
1

PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.  10/2010
DATA:   8 D'OCTUBRE DE 2010

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde- president:

SR. Alfonso Rus Terol

Regidors

SRA. M. José Masip Sanchis
SR. Ramón Vila Gisbert
SRA. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión
SR. Marco Antonio Sanchis Fernández
SRA. Rosa María Esteban Miedes
SR. José Antonio Vidal Piquer
SRA. M. Emília Soro Perona
SR. Jorge Herrero Montagud
SRA. M. José Pla Casanova
SR. Vicente Parra Sisternes
SR. Enrique Perigüell Ortega

GRUP SOCIALISTA

SR. Roger Cerda Boluda
SRA. M. Consuelo Angulo Luna
SR. Rafael Llorens Gosálbez
SRA. Ana Francisca Sanhipólito Diego
SR. Ricardo Medina Medina
SR. Abel Tasqué García
SRA. Cristina Silvana Torres Cámara

GRUP BLOC

SRA. Cristina María Suñer Tormo
SR. Joan Josep Garcia Terol

INTERVENTORA.
SRA. CARMEN SAVALLS SANFÉLIX

VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
SR. EDUARDO BALAGUER PALLÀS



2

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia huit d'octubre 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. 9, DEL 3 DE
SETEMBRE 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
sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint-i-un membres
s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 3
de setembre de 2010.

2n. DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 439, DE 30
DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE “MODIFICACIÓ ACORD PLENARI DE 7 DE
MAIG DE 2010 QUE VA APROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC PER A
L'ADQUISICIÓ DELS TERRENYS DOTACIONALS DE L'ANTIGA GASOLINERA
UBICADA A L'AVINGUDA SELGAS-PORTAL DEL LLEÓ

El Sr. Secretari dóna compte  de la de la Resolució d'Alcaldia número 439, de
30 de setembre de 2010 sobre “Modificació acord plenari de 7 de maig de 2010 que
va aprovar el Conveni Urbanístic per a l'adquisició dels terrenys dotacionals de
l'antiga gasolinera ubicada a l'avinguda Selgas-Portal del Lleó”, amb el següent
tenor literal:

“Vist l'acord plenari de 7 de maig de 2010, en què es va aprovar el Conveni
Urbanístic entre l'Ajuntament de Xàtiva i Repsol YPF, per a l'adquisició dels terrenys
dotacionals de l'antiga gasolinera ubicada a l'avinguda Segas-Portal del Lleo.

Vista la notificació practicada des d'aquesta Secretaria General a la mercantil
interessada en data 2 de juliol de 2010.

Vist l'escrit presentat per Leopoldo Ribera Cases, en representació de la
mercantil Repsol IPF en què manifesta que en rebre la notificació de l'acord plenari
ha observat que en la mateixa consta la mercantil Repsol YPF sent el correcte
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PRETROLÍFEROS.

En virtut de les atribucions que la legislació vigent em confereix, resolc:
Primer. Modificar l'acord plenari de 7 de maig de 2010 en què es va aprovar

el Conveni Urbanístic per a l'adquisició dels terrenys dotacionals de l'antiga
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gasolinera ubicada a l'avinguda Selgas-Portal del Lleó i on diu Repsol YPF ha de dir
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS.

Segon. Notificar la present resolució a la mercantil interessada, donar compte
de la resolució en la pròxima sessió plenària que se celebre”.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat de la Resolució d'Alcaldia, número
439, de 30 de setembre de 2010 sobre “Modificació acord plenari de 7 de maig de
2010 que va aprovar el Conveni Urbanístic per a l'adquisició dels terrenys
dotacionals de l'antiga gasolinera ubicada a l'avinguda Selgas-Portal del Lleó”.

3r. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 444,
D'1 D'OCTUBRE DE 2010, 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 de la Resolució d'Alcaldia, número 444, d'1
d'octubre de 2010 sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 1r Tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes”, amb el tenor literal
següent:

“Havent d'absentar-me de la localitat, aquest divendres dia  1 d'octubre de
2010 per a la celebració de la trobada d'Escoles Taller a celebrar a la localitat de
Llutxent 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 el divendres 1 d'octubre de 2010, en el
1r Tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes, per als despatxos que se susciten
mentre perdure la meua absència en la celebració de la trobada de les Escoles
Taller al municipi de Llutxent.

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
444, d'1 d'octubre de 2010 sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 1r Tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes”.

4t. EXP. NÚM. 327/2009, APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL
PRESSUPOST 2008. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET 402, DE 13 DE
SETEMBRE DE 2010 SOBRE CORRECCIÓ D'ERRORS

El secretari informa de l'expedient incoat per l'Àrea de Servicis-Econòmics en
què consta que la Sindicatura de Comptes va detectar error en el Compte general
de l'exercici de 2008. Realitzades les comprovacions pertinents s'ha comprovat que
hi ha un error en el càlcul de les despeses amb finançament afectat, que suposa un
increment del romanent de l'exercici en 39.580 €.
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Vist l'informe  de l'oficina pressupostària, fiscalitzat de conformitat per la
intervenció, en què es proposa que l'Alcaldia aprove un nou romanent de tresoreria
de l'exercici 2008.

Vist que la correcció d'errors ve regulada en l'article 105 de la Llei 30/1992 del
Procediment Administratiu comú, i que, l'aprovació del pressupost acord amb la Llei
d'Hisendes locals és competència de l'alcalde.

Vist que la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió celebrada el
30 de setembre, va tindre coneixement del decret així com dels informes i
documents.

Es dóna compte al Ple de la corporació, del decret 402 de 13 de setembre, de
rectificació del romanent de tresoreria de 2008, i que en la part dispositiva diu:

“PRIMER: Aprovar el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Xàtiva de
l'exercici 2008, amb el resultat següent:
ROMANENT DE TRESORERIA 2008 Import
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ……………. 6.086.983,57
2 Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici.…………… 17.722.890,45
3 Creditors pendents  de pagament a fi d'exercici..………… 13.564.790,89
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) ..….………………….. 10.251.661,59
II Saldos de cobrament dubtós

…………………….………………….
626.529,56

III Excés de finançament afectat…………………………… 8.305.939,93

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 1.313.138,73

Segon: En compliment del que estableix l'article 193.5 del text refós de la Llei
d'Hisendes Locals, notificar el present acord a al sindicatura de comptes junt amb
els justificants dels estats i comptes anuals”.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat de la part dispositiva del decret 402,
de 13 de setembre de 2010, de rectificació del romanent de tresoreria de 2008.

A les 12 hores 20 minuts s'incorpora la regidora Rosa María Esteban Miedes.

5é. EXP. NÚM. 615/2010, SOBRE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS DEL PREU PÚBLIC DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE
MUSICA “LUIS MILÁN”. APROVACIÓ DEFINITIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta que el ple de 13
d'agost va aprovar inicialment la modificació de les tarifes del conservatori Luis
Milán.

Que durant el termini de 30 dies, d'informació pública i audiència als
interessats, que va finalitzar el 29 d'agost, s'ha presentat una instància, dels regidors
del grup polític municipal BLOC, amb al·legacions contra l'aprovació de l'ordenança
fiscal. Les al·legacions presentades és basen en :

• Falta de claredat en la regulació de l'ordenança en atribuir-li
indistintament el caràcter de preu públic i taxa.

• Falta d'estudi econòmic.
• Estudis comparatius no emesos per tècnic qualificat.
• Aplicació de les tarifes quan no estan aprovades definitivament.
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Per tot l'anterior sol·liciten la nul·litat de la modificació de les tarifes i la
devolució de les quantitats cobrades als alumnes.

En informe conjunt del  vicesecretari i la interventora es contesta a les
al·legacions. En relació a la utilització indistinta de preu públic i taxa i a la falta de
firma en l'informe econòmic, consideren que es tracta d'errors esmenables per
l'administració, que no afecten el fons de la qüestió sobre la veracitat de la
informació. Respecte als estudis comparatius són informacions de valoració
subjectiva que no tenen conseqüència jurídica. En relació a la devolució de les
tarifes cobrades, i, d'acord amb la informació disponible, no s'ha produït cap
cobrament als usuaris, per tant la pretensió decau per ser d'impossible compliment.

Analitzades les al·legacions, els informadors formulen una proposta de
resolució en què estimen parcialment l'error de qualificació de la taxa i proposen una
nova redacció de l'acord plenari, així mateix consideren que l'estudi econòmic pot
ser ratificat a posteriori.

Vist que l'expedient ha sigut dictaminat de conformitat per la Comissió
d'Hisenda i Especial de Comptes en data 29 de setembre.

Obert debat, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta
que la postura municipal és una maniobra per a forçar els alumnes a acudir als
tribunals; aclareix que es  tracta d'una taxa i no d'un preu públic; el conservatori no
ha matriculat al juliol en previsió de la modificació de les tarifes, que la modificació
s'ha arbitrat  unilateralment, sense cap consens; que les tarifes segueixen sense
estar aprovades, no obstant això la informació prestada als alumnes conté tarifes no
aprovades; no s'ha cobrat a ningú perquè es pretén fer amb efectes retroactius; el
període de meritació de la taxa ja s'ha produït en sol·licitar la matrícula; l'equip de
govern exerceix la por en els usuaris perquè no reclamen; no pot haver-hi preu
públic perquè cap empresa privada presta serveis d'ensenyança reglada;
l'Ajuntament no vol que siga taxa per a no haver de justificar despeses i ingressos
en relació amb tarifes;

 L'informe de resolució d'al·legacions no contesta a cap de les qüestions
plantejades perquè no es pot contestar; el Conservatori és un exemple de mala
gestió  municipal i no hi ha voluntat per arreglar-ho; es diu que la Conselleria ha
reduït la subvenció però res es documenta; en definitiva és una pujada aleatòria.

A les 12 hores  30 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Ricardo Medina
Medina.

I continua dient que els tribunals posaran de manifest la completa irregularitat
de l'actuació  municipal; que el més vergonyós és cobrar amb efectes retroactius
quan hauria d'imposar-se amb efectes d'1 de gener de 2011; que al final els pleits es
paguen amb els diners de tots els ciutadans.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que ja va manifestar
la seua oposició a l'increment de tarifes en un 40%; el govern municipal no ha
protestat contra la reducció de la subvenció, va contra el seu propi pla de
sanejament que pretenia congelar els impost, el que implica que no són de fiar; les
al·legacions del Bloc són compartides i els arguments plantejats pels tècnics estan
agafats amb pinces; haurien d'aplicar-se les tarifes vigents al moment de la
matriculació; s'evidencia un afany recaptatori en aplicar la modificació amb efecte
retroactiu.
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L'alcalde-president manifesta que l'acreditació de la despesa queda
evidenciada en l'expedient de subvenció que es tramita davant de la Conselleria; la
falta de finançament de la Generalitat Valenciana és conseqüència de la
discriminació que pateix des del Govern d'Espanya; el Conservatori de Xàtiva
continua sent el més barat de la Comunitat Valenciana.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que no  coneix el
document de resolució de la minoració de la subvenció; proposa que es millore la
situació en el futur; no defensa que el Conservatori siga gratuït sinó que estiga ben
justificat la despesa i l'ingrés i que s'apliquen les modificacions quan estiguen
degudament aprovades; considera que la regidora hauria de donar explicacions;
demana que conste en acta la manifestació que l'edifici del Conservatori s'utilitza per
a altres fins educatius i que s'imputa tota la despesa al Conservatori i així ho
reconeix  el Regidor d'Educació.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista insisteix en el fet que el
govern municipal no és de fiar per apujar les taxes quan es va comprometre a no
fer-ho; la qual cosa no respon als interessos de la ciutadania sinó als interessos del
partit popular; que el més greu és que els alumnes estan matriculats i no se'ls ha
passat el rebut.

El Sr. Alcalde-President diu que la línia política del Bloc és votar sempre que
no a qualsevol expedient; que les coses en l'Ajuntament  sempre es fan de forma
regular; confia en el bon fer dels funcionaris i quan fan les coses malament els
amonesta; afirma que l'equip tècnic de l'Ajuntament és el mateix que hi havia amb
l'anterior govern  i que fer informes a la carta és una falta de respecte.

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 dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Estimar parcialment les al·legacions pel que fa  a l'existència d'error
de qualificació com a taxa del que l'ordenança fiscal qualifica com a preu públic, així
com pel que fa a la falta de ratificació de l'estudi econòmic.

Segon. Que en aplicació de l'article 105 de la Llei 30/1992, de 30 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificar el punt 5 de l'acord del Ple de data 13 d'agost referent
a l'ordenança fiscal del preu públic per l'assistència al conservatori Luis Milán de la
manera següent:

On diu: Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'article 3 de l'ordenança
reguladora de la taxa del Conservatori (…).

Ha de dir: dir: Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'article 3 de
l'ordenança reguladora del preu públic del Conservatori (…).

Tercer. Que es procedisca a la ratificació de l'estudi econòmic per part del
responsable del Departament, i en tot cas per part del director de l'àrea econòmica.

Quart. Desestimar l'al·legació presentada per Cristina Suñer Tormo i Joan
Josep Garcia Terol, membres del grup municipal del BLOC, contra l'anul·lació de
l'acord d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal del preu públic
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del Conservatori, i elevar a definitiu l'acord provisional de data 13 d'agost de 2010,
amb la rectificació del punt segon.

Cinqué. De conformitat amb què preveu l'apartat 4t de l'article 17, del
TRLRHL, es procedirà a publicar en el BOP el text íntegre de la modificació
proposada de l'ordenança del Conservatori, definitivament aprovada en aquest acte.

Sisé. Comunicar el present acord a Cristina Suñer Tormo i Joan Josep Garcia
Terol, en representació del grup municipal del Bloc i a l'Oficina Pressupostària als
efectes oportuns.

6é. EXP. NÚM. 745/2010, MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2010. APROVACIÓ INICIAL

El responsable de l'Oficina Pressupostària es procedeix a explicar la proposta
de modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2011, que consta en
l'informe de data 23 de setembre.

La modificació de les ordenances fiscals ve regulada en l'article 17 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. Les modificacions no entraran
en vigor fins que no es publique el nou text en el Butlletí Oficial, prèvia exposició
pública durant el termini de 30 dies.

El Ple de la corporació de 2 de juliol de 2010, va aprovar el pla de sanejament
financer de l’Ajuntament, on constava el compromís d'actualitzar anualment les
taxes i preus públics amb el IPC. En compliment d'aquest compromís, la proposta de
l'equip de govern suposa, amb caràcter general, incrementar les ordenances fiscals
amb l'1,8% (IPC d'agost/2009 a agost/2010).

La proposta de l'equip de govern per a la modificació de les ordenances
fiscals per a l'exercici 2011, és la següent:

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
A partir del 5é any d'aplicació de la revisió cadastral s'elimina el coeficient

reductor del valor cadastral (l’any 2010 s'aplicava un coeficient reductor del 40%).
La supressió d'aquest coeficient, incrementaria les liquidacions en un  40%, per a
compensar aquest increment en la base, s'ha disminuït la quota tributària. Del 22%
al 13.5%, la qual cosa suposa un increment real del 2%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Sobre el valors mínims aprovats en la llei d'hisendes locals, s'ha aplicat el
coeficient 2, el que suposa un increment de l'1,6%.
Taxa pel subministrament d'aigua potable.

S'incrementa en l'1,8%
Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública.

S'incrementa en l'1,8%, ajustant a fraccions de 50 cèntims
Taxa per la prestació del servei de les visites en el Museu Municipal.

S'incrementa l'1,8%, ajustant a fraccions de 5 cèntims
Taxa per aprofitament especial de la via pública.

S'incrementa en l'1,8%
Preu públic per l'ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal.

El “Consell Esportiu” ha presentat un proposta amb modificació de servei i
noves tarifes. S'han eliminat les tarifes del poliesportiu les pereres i s'ha inclòs la
piscina Murta.
Taxa per l'entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública.
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S'incrementa en l'1,8%
Preu públic per la utilització dels serveis de la Casa de Cultura.

S'incrementa en l'1,8%, ajustant a fraccions de 5 cèntims
Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments.

S'incrementa en l'1,8%
Taxa per recollida de fems.

S'incrementa en l'1,8%
Taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal.

S'incrementa en l'1,8%
Taxa sobre les parades de venda als mercats i ambulant per la via pública.

S'incrementa en l'1,8%
Taxa per llicències urbanístiques.

S'incrementa en l'1,8%
Taxa per la prestació dels serveis de clavegueram

S'incrementa en l'1,8%
Taxa per la prestació del servei de visites en el Castell de la Ciutat.

S'incrementa en l'1,8%, ajustant a fraccions de 10 cèntims
Taxes per la prestació del servei sobre actuacions urbanístiques

S'incrementa en l'1,8%
Taxes per proves selectives de personal de l’Ajuntament de Xàtiva

S'han modificat algunes tarifes ajustant-les a euros.

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

de data 30 de setembre.

Obert debat Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, considera que
referenciar el IPC a l'agost va en detriment dels ciutadans; sol·licita que es rectifique
i s'aclarisca l'atribució entre taxa i preu públic als tributs municipals ja que segons el
departament d’on vénen reben una o altra denominació sense ordre ni cap concert;
considera, també, que la pujada de l'1'8% és falsa ja que moltes taxes apugen molt
més aquest referent amb l'excusa de l'arredoniment, això afecta més d'un 9% de les
exaccions; també s'ha de rectificar que l'entrada en vigor serà a 1 de gener del
2009, per raons òbvies; en definitiva el criteri que se segueix és un criteri purament
polític de recaptar més i com siga; el prudent, vist el moment, seria congelar els
tributs i reduir l'IBI; al·legarà a l'efecte que es corregisca; el problema és de mala
gestió de la despesa.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar en contra
de l'increment de les taxes l'única finalitat del qual és suportar el balafiament i la
despesa a les mans plenes del Govern municipal; quan s'estudia detalladament els
increments, aquests apugen més d'un 14% en alguns casos; no s'estan fent
modificacions en el tipus impositiu de l'IBI amb el que es grava durament a les
famílies; la abaixada del tipus és potestat municipal pel que no pot traslladar-se la
responsabilitat al Centre de Gestió Cadastral i a la revisió operada; considera que
les falsedats i les mentides són habituals des dels comunicadors del Govern
municipal; altres ajuntaments estan reduint  el tipus per a impedir que la revisió
cadastral comporte un increment major que el IPC; d'altra banda no es dóna cap
facilitat al contribuent perquè puga sol·licitar  fraccionaments i ajornaments; no hi ha
calendari fiscal; tot allò que s'ha exposat demostra que l'única idea del govern és la



9

pressió fiscal per a atendre la política del balafiament de la despesa; qualsevol cosa
excepte aplicar-se una política de contenció; no comparteix en absolut la política
econòmica del govern.

El Sr. Alcalde-President manifesta que l'arredoniment del Museu és de 10
cèntims d'euro i havia estat congelat des de l'any 2006.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda considera que és
insignificant l'arredoniment en el global de la fiscalitat; el tema de l'IBI és recurrent
per a l'oposició; la gestió econòmica és responsabilitat del Govern; El Govern
municipal té congelat el tipus impositiu; el govern socialista és el campió en la
apujada d'impostos.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que no es pot dir
que s'apuja l'1'8”% i després apujar el 9%; si s'ha de justificar una apujada superior
al IPC cal treballar i fer-ho amb antelació.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la realitat de
Xàtiva és que es gasta sense control i no es preveuen degudament els
pressupostos, un exemple és la dependència del sector urbanístic.

El Sr. Alcalde-President diu que el municipi d'Alzira cobra el 0'73% de l'IBI, el
d'Alaquás el 0'85% i el d'Albal el 0'72% mentre que Xàtiva cobra el 0'63%, és a dir
que per cada 6.000 € a Xàtiva es cobren 12 € menys que en altres municipis; que la
valoració dels immobles la fa Hisenda; l'Ajuntament de Xàtiva l'any passat va cobrar
400 € per habitant un dels més baixos de la Comunitat.

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 dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, que
en la seua nova redacció, per a cadascun dels tributs, queda de la manera següent:
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Art. 7é. 1. Per a determinar l'import de l'increment real, s'aplicarà sobre la base
imposable o valor del terreny a l'hora de meritar el percentatge corresponent d'acord
amb el nombre d'anys durant els quals s'ha generat l'increment susdit.
2. El percentatge abans mencionat serà el que resulte de multiplicar el nombre
d'anys expressats en l'apartat 2n d'aquest article pel percentatge anual
corresponent, que serà:
Per als increments de valor produïts en un període de temps comprés
entre un i cinc anys 2'4.
Per als increments de valor produïts en un període de temps de fins a
deu anys: 2'2.
Per als increments de valor produïts en un període de temps de fins a
quinze anys: 2'1.
Per als increments de valor produïts en un període de temps de fins a
vint anys: 2'0.
Art. 13. Quota tributària
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable
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el tipus únic del 13,50%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Art. 1 de conformitat amb què preveu l'art 95.4 del RDL 2/2004, que aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el coeficient d'increment de les
quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica establides en l'apartat primer
del mencionat article es fixa en 2,0.
Coeficient sobre quotes mínimes 2,0
ANY 2011
A) Turismes
De menys de huit cavalls fiscals 25,24
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22
De 20 cavalls fiscals o més 224,00
B) Autobusos:
De menys de 21 places 166,60
De 21 a 50 places 237,28
De més de 50 places 296,60
C) Camions:
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,56
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,28
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 296,60
D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals 29,34
De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54
De més de 25 cavalls fiscals 166,60
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil 35,34
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60
F) Vehicles:
Ciclomotors 8,84
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 8,84
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 15,14
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 30,30
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 60,58
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 121,16
Taxa pel subministrament d'aigua potable.
Art. 4t. Tarifa
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 4,89 €/quadrimestre
14,67 €/any) per cada comptador i usuari.
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua potable
de  0,2937 €/m3 d'aigua consumida.
3. Connexions: En concepte de dret d'enganxada es pagarà:
Per cada vivenda 89,23 €
Per cada local comercial o industrial, 0,9708€/m2 amb un mínim de 102,62 €
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Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels
propietaris 178,33 €
El pagament d'aquestes quantitats es verificarà per una sola vegada i en el concepte
que s'expressa. Les connexions són per compte del peticionari davall la supervisió i
direcció tècnica de l'Ajuntament.
4. Alta nova: s'estableix una quota en funció del calibre del comptador segons el
quadre següent:
Calibre comptador Taxa per alta nova
13 mm 56,83
15 mm 59,63
20 mm 66,16
25 mm 111,29
30 mm 133,23
40 mm 181,05
50 mm 326,88
65 mm 399,45
80 mm 485,64

L'alta, suposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de l'Ajuntament. El
canvi de nom no implica cost per al sol·licitant, excepte quan això suposa la
instal·lació d'un nou comptador, que es considerarà una alta nova. A més de la
quota d'alta, a la firma de la pòlissa de deute, s'hauran de dipositar en concepte de
fiança la quantitat de 54,71€. Per a la devolució de la fiança l'usuari haurà de
presentar, en el moment de la baixa del servei, còpia de la pòlissa de deute.
5. Els aparells comptadors se subministraran s'instal·laran per l'Ajuntament amb
validació oficial de la Conselleria d'Indústria.
Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública i la seua
permanència al dipòsit municipal.
Art. 3r. Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
S'entén per recollida del vehicle l'enganxall i el trasllat fins al dipòsit municipal.
Recollida de vehicles:
Recollida de motocicletes i altres vehicles semblants 41,00
Recollida d'automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i
altres vehicles semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg. 75,00
Els vehicles amb tonatge superior a 5.000 kg, les quotes seran les
mateixes que l'apartat anterior, amb un increment per cada 1000 kg o
fracció que excedisca dels 5.000 kg 15,30
Quan s'acudisca a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris per
al seu trasllat en el dipòsit municipal. No poguera consumar-se aquest
per la presència del propietari, s'abonarà 39,00
La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al dipòsit i a la guarda
dels vehicles, donat el cas que transcorregudes 24 hores des de la recollida sense
haver-hi estat retirada pels propietaris, i llavors, es fixa la quantitat següent:
Pel depòsit de motocicletes, tricicles, motocarros, i vehicles semblants,
per dia

5,00

Per la resta de vehicles, per dia 6,00
Taxa per la prestació del servei de les visites en el Museu Municipal.
Art. 4t. Les reproduccions amb finalitat industrial o comercial es faran davall les
condiciones següents:
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…
3. Els drets de reproducció s'entén que és per a una edició de fins a 5.000
exemplars, per a edicions superiors, per cada 10.000 exemplars, o fracció, es
tornarà a liquidar la tarifa
Any: 2011
1.   Drets d'obtenció
Fotografies en blanc i negre 12,95
Fotografies en color (clixé, negre o transparència) 17,60
Vídeos, pel·lícules per hora o fracció 35,95
2.   Drets de reproducció
Llibres (interior) 44,20
Llibres (portada) 71,05
Llibres (portada i interior) 115,15
Diccionaris 35,10
Fullets d'agències de viatge (interior) 71,05
Fullets d'agències de viatge (portada) 88,65
Fullets d'agències de viatge (portada i interior) 115,15
Anuncis de premsa 106,30
Pòsters, cartells 133,65
Pòsters publicitaris 142,20
Jocs educatius 52,85
Vistes fixes en pel·lícules no publicitàries 142,20
Postals, calendaris, làmines i felicitacions 71,05
Per imprimir sobre objectes (caixes, cendrers, ceràmica etc.) 79,20
Per la comercialització al públic de cintes de vídeo en què en tot o en part
apareguen les instal·lacions interiors del museu, fins i tot el pati o algun dels
objectes de les seues col·leccions, per jornada de treball 169,30 €
Per la comercialització d'imatges de vídeo per productores amb la finalitat
d'incloure-les en sèries o altres programes de TV per jornada de treball 169,30 €
Notes:
* Els drets per a imprimir sobre objectes, s'entén per edició i objecte, de manera que
l'empresa que explota imatges del museu és necessari que liquide la taxa
corresponent per cada suport on s'imprimisca la imatge i per cada edició que faça.
* Les hores realitzades pel personal de l'Ajuntament fora de l'horari laboral, les
abonarà qui utilitze els serveis del Museu, com a hores extraordinàries segons
conveni.
Article. 5é.

Pels serveis d'entrada i visita en el museu, la tarifa serà la següent:
Individualment:
Fins als 10 anys, entrada gratuïta. Gratis
De 10 a 18 anys 1,20
Majors de 18 anys 2,40
Jubilats 1,20
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 0,90
Majors de 18 anys, per cadascun 1,60
Jubilats, per cadascun 0,90
Nota: Els diumenges serà gratuïta l'entrada. Així mateix del dimarts a divendres,
serà gratuïta l'entrada per als escolars (primària, secundària i batxillerat), que
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concerten cita prèvia amb la direcció del museu, atenent-se a les instruccions que
es marquen.
Tarifa conjunta castell-museu
Individualment:
Fins als 10 anys Gratis
De 10 a 18 anys 2,20
Majors de 18 anys 4,50
Jubilats 2,20
Tren 2,80
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 1,60
Majors de 18 anys, per cadascun 3,10
Jubilats, per cadascú. 1,60
Tren 2,80
Les entrades conjuntes es podran adquirir en el Museu o en el Castell.
Taxa per aprofitament especial de la via pública.
Art. 5é. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la següent:
1. Ús comú.
Activitats comercials i industrials i elements annexos:
1.1.1. Aparells automàtics en €
a) Aparells de venda automàtica, any 23,15
b) Aparells de venda automàtica per fira 19,65
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
…
Les tarifes dels aprofitaments regulats en la present ordenança són les següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 41,15
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires) 26,15
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires) 18,85
O. cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires) 7,55

€/setmana
Per a la setmana de Fira d'agost, mes d'agost, s'estableixen les tarifes següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 40,25
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires) 22,5
…
1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l'execució d'obres.
Per a les obres el termini d'execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el 10%
de la quota líquida de l'impost sobre construccions.
Per a les obres amb un termini d'execució superior a 6 mesos es practicarà la
liquidació provisional, tenint en compte el termini d'execució fixat en el projecte,
segons la tarifa de 5,07€ al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a
aquests efectes, els sol·licitants de les llicències hauran d'aportar plànol on conste la
superfície que es pretén ocupar a fi de practicar la liquidació provisional. A la
finalització de les obres es practicarà la liquidació definitiva tenint en compte la
duració efectiva de les obres.
Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d'actuació o en la zona de
Bixquert i l'execució de les obres que no impliquen l'ocupació de la via pública,
estaran exemptes d'aquesta taxa.
1.2. Llicència per a l'exercici d'activitats a la via pública.
1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques
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a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció 394,65
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció 158,25
Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es pagarà, a
més, la despesa d'aquest servei.
1.2.2. Per a la resta d'activitats:
a) Si és en el dia, per metre lineal o fracció 5,25
b) Si és en el mes, per metre lineal o fracció 27,50
1.3. Per la instal·lació de caixers automàtics.
Per cada caixer amb accés directe des de la via pública, per any 509,00
2.  Ús privat.
2.1. Activitats recreatives.
L'ocupació de la via pública per a la realització d'activitats recreatives s’afegeix a la
tarifa següent:
2.1.1. Tancaments i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d'espectacle:
Fins a 1.000 espectadors de capacitat: 63,75
Més de 1.000 espectadors de capacitat: 173,3
2.1.2. Atraccions, casetes de fira, durant la fira i per metre lineal a les casetes i
metre quadrat a les atraccions.
Atraccions fira per m 27
Firal agrícola per ml. 33,75
Llocs fira 1a categoria per ml. 44,95
Fira: tómboles i rifes per ml. 100,05
Llocs venda productes ordinaris (primera categoria) 63,75
Llocs venda productes ordinaris (segona categoria) 56,2
Fira del bestiar per cada animal sense quadra dins del recinte 3,85
Fira bestiar. Per ml de pessebre 22,65
Per parades ambulants per ml i  dia 5,25
Fira de Nadal
Atraccions en Fira de Nadal per metre lineal 22,65
Llocs de venda per metre lineal 26,4
Si l'Ajuntament decidira que l'adjudicació dels llocs de Fira es fera mitjançant
subhasta, aquests preus s'entendran com a mínims.
2.2. Quiosc.
Per l'aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació de quiosc,
regeix la tarifa següent:
En carrers de primera categoria per m2 o fracció. 78,00
En carrers de segona categoria per m2 o fracció 39,10
…
Preu públic per l'ús de les instal·lacions i activitats esportives municipals.
Art. 4t. Base del gravamen.
a) Se pren de base de l'exacció:
1. Per a l'ús de la piscina, el nombre de persones que entren.
2. Per a la utilització de pistes esportives i camps de joc, la duració o temps d'ús.
b) Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions esportives
municipals així com les activitats que es realitzen.
PISCINA “EL MURTA”.
Abonats.  Gratis
No abonats:
Menors de 6 anys Gratis
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De 6 a 13 anys 1,00
De 14 fins als 16 anys inclusius 1,50
Més de 16 anys 2,50
Lloguer de gandula o hamaca, per unitat i dia 0,50
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE VOLEIBOL I FRANCISCO BALLESTERO
Grups i col·lectius federats per hora
D'utilització i usuari des dels 16 anys                                   Entrenam. Competic.
Llum natural, independent del nombre de jugadors
Ocupació de tota la pista  Gratis  Gratis
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista  Gratis Gratis
Ocupació 2/3 de pista  Gratis Gratis
Ocupació de tota la pista  Gratis Gratis
Grups no federats per hora. D'utilització des dels 16 anys, competició no reglada
Llum natural independent del nombre de jugadors

Ocupació de tota la pista 20,00
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació de tota la pista 30,00
CAMP MUNICIPAL FRANCISCO COLOMA
Camp de futbol per partit de 60 minuts
FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL
Llum natural 35,00
Llum artificial 45,00
FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL
Llum natural 64,00
Llum artificial 80,00
Menors de 16 anys Gratis
CAMP FUTBOL MUNICIPAL “LA MURTA”
Natural 64,00
Artificial 80,00
ACTIVITATS AMB RECAPTACIÓ
El grup col·lectiu que realitze les seues activitats amb recaptació (de taquilla) haurà
de complir els requisits següents:
a) El 20 % de la recaptació obtinguda serà entregada al Consell Esportiu Municipal.
b) Els preus són coneguts i aprovats prèviament pel Consell de Gerència del Consell
Esportiu Municipal.
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
Escola esportiva d'estiu 87,55
Autobús de l'escola esportiva d'estiu 54,00
Escoles esportives municipals 49,00
Servei d'acollida Escola d'estiu 20,00
ACTIVITATS PER A ADULTS
Manteniment físic d'adults Tai-txi i Gimnàstica Correctiva, Pilates
2 dies 6,50
3 dies 10,00

Els pensionistes o jubilats participants en l'activitat de gimnàstica
correctiva, ioga, i tai-txi: (exclòs el consort) Gratis
Activitats esportives disminuïts Gratis
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Jocs esportius de la Generalitat Valenciana. Gratis
Becats (escassos recursos econòmics, discapacitats, etc.) Gratis

Bonificacions
Jubilats i pensionistes, en manteniment físic d'adults i pilates 50%
Usuaris de família nombrosa, en qualsevol activitat esportiva,
(acumulativa a altres bonificacions) 20%
Participants en lligues amistoses de caràcter anual i/o temporada
esportiva de futbol 7 i futbol 11, sempre que abonen el preu públic a
l'inici de l'activitat 15%
Per a aquelles famílies que assisteixen a diversos fills:
Pel 2n fill 20%
Pel 3r fill 30%
Pel 4t fill Gratis
Els no residents tindran un increment del 50% en els preus de l'ús de les
instal·lacions, com en el programa d'activitats esportives municipals.
PISCINES PEDÀNIES (TORRE LLORIS I ANNAHUIR)
Deute temporada 32,00
Passe individual, més de 16 anys 17,00
De 6 a 16 anys 11,00
Menors de 6 anys Gratis
Entrada veí pedania 1,20
Entrada no resident 2,50
Taxa per l'entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública per a
aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Art. 9. La tarifa és la següent.
a) Entrada vehicles: per ml o fracció que faça l'entrada 61,25
En locals comercials destinats en aparcament: per plaça de vehicle
assenyalada, a més de la taxa 8,80
b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml o fracció
En horari matinal 37,80
En horari de vesprada 37,80
c) Les plaques entregades per l'Ajuntament, tant les de reserva
d'aparcament com les de càrrega o descàrrega, es facilitaran a 31,20
Preu públic per la utilització dels serveis de la Casa de Cultura.
Art. 6é. Les tarifes aplicables són les següents:
1) Casa de la Cultura
a) Sales d'exposicions per cada dia d'ús
    Sala Montcada 32,55
    Sala Entresòl 10,9
    Sala 1a Planta 10,9
b) Sales de conferències 1a Planta i 2a Planta:
    1 dia d'ús 43,75
    2 dies d'ús 52,45
    3 dies d'ús 70,25
    6 dies d'ús 82,9
  15 dies d'ús 132
  30 dies d'ús 437,2
c) Sala d'actes Montcada
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    1 dia d'ús 131,15
    2 dies d'ús 157,3
    3 dies d'ús 210,5
    6 dies d'ús 141,9
  15 dies d'ús 396
  30 dies d'ús 437,2
d) Pati exterior a l'aire lliure:
    1 dia d'ús 43,75
e) Patí Cobert Moncada
    1 dia d'ús 73,75
Les hores realitzades pel personal de l'Ajuntament fora de l'horari laboral, les
abonarà qui va utilitzar els serveis de la Casa de la Cultura, com a hores
extraordinàries segons conveni.
2) Gran Teatre
Per cada sessió 1.420,50
Per cada hora que excedisca de les 8 d'utilització per sessió 177,85
Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments.
Article 10. Tarifes.
La taxa per llicència municipal d'obertura d'establiment i d'activitats qualificades,
segons el Nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/90, de 26 de març,
es liquidarà aplicant les següents quotes fixes:
Tramitació de llicència d'establiment. 360,63
Canvis de titularitat de llicència d'establiment 180,95
Tramitació de llicències d'activitats qualificades 902,09
Canvis de titularitat de llicències d'establiment 450,43
Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat
mercant 123,44
Taxa per recollida de fems.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que es
determina segons la naturalesa i destí de l'immoble.
2. Amb aquesta finalitat, s'aplica la tarifa següent:
Tarifa                                                                          Quota tributària
Reduïda 38,81
A 74,80
B 222,95
C 448,21
D 598,20
E 4.759,00
F 18.648,00
…
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament podrà aplicar aquesta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les tarifes
anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 50 kg/dia o els
300 litres/dia en volum.
Per a l'obtenció del cost real es fixen els paràmetres següents:
Preu total per quilogram (Pu): 0,1153€
Penalització per volum (Pv): 306,83€ a l'any per unitat de contenidor addicional.
…
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Taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal.
Art. 1r. De conformitat amb què preveu l'art. 20.4.p), del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, l'Ajuntament estableix la taxa pels serveis
prestats en el cementeri municipal que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que preveu la secció 3a del capítol III de la susdita Llei
Art. 2n. S'exceptuen del pagament d'aquests drets:
a) Els soterrars de pobres de solemnitat.
b) Els asilats en establiments benèfics.
c) Les inhumacions que ordena l'autoritat judicial fetes en la fossa comuna.
Art. 3r. La base de tributació s'ajusta als conceptes següents:
a) Es fixen quotes diferents per als serveis segons la seua índole.
b) A més, s'estableixen drets d'ús privatiu de terrenys al cementeri municipal i de
col·locació de làpides.
Art. 4t. Els drets o taxes que percep l'Ajuntament són els que es determina la tarifa
següent:
1) Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera 117,15
Segona 954,84
Tercera 954,84
Quarta 954,84
Cinquena 954,84
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 8.905,49
Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 954,85€ com a tarifa
única.
S'estableix en 50 anys el dret d'ocupació temporal dels nínxols.
2) Per ocupació temporal del parterre o jardí, per a cendres l'import serà de 465,15€
i 25 anys els drets d'ocupació temporal.
Art. 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i fosses
familiars, serà objecte d'estudi per part de l’Ajuntament, previ expedient incoat a
aquest efecte. El preu per metre quadrat que se cedisca serà de 1.268,21€.
Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es pagaran les
quantitats següents:
Inhumació de cadàvers 111,86
Inhumació de pàrvuls o fetus 92,59
Exhumació de cadàvers 163,39
Exhumació de restes 123,77
Inhumació de cadàver en panteó familiar 247,64
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó 185,11
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri 155,16
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri 155,16
Trasllat de restes (interior de cementeri) 155,16
Col·locació de làpides en els nínxols 61,46
Art. 9. Sent obligatòria la col·locació de làpides en els nínxols pels seus cessionaris,
i per a aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d'un nínxol per a ocupar-lo
immediatament comporta l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a títol de
garantia, la quantitat de 71,92€. Si transcorreguts sis mesos queda incomplida
aquesta obligació, l'administració col·locarà la làpida a càrrec del fons de garantia.



19

Art. 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres serà de 39,83€,
que seran abonats en el moment de la inhumació, així com 39,83€ més per les
despeses derivades de l'encofrat de ciment.
Taxa sobre les parades de venda als mercats i ambulant per la via pública.
Art. 11. L'exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i divendres,
reporta, per metre lineal i trimestre, la quantitat de 22€. El pagament de les taxes es
farà exclusivament per mitjà de domiciliació bancària, per la qual cosa els titulars del
lloc estan obligats a subministrar les dades pertinents per a la seua tramitació.
Per al Mercat municipal s'estableix una tarifa anual de 5.142€ que es distribuirà
entre les parades atenent al criteri següent:
El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global de la parada i l'altre 50%
en funció dels metres lineals de venda al públic que tinguen les parades.
Taxa per llicències urbanístiques.
Art. 6é. Quota tributària.
1. La quota tributària a exigir es determinarà en funció d'aplicar al cost real i efectiu
de l'obra el percentatge del 0,5%
Amb un mínim de 32 € per a les obres menors i nucli antic i de 165 € per a l'obra
major.
2. Donat el cas de desistiment fet pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran les que assenyala el número
anterior sempre que l'activitat municipal s'haja iniciat de fet.
3. El cost del material gràfic, documental, etc., també com l'import dels anuncis
públics augmentarà la quantitat resultant per concessió de la llicència urbanística.
4. Expedició de documents:
L'expedició de certificats urbanístics i cadastrals a sol·licitud de l'interessat donarà
dret al cobrament de les tarifes que s'assenyalen a continuació:
Certificats urbanístics 11,75
Certificats cadastrals 3,95
En la instància de sol·licitud haurà d'adjuntar-se justificant d'haver realitzat l'ingrés.
5. En la primera ocupació de vivendes la quota que caldrà satisfer serà la resultant
d'aplicar el 6,5 % de l'impost sobre construccions.
6. En la segona ocupació de vivenda s'expedirà la llicència de segona ocupació i
caldrà satisfer el preu de 0,26 € per metre quadrat de superfície útil de vivenda.
Taxa per la prestació dels serveis de clavegueram
Art. 5é. Quota tributària
1. A exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà
en funció de la quantitat d'aigua, mitjana en m3, facturada en la finca.
 A aquest efecte, s'estableix la tarifa per m3 en 0,1003
2. Corresponent a la concessió de la llicència o autorització de connexió a la xarxa
de clavegueram serà de:
Per vivenda 82,50
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,1021€ per m2, amb un mínim
de 117,90
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris 164,90
Taxa per la prestació del servei de visites en el Castell de la Ciutat.
Art. 4t. Tarifa
1. Tarifes pel servei d'entrada i visita al Castell
Individualment
Fins als 10 anys, l'entrada serà Gratuïta
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De 10 a 18 anys 1,2
Per cada persona major de 18 anys 2,4
Persones jubilades 1,2
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 0,9
Majors de 18 anys, per cadascun 1,6
Jubilats, per cadascun 0,9
2- Tarifa conjunta castell-museu
Individualment
Fins als 10 anys, entrada gratuïta Gratuïta
De 10 a 18 anys 2,2
Majors de 18 anys 4,5
Jubilats 2,2
Tren 2,8
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 1,6
Majors de 18 anys, per cadascun 3,1
Jubilats, per cadascun 1,6
Tren 2,8
Les entrada conjuntes es podran adquirir en el Museu o en el Castell.
3- Per la utilització del Castell (cafeteria, Sala d'Armes i Sala d'Exposicions) per a
realitzar actes privats s'estableix la tarifa de 46,00€ per hora, si la utilització és en
cap de setmana (divendres, dissabte i diumenge) el preu per hora és de 52.60€.
S'exigirà a l'usuari del servei, l'establiment d'un control en la tanca d'entrada situada
en la part baixa de la carretera d'accés al Castell, enfront del Restaurant Montsant,
durant la celebració de l'acte, a càrrec de personal necessàriament pertanyent a
empreses de seguretat autoritzades, el cost del qual anirà íntegrament a càrrec del
propi usuari dels serveis del Castell que es refereixen aquestes normes.
4- Drets d'obtenció d'imatges per a la seua difusió al Castell de la Ciutat.
Les tarifes seran les següents
Fotografies en blanc i negre i en color. 16,30
Vídeos, pel·lícula per hora o fracció 33,60
Publicacions en general 50,90
Taxes per la prestació del servei sobre actuacions urbanístiques
Art. 10é. Tarifes
1. Demarcació d'alineacions i rasants
Per parcel·la edificable: 163,85
S'exclou el supòsit en què la demarcació d'alineacions i de rasants resulte
indispensable per a l'execució d'obres que ja compten amb la preceptiva llicència,
en aquest cas les actuacions formen part que justifiquen el cobrament de la taxa per
l'atorgament de la llicència.
Si la fixació de línies se sol·licita en suport magnètic (disquet 3 i 1/2) en format D x
F, s'incrementarà en 19,65€ l'anterior tarifa.
Comprovació de la validesa d'alineacions i rasants, per cada duplicat de certificat:
130,10€.
2. Llicències de parcel·lació, segregació i divisió de finques, per m2 s'aplicarà:
En sòl urbà (nucli antic i Polígons industrials) 0,1640
En sòl residencial de baixa densitat: 0,0330
En sòl no Urbanitzable: 0,0070
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Amb un mínim de quota de 130,10€ en sòl urbà i Urbanitzable, i de 63,35 € en sòl
no Urbanitzable.
3. Cèdula de garantia urbanística:
La sol·licitud d'expedició de cèdula de garantia urbanística acreditativa dels barems
assenyalats en l'article 84é de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística, abonarà en concepte de drets per parcel·la edificable: 98.35€.
4. Expedició i reproducció de plans: Regiran les següents tarifes per còpia, segons
format i tipus de paper.
Format Paper N Vegetal Polièster
DIN A-4 0,65 2,10 2,48
DIN A-3 1,24 4,09 5,11
DIN A-2 2,48 8,45 10,10
DIN A-1 5,11 16,91 20,19
DIN A-0/m2 8,16 31,53 38,07
5. Expedició de planejament en suport magnètic per còpia, (disc forma 3 1/2).
Escala Planejament
1/1000 32,77
1/5000 32,77
Tot el joc 163,85
Nota: S'ha pres com a encuny dels fulls la quadrícula a escala 1/2000 de la
cartografia base del Pla General d'Ordenació Urbana.
6. Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana en suport magnètic,
format hipertext per a Windows: 32,80€.
7. En el supòsit en què el suport magnètic del planejament, s'actualitze anualment o
semestralment, prèvia devolució dels disquets originals, s'entregaran les
modificacions introduïdes o errors rectificats, valorat en 32,80 €.
8. Despeses derivades de publicacions preceptives en diaris d'informació general,
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, butlletí Oficial de la província, així com per
les despeses de correu propis de la remissió d'avisos a la titularitat de drets afectats
per la tramitació dels expedients instruïts per l'Ajuntament per a l'aprovació
municipal de: Programes per al desenvolupament d'Actuacions Integrades,
Projectes d'Urbanització, Projectes de Reparcel·lació i Instruments de Planejament i
Gestió, d'iniciativa particular no incloses en Programes d'Actuació Integrada. Segons
carta de pagament practicada pel Departament d'Urbanisme, durant la tramitació de
l'expedient en qüestió.
9. Per alçament topogràfic, a instància de part, per a actualització de l'impost de
béns immobles en zona residencial de baixa densitat: 68,85 €, per parcel·la.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència a proves selectives de
personal de l’Ajuntament de Xàtiva
Article 5. Tarifes.
Les quotes es determinaran d'acord amb les tarifes dels epígrafs següents:
Epígraf 1. Proves selectives Funcionaris de carrera:
Categoria Tarifa, en euros
Grup A/ 51
Grup B/ 41
Grup C/C1 31
Grup D/C2 25
Grup E/AP 20
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En el cas que les proves del Grup C/C1 siguen per a l'ingrés en el cos de la Policia
Local, s'aplicarà un recàrrec de 31 euros sobre la taxa establida.
Epígraf 2. Proves selectives de Personal temporal (borses de treball):
Categoria Tarifa, en euros
Grup A/ 26
Grup B/ 21
Grup C/C1 15
Grup D/C2 10
Grup E/AP 5

Segon.  El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb el que
s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el tauler
d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el terme del
qula podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen
oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer. Comunique's el present acord als directors d'Àrea i a l'Oficina
Pressupostària per a la seua tramitació i efectes.

7é. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE
BENESTAR SOCIAL, L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I LA CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD D'ONTINYENT, PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT
D'UNA RESIDÈNCIA PER A PERSONES DISCAPACITADES PSÍQUIQUES.
SOBRE L'OFERIMENT A LA GENERALITAT VALENCIANA DE L'EXPLOTACIÓ
DE LA CESSIÓ DEL CENTRE

Al no haver sigut dictaminat el present assumpte en la Comissió Informativa
Permamente Soci-Cultural el Ple, amb caràcter previ, procedeix a formular
declaració expressa d'inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia. El que acorda per
unanimitat i sense debat previ.

A continuació es dóna compte de la proposició formulada per la regidora
delegada de Benestar Social, María José Masip Sanchis, que diu:

“L'Ajuntament de Xàtiva, la Generalitat Valenciana per mediació de la
Conselleria de Benestar Social i l'entitat bancària Caja de Ahorros i Monte de Piedad
d'Ontinyent (d'ara en avant Caixa Ontinyent), van subscriure un conveni de
col·laboració en data 19 de juny de 2002 per a la creació i funcionament d'una
residència per a persones discapacitades psíquiques a Xàtiva.

Succintament descrit, el conveni consistia en l'aportació del solar a càrrec de
l'Ajuntament de Xàtiva, que el donava a la Caixa Ontinyent, el cofinançament a
càrrec de l'Administració Local, l'autonòmica i l'entitat Financera, en les quotes
establides en el text del conveni,  el reconeixement de la propietat de l'edifici a
construir a favor de la Caixa Ontinyent i, finalment, la cessió d'ús a l'Ajuntament
perquè aquest prestara el servei.

Conforme a l'informe emés per la directora de l'Àrea Soci Cultural de
l'Ajuntament de Xàtiva amb data 4 d'octubre de 2010, el fi del Conveni va ser portat
a bon port desenvolupant-se la prestació del servei òptimament fins a desembre del
2009. A partir d'eixe moment, coincidint amb l'expiració del contracte de serveis que
l'Ajuntament de Xàtiva mantenia amb la mercantil Gestio Socio-Sanitària del
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Mediterrani SL (GESMED), la realitat econòmica ha fet inviable la contractació del
servei, en el marc econòmic de què disposa l'Ajuntament de Xàtiva, de tal forma que
la licitació del contracte de serveis ha quedat deserta sense que aquesta
Administració, malgrat les gestions empreses amb diverses empreses punteres en
el sector, haja trobat l'equilibri entre els cabals d'ingressos afectes, el servei i el
propi cost de la prestació.

Tal com ressenya l'informe abans citat, des de la Regidoria de Benestar
Social s'ha desplegat una nova línia estratègica  tendent al manteniment de la
prestació consistent a proposar a la Generalitat Valenciana, per si o mitjançant algun
dels seus ens instrumentals, l'assumpció directa del servei que, d'altra banda, es
tracta d'una dotació de caràcter supramunicipal si s'atén a l'origen dels seus prop de
quaranta usuaris. Aquestes gestions han anat prenent forma en el sentit que la
Conselleria de Benestar Social, per mediació de la Direcció General de
Discapacitats, planteja la possibilitat que siga l'Institut Valencià d'Atenció a la
Discapacitat (IVADIS) qui assumisca l'explotació del servei; de la mateixa manera
que la plantilla del centre ha manifestat compromís escrit d'acceptació de les
condicions de treball constants en el conveni laboral d'IVADIS, així com a la pretesa
substitució de l'ocupador.

La Vicesecretaria General, mitjançant informe emés en data 5 d'octubre de
2010, emet informe favorable a la cessió, tant del servei com de l'ús de l'edifici, a la
Conselleria de Benestar Social, de conformitat amb allò que s'ha previngut en la
clàusula 3.b).4 del Conveni de 19 de juny de 2002.

I considerant aquesta l'opció més viable per a la perdurabilitat del servei i, per
consegüent, per als interessos generals del municipi i els particulars dels usuaris, se
sol·licita de l'Ajuntament en Ple l'adopció de l'ACORD SEGÜENT:

Primer. L'Ajuntament de Xàtiva sol·licita a la Generalitat que assumisca com propi el
servei consistent en una residència per a persones amb discapacitat psíquica a
Xàtiva, oferint-li per a això la cessió de l'explotació i gestió del centre que, des dels
seus inicis i fins a la data, prestava directament l'Administració municipal.

Segon. L'Ajuntament de Xàtiva ofereix a la Generalitat, per al cas que
aquesta accepte la cessió del servei, la cessió del dret d'ús sobre l'immoble sobre el
qual es presta el meritat servei. Aquesta cessió de l'ús de l'immoble vindrà
condicionada per la preceptiva autorització de la Caja de Ahorros i Monte de Piedad
d'Ontinyent.

Tercer. La cessió, tant del servei com del dret d'ús de l'immoble, es realitza a
la Generalitat Valenciana qui podrà acceptar-los i prestats per si o per qualsevol dels
seus ens instrumentals.

Quart. L'Ajuntament de Xàtiva sol·licita a la Caja de Ahorros i Monte de
Piedad d'Ontinyent autorització per a procedir a la referida cessió”.

Obert debat Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta
estar a favor; si bé no comparteix els criteris de gestió privada, aquest sector precisa
d'una gestió pública directa en tractar-se de serveis molt sensibles; quan l'empresa
no extrau el benefici desitjat decau en el seu interés; cedir el solar i finançar l'obra
que aquesta quede en propietat d'una entitat bancària no sembla el millor negoci fet
en el seu moment; acaba manifestant que està a favor que gestione la Conselleria.
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Roger Cerdá Boluga, del Grup Municipal Socialista, també manifesta estar a
favor; considera que ha de mantindre's la gestió pública directa i en aquest cas per
la Generalitat i lamenta que no s'adopte la decisió únicament per criteris econòmics.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, agraeix el vot
a favor; matisa que no renega del model anterior que va ser l'òptim en el seu
moment; a continuació explica el procés seguit.

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres
presents, ACORDA:

Primer. L'Ajuntament de Xàtiva sol·licita a la Generalitat que assumisca com
propi el servei consistent en una residència per a persones amb discapacitat
psíquica a Xàtiva, oferint-li per a això la cessió de l'explotació i gestió del centre que,
des dels seus inicis i fins a la data, prestava directament l'Administració municipal.

Segon. L'Ajuntament de Xàtiva ofereix a la Generalitat, per al cas que
aquesta accepte la cessió del servei, la cessió del dret d'ús sobre l'immoble sobre el
qual es presta el meritat servei. Aquesta cessió de l'ús de l'immoble vindrà
condicionada per la preceptiva autorització de la Caja de Ahorros i Monte de Piedad
d'Ontinyent.

Tercer. La cessió, tant del servei com del dret d'ús de l'immoble, es realitza a
la Generalitat Valenciana qui podrà acceptar-los i prestats per si o per qualsevol dels
seus ens instrumentals.

Quart. L'Ajuntament de Xàtiva sol·licita a la Caja de Ahorros i Monte de
Piedad d'Ontinyent autorització per a procedir a la referida cessió.

8é. 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 va donar compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 379 al 440 (corresponent al mes de setembre de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

9é. DESPATX EXTRAORDINARI

9é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, PER A
RETIRAR DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT L'EMBLEMA DE LA IMATGE
CORPORATIVA

El Grup Municipal Bloc 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.

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup Municipal
Bloc, el 6 d'octubre de 2010, registre d'entrada número 21906,  amb el següent
tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ciutat de Xàtiva ha utilitzat sempre  des de l'època medieval i com es pot
veure en molts dels monuments, edificis o altres construccions antigues com a fonts
o creus de terme, així com en la documentació antiga de la ciutat, diversos escuts
en què sempre han aparegut, com a elements definitoris de la ciutat, el Castell, les
quatre barreres reials, ja siga en forma de bandera o amb el rombe i la Corona Reial
de cinc puntes. Més modernament  es van afegir a l'escut les tiares papals, fent
referència als dos papes fills de la ciutat i altres elements decoratius. En  els últims
anys  l'Ajuntament de Xàtiva ha utilitzat a més de l'Escut fixat en el segle XX, altres
símbols que d'una manera o una altra, inclouen aquests elements amb un disseny
més modern, o en altres situacions, còpies d'escuts antics presos de diversos llocs
de la ciutat, donant-se la circumstància que diverses regidories han utilitzat escuts
diferents i en documentació emesa pel mateix Ajuntament es  poden veure símbols
diferents per a representar les diferents administracions de la ciutat, tots ells, això sí,
amb elements comuns.

Però ara l'equip de govern sembla decidit a uniformar tota aquesta simbologia
i encara que en un principi semblava que s'utilitzaria per a tota l'administració la “X”
amb el dibuix de la casulla dels Borja que la regidoria de turisme ha definit com a
símbol turístic de la ciutat, s'ha decantat  per substituir els diversos escuts de la
ciutat per la silueta d'un castell amb el mateix dibuix de la “X” i la llegenda
“Ajuntament de Xàtiva” així ho ha fet en tota la documentació segons consta tant en
la intranet municipal com en la pàgina web de l'Ajuntament. Des del Grup Municipal
bloc considerem que aquesta proposta és una basta simplificació  del nostre escut
que oblida la nostra història i els nostres símbols, que es despersonalitza  i redueix
el patrimoni històric de tots els xativins i xativines a un simple emblema tret d'una
campanya de marqueting, campanya que fa imatge de la nostra ciutat a esquena de
la història.

En definitiva considerem que és  una decisió  unilateral de l'equip de govern,
sense tindre en compte l'opinió  de la resta de grups polítics, associacions i
ciutadania en general, i que per la seua importància i en definitiva, per ser la imatge
de les nostres ciutat, es deuria fer consens i amb l'assessorament d'experts. Cada
grup pot modificar, de forma unilateral per molt que tinga la majoria en les urnes,
centenars d'anys d'història de la nostra ciutat.

És per tot això que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta del Bloc, acorda:

ACORD

1. Encomanar al Sr. Arxiver Municipal l'elaboració d'un informe sobre la
diferent simbologia que al llarg de la història han utilitzat les administracions de la
nostra ciutat, quins elements s'han mantingut de forma estable i que haurien d'estar
present en l'escut de la nostra ciutat.

2. Rebutjar  la utilització del nou emblema municipal, amb només un castell i
la llegenda “Ajuntament de Xàtiva”, retirar-lo de tota la documentació i utilitzar el
tradicional del segle passat mentre no es definisca una altra cosa.
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3. Comprometre's a arribar a un consens per definir, a partir de l'informe
encomanat i de l'assessorament d'experts, quina és la simbologia que ha d'utilitzar
l'Ajuntament de Xàtiva”.

El regidor Jorge Herrero Montagud s'absenta de la sessió a les 14 hores.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no ha de
confondre's escut amb imatge corporativa; el lamentable és que la imatge nova no
haja passat per Ple ni s'haja subjectat a consens; no obstant això, no veuria bé que
es menyspreara el que ha costat la nova imatge, valorat en 9.000 €, ja que el
present no és un moment per a malgastar.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, explica el procés seguit i
aclareix que estem parlant d'imatge corporativa no d'emblemes; explica que es va
seguir un concurs d'idees, que el tribunal era altament qualificat i que la imatge
corporativa no és la imatge de la ciutat sinó de l'Ajuntament.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, considera que l'escut no
està definit, s'està donant una imatge de la ciutat completament d'esquena a la seua
història.

L'Ajuntament en Ple, dos vots a favor (els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc), onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President, els deu vots
dels regidors presents del Grup Municipal Popular) i huit abstencions (els set vots
dels regidors del Grup Municipal Socialista i l'abstenció del regidor Jorge Herrero
Montagud, absent), ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, per a retirar dels
documents de l’Ajuntament l'emblema de la imatge corporativa.

9é.2. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE L'ACCÉS AL NOU INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
“LUIS SIMARRO” MITJANÇANT TRANSPORT PÚBLIC

A les 14 hores 5 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Jorge Herrero
Montagud.

Roger Cerdá Boluda explica la urgència de la moció, sol·licita que es
garantisca l'accés a l'Institut Luis Simarro mitjançant transport públic; sol·licita que
s'amplie la línia del bus urbà amb una parada en l'Institut i que es facen les gestions
pertinents per a rebre l'obra  immediatament.

A les 14 hores i 10 minuts s'absenta la regidora M. Emilia Soro Perona.

El Sr. Alcalde-President manifesta que l'assumpte passe a Comissió
Informativa.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular) , nou vots a favor
(els set vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors
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del Grup Municipal Bloc) i una abstenció (l'abstenció de la Regidora M. Emilia Soro
Perona, absent) ACORDA:

Únic. No declara la urgència de la moció “in voce” presentada pel Grup
Municipal Socialista sobre l'accés a l'Institut Luis Simarro mitjançant transport públic
i ordenar que l'assumpte passe a la comissió informativa pertinent per al seu estudi.

10é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta si s'ha estudiat si pot
tindre impacte en la reserva de flora  del Castell el descens de bicicleta.

Marco Antonio Sanchis Fernández, respon que segons l'informe del biòleg
municipal no es veu afectada.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Ramón Vila
Gisbert, regidor delegat d'Educació per la situació de vacants de professors en
els col·legis.

Ramón Vila Gisbert, respon que no li consta que falten professors en cap centre

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, diu que li consta que hi ha
classes per cobrir i Conselleria està tardant tres setmanes a cobrir baixes;
considera que l'Ajuntament hauria d'estar vigilant.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació  explica que les hores de guàrdia
del professorat estan per a cobrir baixes.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta per les persones
que van ser a Grenoble i quines gestions van realitzar.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que un va
ser ell i que contestarà en el pròxim Ple.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta si van a posar-se
voreres en el carrer Ángel Lacalle.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que sí i
explica que hi ha un projecte que va ser aprovat en comissió informativa.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que s'agilitzen els
tràmits per rebre les obres del sector Palasiet.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta quan es rebran
les obres del sector Mesquita.
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Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que s'ha
rebut el Jardí i el carrer i que el dia 20 d'octubre Iberdrola realitzarà descàrrega
elèctrica.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta si les obres de
la Ciutat de l'Esport s'acabaran al novembre.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que depén
d'Iberdrola, i que l'empresa contractista ha sol·licitat una pròrroga.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta quan s'acabarà
el Pla Especial del Nucli Antic.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que està
parat, mentrestant es funciona amb informes de la Direcció General de
Patrimoni.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta en què afecta el
concurs de creditors de la mercantil Franjuan.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que no hi
ha comunicació oficial de tal concurs, en tot cas, hi ha solucions jurídiques per a
no paralitzar obres.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta per l'estat
actual de la vivenda del carrer Auger.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, respon que s'està
pendent d'autorització judicial.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores trenta 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,


