que s'anuncia ara és la supressió d'aquest únic servei en els mesos d'estiu
entre el 22 de juliol i el 12 de setembre, supressió que ja ha pogut constatar-se; les
raons adduïdes pel Gestor Ferroviari per a justificar la supressió total del servei a
l'estiu aquestes reduccions van ser l'escassa demanda (inferior al 20% d'allò més
habitual) i el motiu del viatge (negocis majoritàriament).

Davant d'aquesta situació la possibilitat de connectar l'estació de Xàtiva amb
Madrid durant aquest període de carència de servei directe passa necessàriament
pel transbord a València o Albacete.

Això implica per a un àmbit comarcal amb una població aproximada de mes
300.000 habitants, una significativa reducció de les condicions de mobilitat existents,
ja que la relació Xàtiva-Madrid passaria aproximadament de tindre una duració de
viatge de 2 hores 30 minuts a 3 hores i una variació de preu en el bitllet aproximada
de 60 o 90 euros.

Però tot i ser aquest argument prou consistent, és molt més significatiu el fet
de considerar que és de difícil justificació d'eliminar totalment i encara que siga
només durant un temps limitat un servei públic bàsic per a una població d'aquesta
envergadura, amb l'únic argument d'un descens estacional de la demanda,
imputable a la incidència del període estival en el motiu de viatge negocis.

De mantindre's la decisió, Xàtiva quedarà incomunicada amb Madrid i no sols
nostra ciutat sinó, pitjor encara, les comarques centrals en la seua totalitat, la qual
cosa sens dubte constitueix un servei d'enorme magnitud”

Atés que en aquest escrit es proposa al Ple l'adopció de l'ACORD següent:
Primer. Sol·licitar al Ministeri de Foment la reposició, durant el període d'estiu,

d’almenys un tren ALVIA directe Xàtiva-Madrid per sentit, de manera que en trajecte
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d'anada, tinga eixida entre les set i huit hores i en trajecte de tornada entre les
dènou i vint hores.

Segon. Traslladar l'acord als ajuntaments de les comarques centrals, als
sindicats majoritaris i a les associacions comarcals d'empresaris, i sol·licitant la seua
adhesió.

Tercer. Donar compte del present acord al Ministeri de Foment i a la Direcció
de Renfe.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, considera que és necessari per a la
millora de la vida socioeconòmica de la ciutat com Xàtiva que històricament ha estat
un vital nus de comunicació. El Sr. Garcia, del BLOC, considera que les apostes
fortes per l'AVE hipotequen altres connexions.

El Sr. Cerdà, del PSPV, considera que és positiu mantenir la línia directa amb
Xàtiva; no va haver d'eliminar-se. La proposta ha de traslladar-se a la resta de
municipis afectats.

Conclou el Sr. Parra, del PP, insistint en la necessitat que l'horari de parades
a Xàtiva siga l'adequat per a anar i tornar a Madrid en el mateix dia.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents, acorda:
Primer. Sol·licitar al Ministeri de Foment la reposició, durant el període d'estiu,

d’almenys un tren ALVIA directe Xàtiva-Madrid per sentit, de manera que en trajecte
d'anada, tinga eixida entre les set i huit hores i en trajecte de tornada entre les
dènou i vint hores.

Segon. Traslladar l'acord als ajuntaments de les comarques centrals, als
sindicats majoritaris i a les associacions comarcals d'empresaris, i sol·licitar la seua
adhesió.

Tercer. Donar compte del present acord al Ministeri de Foment i a la Direcció
de Renfe.

10é. 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 va donar compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 184 al 239 (corresponent al mes de maig de 2011)
Números del 240 al 315 (corresponents al mes de juny de 2011)
Números del 316 al 421 (corresponents al mes de juliol de 2011)

11é. DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIONS

11.1r. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT, PEL GRUP MUNICIPAL
BLOC, GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
PAÍS VALÈNCIA SOBRE ENSENYAMENT PLURILINGÜE

Per part del secretari es procedeix a la lectura de la proposta d'acord
continguda en la Moció presentada pel Grup Municipal Bloc, Grup Municipal
Socialista i Grup Municipal Esquerra Unida País València el 8 d'agost de 2011,
registre d'entrada número 19237,  sobre l'ensenyament plurilingüe, del tenor
següent:
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“a) L'Ajuntament de Xàtiva es manifesta en favor d'un model educatiu lingüístic de
consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper protagonista del
valencià a l'ensenyament com a garantia de plurilingüisme, d'integració i
d'oportunitats de futur.
b) L'Ajuntament de Xàtiva demana a la Conselleria d'Educació:

• Que anul·le l'ordre 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la
qual s'estableix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat
Valenciana.

• Que deixe sense efecte la modificació de l'article 10 del Decret 79/84 sobre
l'aplicació de la LUEV.

• Que retiren l'esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat
Valenciana, que segueix el model gallec, on encara no s'han donat resultats i
sobretot s'han creat disfuncions educatives a nivell organitzatiu i del
professorat.

• Que negocie de forma consensuada, amb la comunitat educativa un model
d'ensenyament plurilingüe que garantisca l'exercici de les finalitats de la LUEV
basant-se en l'avaluació dels programes lingüístics actuals i en les
recomanacions de l'informe de l'IVAQE, referit anteriorment.

• Que implante un sistema d'avaluació que determine el nivell de competència
lingüística de l'alumnat en valencià, castellà i anglés i els dissenys dels plans
de millora basant-se en els resultats”

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis vots
dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
municipal BLOC i els dos vots dels regidors del grup municipal EU),i cap abstenció,
acorda:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal Bloc,
Grup Municipal Socialista i Grup Municipal Esquerra Unida País València el 8
d'agost de 2011, sobre l'ensenyament plurilingüe.

11.2n. MOCIÓ PRESENTADA PEL  GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
PAÍS VALÈNCIA SOBRE LES COMARQUES CENTRALS

Per part del secretari es procedeix a la lectura de la proposta d'acord
continguda en la Moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida País
València el 4 d'agost de 2011, registre d'entrada número 19211, en relació amb el
funcionament del Consorci de les comarques centrals, del següent tenor literal:

1. La corporació municipal reprendrà els contactes amb les ciutats i les entitats
que formaven part del consorci de les comarques centrals per posar en marxa de
nou els mecanismes administratius per al seu funcionament normal.
2. Del compliment d'aquest acord es rendirà compte per part del govern municipal
al Ple en un termini d'un mes.

Conferida, per unanimitat, la declaració d'urgència, s'inica el debat per part del Sr.
Lorente, d'EU, que considera que és necessària la revitalització del Consorci de les
comarques centrals; el futur passa per les economies de curtcircuit.
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El Sr. Garcia, del BLOC, indica que el seu grup està a favor de la moció; cal
reestructurar el consorci des del punt de vista de la proximitat al ciutadà.

El Sr. Cerdà, del PSPV, es mostra favorable, i indica que el consorci es troba en
estand by. Els membres del consorci han de creure en ell, i si el Sr. Alcalde no té
temps que delegue.

Conclou el Sr. Alcalde assenyalant que instarà el secretari del Consorci perquè
ho pose en funcionament i, en cas contrari, adoptarà les mesures necessàries i
assentarà les bases per a la seua continuïtat.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents, acorda:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment transcrita

presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida, en relació amb el funcionament
normal del Consorci de les comarques centrals.

11.3r. MOCIÓ PRESENTADA PEL  GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
PAÍS VALÈNCIA SOBRE ELS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A
NORUEGA I DENUNCIA DEL FANATISME I LA INTOLERÀNCIA

Per part del secretari es procedeix a la lectura de la proposta d'acord
continguda en la Moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida País
València el 4 d'agost de 2011, registre d'entrada número 19210, en relació amb els
atemptats terroristes perpetrats en Noruega, del següent tenor literal:

1. Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes
perpetrats a Noruega i mostrem els nostres profunds condols a les víctimes i les
seues famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble
de Noruega.
2. Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la
intolerància i la violència.
3. Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model
social europeu.
4. Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig al
diferent, així com els ideals provinents de la retòrica de la por i l'odi que abonen el
terreny a actes violents con els succeïts a Noruega.

Conferida, per unanimitat, la declaració d'urgència, s'inica el debat per part
del Sr. Lorente, d'EU, denunciant la intolerància, principalment per part de l'extrema
dreta.

El Sr. Garcia indica que el BLOC recolza la moció perquè es mantinguen els
valors democràtics i s'eviten aquest tipus d'atemptats.

En el mateix sentit, és a dir, a favor de la moció, es pronuncia el Sr. Cerdà,
del PSPV i el Sr. Alcalde, del PP.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents, acorda:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment transcrita

presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida, en relació amb els atemptats
terroristes perpetrats a Noruega.

11.4t. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER
AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS PLENS MUNICIPALS
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Per part del secretari es procedeix a la lectura a la proposta d'acord
continguda en la Moció presentada pel Grup Municipal Socialista el 4 d'agost de
2011, registre d'entrada número 19233,  sobre la participació ciutadana en els Plens,
del tenor següent:

“Que es duguen a terme les modificacions necessàries en el ROM per a possibilitar i
regular la participació dels veïns i veïnes en el torn de precs i preguntes de les
sessions ordinàries del Plenari Municipal”

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
municipal BLOC i els dos vots dels regidors del grup municipal EU), i cap abstenció,
acorda:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista el 4 d'agost de 2011,  sobre la participació ciutadana en els Plens.

11.5é. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT, PEL GRUP MUNICIPAL
BLOC, GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
PAÍS VALÈNCIA, PER AL CANVI D'HORARI DELS PLENS MUNICIPALS

Per part del secretari es procedeix a la lectura de la proposta d'acord
continguda en la Moció presentada pel Grup Municipal Bloc, Grup Municipal
Socialista i Grup Municipal Esquerra Unida País València el 4 d'agost de 2011,
registre d'entrada número 19206,  sobre el canvi d'horari de les sessions del Ple de
la corporació, del tenor següent:

“Deixar sense efecte l'acord adoptat en el Ple anterior, respecte a l'horari de
celebracions dels Plens municipals a les 12.00 hores  i es torne a l'horari en què
històricament s'han celebrat en la nostra ciutat, és a dir a les 20.00 hores i en dijous,
amb l'objectiu d'aconseguir la major concurrència de públic possible a aquest acte,
veritable icona de la nostra democràcia”.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), deu vots a favor (els sis
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
municipal BLOC i els dos vots dels regidors del grup municipal EU),i cap abstenció,
acorda:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Bloc, Grup Municipal Socialista i Grup Municipal Esquerra Unida País València el 4
d'agost de 2011, sobre el canvi d'horari de les sessions del Ple de la corporació

11.6é. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
AJUDA D'EMERGÈNCIA A SOMÀLIA

Per part del secretari es procedeix a la lectura de la proposta d'acord
continguda en la Moció presentada pel Grup Municipal Socialista el 8 d'agost de
2011, registre d'entrada número 19265,  sobre ajuda d'emergència a Somàlia, del
tenor següent:
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“El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva se suma a les iniciatives per pal·liar la fam
en aquesta zona africana i acordar destinar una partida extraordinària d'ajuda
d'emergència per a ajudar a pal·liar la fam a Somàlia, a través dels canals que es
consideren més convenients”.

Conferida, per unanimitat, la declaració d'urgència, s'inicia el debat per part
del Sr. Cerdà, del PSPV, que fa referència a les dades sobre les morts per fam a
Somàlia; proposa que l’Ajuntament d'exemple, a través dels mitjans oportuns, per a
pal·liar aquesta situació en la mesura que siga possible.

El Sr. Lorente, d'EU, es mostra a favor de la moció, l’Ajuntament ha de ser
solidari; han de vincular-se ajudes a través del Fons Valencià de la Solidaritat.

El Sr. Garcia, del BLOC, considera que ha d'estalviar-se en despeses
supèrflues. Demana que el PP i PSOE aposten per la solidaritat i no tiren els diners
en despeses com la pròxima visita del papa a Madrid.

El Sr. Parra, del PP, assenyala que històricament l’Ajuntament destina 25.000
€ anuals a aquestes qüestions. Actualment es tramiten a través dels Serveis Socials
municipals. Parla de la necessitat d’aliments que actualment pateixen molts
ciutadans de Xàtiva. La qüestió plantejada en la moció requereix principalment del
suport de les administracions autonòmica i estatal. Entén que la situació a nivell
local és greu, i la seua solució és prioritària.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots a favor de la moció (sis vots dels regidors
del Grup Municipal Socialista, dos vots dels regidors del grup municipal BLOC i dos
vots dels regidors del grup municipal EU), i onze vots en contra de la mateixa (el vot
del Sr. Alcalde i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), acorda:

Únic. Rebutjar, en tots els seus termes, la moció anteriorment transcrita
presentada pel Grup Municipal Socialista el 8 d'agost de 2011,  sobre ajuda
d'emergència a Somàlia.

12é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Sr. Lorente, d'EU:

1. Formula prec sobre la Moció subscrita pel seu grup (retirada abans de la
celebració del ple), relativa a la necessitat d’elaborar un Pla d'Emergència Social
d'acord amb l'actual situació de crisi econòmica.

2. Sobre la quantitat de les despeses per la inauguració de la Ciutat de l'Esport.
El Sr. Alcalde contesta que es gastà el que va ser necessari.
El Sr. Lorente considera que no es justifiquen eixes despeses quan hi ha gent que
no pot menjar.

3. Sobre els 4.500 € de manteniment de la pàgina web municipal (línia verda).
Pregunta si aquesta pàgina és efectiva.
Contesta la Sra. Sipán, del PP, indicant que si que és efectiva: s'han realitzat unes
14.000 visites i s'ha utilitzat per a temes mediambientals.

4. Formula proposta sobre la possible obertura nocturna del Museu i Castell per a
atraure el turisme de la costa.
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La Sra. Soro, del PP, indica que per part dels tècnics no es va informar
favorablement aquesta qüestió. No obstant això, es pot continuar estudiant en la
Comissió Informativa.

5. Indica que en l'ecoparc no es poden portar olis.
El Sr. Herrero, del PP, contesta que aquesta qüestió s'abordarà en el nou contracte
per a la gestió del servei públic de recollida de residus.

6. Finalment, felicita per la instal·lació de fanals tipus leds en el carrer Ximen de
Tovia.

• Sr. Garcia, del BLOC: manifesta que s'ha aprovat la devolució de la fiança a
Llanera per les obres de la Plaça de Bous: pregunta que si les obres ja s'han
acabat.

Sobre la devolució de la fiança, el Sr. Parra, del PP, contesta que informarà en la
Comissió Informativa.
Respecte a si les obres estan finalitzades, el Sr. Alcalde contesta que la plaça
quedarà com està fins que es dispose de diners.

• Sr. Llorens, del PSPV

1. Sobre l'estat de l'expedient de la Via Verda.
Contesta la Sra. Sipán, del PP, indicant que l'expedient no està parat, que hi ha
pendent reunió entre els ajuntaments implicats i l'Adif per a negociar l'exempció de
pagament del cànon que sol·licita aquest últim.

2. Formula prec relatiu a la necessitat de reparar el carrer Peris, atés que es tracta
d'un carrer molt transitat i que es troba en mal estat.

• Sr. Aldavero, del PSPV: pregunta per què no s'ha inclòs en la programació de la
Fira el cine d'estiu del Barri Nord-oest

El Sr. Vila, del PP, assenyala que contestarà en el pròxim ple.

• Sr. Cerdà, del PSPV

1. Sobre el nou centre de salut. Pregunta si va a construir-se al costat dels edificis
CRIS i CEEM i si es traslladaran les especialitats de l'actual Centre de l'Españoleto.
Contesta la Sra. Sipán, del PP, indicant que efectivament el futur centre de salut
s'instal·larà en aquesta ubicació, i que és una infraestructura molt important. Informa
dels antecedents, de la viabilitat tècnica i del projecte bàsic presentat en aquest
Ajuntament.
El Sr. Cerdà considera que és un error que es trasllade l'actual centre de
l'Españoleto fora del nucli urbà. Afegeix que el projecte bàsic no ha passat per la
Comissió Informativa.
El Sr. Alcalde indica que el PSOE volia un baixador en l'hospital Alcanyis. Ara li
estranya que es preocupen per si el centre se situa fora del nucli urbà.

2. Prega al Sr. Alcalde que aprofite les reunions amb el president de la Generalitat
per a demanar-li que ens paguen els dos milions d'euros que ens deuen.
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El Sr. Alcalde contesta que quan es reuneix amb el president fa totes les gestions
que ha de fer.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les quinze hores i 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 secretària que done fe.

            VIST I PLAU:
  L'ALCALDE,                                                   EL SECRETARI ACCIDENTAL,


