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A  la ciutat de Xàtiva, a les 12 hores 5 minuts del dia 12 de setembre de dos mil
onze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència del  Alcalde-President,  Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi de
celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel  vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com 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  Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al següent
ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DEL 8  D'AGOST DE
2011

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.

 Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que en la pàgina 6, la seua referència a la frase “gestió
econòmica excel·lent” era irònica pel que sol·licita que la paraula “excel·lent” quede
entre cometes.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que s'abstindrà. Recorda que es va acordar la revisió de la cinta del ple constitutiu,
per la qual cosa reitera la seua petició.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚME RO 447,
DE 29 D'AGOST DE 2011 SOBRE L'ABSÈNCIA DE LA LOCALI TAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE EN EL 1r TINENT  D'ALCALDE
VICENTE PARRA SISTERNES

El  secretari en funcions dóna compte de la Resolució d'Alcaldia, número 447,
de 29 d'agost de 2011, sobre l'absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 1r tinent d'alcalde,  Vicente Parra Sisternes, amb el següent tenor
literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia  30 d'agost de 2011 fins a l'1
de setembre de 2011, ambdós inclusivament, per motius personals i de conformitat
amb el que disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim
Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde des del dia  30 d'agost de 2011 fins a
l'1 de setembre de 2011, ambdós inclusivament en el 1r tinent d'alcalde  Vicente
Parra Sisternes, per a realitzar les funcions d'alcalde.



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

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

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

3r. EXP. NÚM. 478/2011, DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO
RECUPERABLES, ANY 2012

Donat compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la
Generalitat Valenciana, en el qual se sol·licita es determinen per aquest Ajuntament
les dues festes de caràcter local no recuperables per a l'any que ve 2012, amb la
finalitat d'elaborar el calendari laboral de la província.

Considerant que les dues festes que se celebren en aquest  municipi, dies 1
d'agost dimecres i 5 d'agost diumenge, amb caràcter de festes locals coincideix en
diumenge el dia 5 d'agost.

Vista la reunió celebrada entre la Regidoria de Comerç, l'Agència de Foment
d'Iniciatives Comercials, el Departament de Gestió de Personal i el president de
l’Associació de Comerciants de Xàtiva, a l'efecte de determinar el dia festiu que
substitueix al diumenge 5 d'agost, s'ha determinat de forma consensuada establir-lo
en el dilluns 16 d'abril, segona pasqua.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 3 d'agost de 2011.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents
ACORDA:

Primer. Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en aquesta
Ciutat per al pròxim exercici 2012, les corresponents als dies 16 d'abril, dilluns,
festivitat de Sant Vicent Ferrer i 1 d'agost, dimecres, festivitat de Sant Fèlix.

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció
Territorial d'Ocupació i Treball i donar-ne compte a l'Associació d'Empresaris de
Xàtiva.

4t. EXP. NÚM. 592/2011, SOL·LICITUD DE COMPATIBILIT AT LABORAL
DE  ARTURO JAVIER MARTIN OLIVARES

Vist l'escrit  de 25 de juliol de 2011 presentat per Arturo Javier Martín
Olivares, economista de la Plantilla de Personal Funcionari d'aquest Ajuntament, en
el qual sol·licita se li concedisca la compatibilitat laboral per a exercir de professor
associat en la Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica Superior
d'Alcoi, els dilluns i dijous, en horari de vesprada de 16 a 21 hores.

Vist l'informe conjunt que emet la Vicesecretaria i la Direcció d'Àrea de Règim
Interior de 29 de juliol de 2011, del tenor literal següent:

“INFORME CONJUNT DE LA SECRETARIA GENERAL I DE LA DIRECCIÓ
D'ÀREA DE RÈGIM INTERIOR.



ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE JAVIER MARTIN
OLIVARES COM A PROFESSOR ASSOCIAT EN LA UPV.

S'emet el present informe a requeriment del  regidor de Recursos Humans,
José Antonio Vidal Piquer, i en relació amb la sol·licitud de Javier Martín Olivares
sobre compatibilitat.

ANTECEDENTS

Javier Martín Olivares, economista de la Plantilla de Personal Funcionari
d'aquest Ajuntament, ha presentat escrit de data 25 de juliol de 2011, sol·licitant se li
concedisca la compatibilitat laboral per a exercir de professor associat en la
Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en horari de
vesprada, en horari a realitzar per l'interessat els dilluns i dijous de 16 a 21 hores.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

La qüestió de les incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques ve regulada en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de la
mateixa denominació, i configurada en aquesta Llei com un principi general, a què
es troba subjecte el personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la mateixa i que és
l'enumerat en l'article 2n-1, el paràgraf c del qual) es refereix “al personal al servei
de les corporacions locals i dels Organismes que en depenguen”.

Que d'acord amb aquest principi general, s'estableixen en l'esmentada Llei
les normes següents:

A). Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat
en el sector públic.

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o mitjançant substitució, d'un
segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, excepte en els supòsits
previstos en la mateixa (article 1r-1 de la Llei 53/1984).

2. Tals supòsits són els previstos en els articles 3r i 4t (funcions docent i
sanitària), 5é (membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes
i de les corporacions locals), 6é (activitats d'investigació) i 8é (Consells
d'Administració o òrgans de govern d'entitats o Empreses públiques o privades).

3. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
percebre, excepte en els supòsits previstos en la mateixa (els mencionats en
l'apartat 2n anterior), més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenguen;
entenent-se per remuneració qualsevol dret de contingut econòmic derivat,
directament o indirectament, d'una prestació o servei personal, siga la seua quantia
fixa o variable i el seu mèrit periòdic o ocasional (article 1r-2 de la Llei 53/1984).



4. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir
activitat consistent en l'exercici, per si o personal interposada, de càrrecs de tot
tipus, en empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació
o aval del sector públic (article 12-1-c de la Llei 53/1984).

B). Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat
en el sector privat.

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir,
per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, siguen per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o
particulars, que es relacionen directament amb les que desenvolupe el
Departament, Organisme o entitat on estiga destinat (article 11-1 de la Llei 53/1984).

2. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per compte propi o
sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els assumptes en què
estiga intervenint, hagen intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per
raó del lloc públic (article 12-1-a de la Llei 53/1984).

3. L'exercici d'activitats professionals fora de les Administracions Públiques
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, atribuït, en el cas dels
ajuntaments, a la competència del Ple (article 14 de la Llei 53/1984).

C). Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat
tant en el sector públic com en el sector privat.

1. En tot cas, l'exercici d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec,
professió o activitat, públic o privat, que puga impedir o menyscabar l'estricte
compliment dels seus deures o comprometre la seua imparcialitat o independència
(article 1r-3 de la Llei 53/1984).

2. No pot autoritzar-se o reconéixer-se cap compatibilitat al personal que
exerceix llocs que comporten la percepció de complements específics o concepte
equiparable. No obstant això, per a l'exercici d'activitats privades, podrà autoritzar-se
o reconéixer-se compatibilitat quan es tracte de personal que exercisca llocs de
treball que comporten la percepció de complements específics, o concepte
equiparable la quantia de la qual no supere el 30 per 100 de la seua retribució
bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en l'antiguitat (article 16,
números 1 i 4, de la Llei 53/1984).

3. S'exceptuen de la prohibició enunciada en l'apartat 1 les autoritzacions de
compatibilitat per a exercir com a professor universitari associat en els termes de
l'apartat 1 de l'article 4, així com per a realitzar les activitats d'investigació o
assessorament a què es refereix l'article 6 d'aquesta Llei, excepte per al personal
docent no universitari a temps complet. (article 16, número 3 de la Llei 53/1984)



4. L'incompliment del que disposen les disposicions de la Llei 53/1984 (citada)
serà sancionat conforme al règim disciplinari d'aplicació, sense perjuí de
l'executivitat de la incompatibilitat en què s'haja incorregut (article 20 de la dita Llei ).

Entre els supòsits en què el personal comprés en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta llei pot compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici d'un segon lloc de
treball en el sector públic està, d'acord amb el que disposa l'article 3r-1 de la Llei
53/1984, el d'aquells casos en què, per raó d'interés públic, es concedisca prèvia i
expressa autorització de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat en
aquest sector, que només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb
duració determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral i sense
que l'autorització de compatibilitat supose modificació de la jornada de treball i horari
dels dos llocs, a l'estricte compliment de la qual es condiciona aquesta autorització
de compatibilitat.

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modifica
en la seua Disposició Final Tercera l'apartat primer de l'article 16 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“No podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat al personal funcionari,
al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que
tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguen el
factor d'incompatibilitat al retribuït per aranzel  i al personal directiu, inclòs el
subjecte a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.”

No obstant això, l'entrada en vigor d'aquest apartat està sotmesa a l'aprovació
de la normativa de desplegament, i així la disposició addicional quarta estableix: “La
disposició final tercera 2 del present Estatut produirà efectes en cada administració
pública a partir de l'entrada en vigor del capítol III del títol III amb l'aprovació de les
lleis de Funció Pública de les administracions públiques que es dicten en
desplegament d'aquest Estatut. Fins que es facen efectius eixos supòsits
l'autorització o denegació de compatibilitats continuarà regint-se per l'actual
normativa.

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, en la seua Secció II,  article 92, regula el règim d'incompatibilitats del
personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei, ajustant-se la seua aplicació a la
legislació bàsica estatal en aquesta matèria i a la normativa autonòmica de
desenvolupament.
Finalment estableix que en l'àmbit de les entitats locals la competència per a les
declaracions de compatibilitat correspon al ple de la corporació.

PROPOSTA D'ACORD

En conseqüència, i tenint en compte que la pretensió de l'interessat, s'inclou
entre les excepcions a la prohibició general de compatibilitat prevista en la Llei
53/1984, en l'article 3r, els funcionaris que subscriuen proposen l'autorització de la
compatibilitat d’Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues funcions
com a economista d'aquest Ajuntament i les de professor associat en la Universitat



Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en horari de vesprada
els dilluns i dijous de 16 a 21 hores.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana de 3 d'agost de 2011.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que votarà a favor.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
que en l'acord la compatiblidad es dóna per a un lloc concret i una duració
determinada, no obstant això, el funcionari sol·licitant és director de la UNED i res
consta en aquest sentit.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, comparteix la declaració
de la seua predecessora en el torn de paraula.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Règim Interior manifesta  que
informarà de la situació en el pròxim ple.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que hi
ha altres empleats de l'Ajuntament  fent classe en la UNED que tampoc han
sol·licitat la compatibilitat. Sol·licita informe respecte d'això.

L'Ajuntament en  Ple, per dènou vots a favor (el vot del  Alcalde-President i
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 Esquerra
Unitat) cap vot en contra i dues abstencions (les dues abstencions dels regidors del
Grup Municipal Bloc-Compromís) acorda:

Primer. Aprovar l'informe-proposta que emet la Vicesecretaria i per la Direcció
d'Àrea de Règim Interior i, en conseqüència autoritzar la compatibilitat d’Arturo
Javier Martín Olivares, economista de la plantilla de personal funcionari, per a
l'exercici de les funcions de  professor associat en la Universitat Politècnica de
València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, els dilluns i dijous en horari de
vesprada de 16 a 21 hores.

Segon.  Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte al regidor
delegat de Recursos Humans i al regidor delegat d'Hisenda.”

5é. EXP. NÚM. 4/2011, APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2010

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta la quarta relació
de factures corresponent a subministraments i compres de l'exercici 2010 i anteriors,
que s'han d'aplicar als crèdits del pressupost de l'exercici 2011.

Vist l'informe del director de l'àrea econòmica de data 23 d'agost.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de

Comptes de data 30 d'agost de 2011, per a la quarta relació del reconeixement
extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament, per un import total de 35.810,56€.

Vist que d'acord amb el que estableix l'article 60.2 del RD 500/90, l'òrgan
competent per a la seua aprovació és el Ple de la corporació.



 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que són factures d'altres anys que es paguen tard i amb càrrec
al vigent pressupost; més d'un milió d'euros; aquest fet excepcional s'ha convertit en
pràctica normal; el tancament del pressupost és fictici.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
està en contra com amb la resta de reconeixements extrajudicials; és una mala
pràctica que s'acumula a les anteriors. Les factures són, inclusivament, de
subministrament elèctric. Un dels crèdits més curiosos és el que presenta el
desajust de la Junta Local Fallera; és una prova de mal funcionament i ocultació de
factures.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que no
comparteix la forma de gestionar del govern municipal, que és la quarta relació
després de huit mesos d'exercici; considera que va en contra dels proveïdors i
contractistes. Són més de 500.000 € de factures impagades, a més, hi ha factures
no detallades. Es fan trampes per a maquillar els comptes.

 Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda, considera que les
intervencions anteriors són més del mateix. Diu que no s'haurà fet tan malament
quan  la ciutadania renova  la seua confiança al Govern Municipal; les previsions
errònies del Govern Central estan fent mossa en els pressupostos municipals; les
factures segueixen un procediment d'informe previ a la seua aprovació, no estan en
els calaixos; el debat de les factures està en els expedients.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que hi ha moltes factures que incompleixen la Llei de Morositat;
la gent demana ètica el que significa pagar quan toca; hi ha greuges comparatius
com, per exemple, el de pagar  a “Rafael” a peu d'escenari.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que al
ciutadà no li interessa el Govern Estatal sinó el Local. Hi ha a hores d'ara un milió
d'euros de desfasament de 2009 i anteriors. No és un problema dels tècnics de
l'Ajuntament sinó de la gestió política.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que les formes
no canvien des de fa temps el que agreuja la situació. En l'actualitat hi ha 1 milió
d'euros més 2 milions del Consell Esportiu. És una mala forma de gestionar del que
només és responsable el Partit Popular.

L’Alcalde-President diu que Xàtiva és l'Ajuntament millor gestionat amb un
27% d'endeutament enfront del 68% del Govern; el reconeixement de crèdit és
bàsicament una qüestió comptable, les desviacions no aconsegueixen ni el 5%. El
Govern de l'Estat s'ha equivocat en un 18% en els ingressos de 2008 i el doble en
els de 2009. El Partit Socialista ha collit el seu pitjor resultat electoral el que és
significatiu.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del  Alcalde-President i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), deu vots en contra (els sis vots



dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida), acorda:

Primer.  Aprovar la quarta relació extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2010
i anteriors, corresponent a l'Ajuntament, per un import de 35.810,56€, corresponent
a les factures i pels imports que s'indiquen:
Desfac NumFra Nom Tercer ImpPpto
INSERCIÓ PUBLICITAT. FIRA
AGOST'08

P0011346 LEVANTE EDITORIAL PRENSA SA
2.320,00

CONSUM ELÈCTRIC A
L'EDIFICI  MUNICIAL
DOCENT, C/ SANT AGUSTÍ

9120011 ARCION,S.A.CONSTRUCCIONES

1.981,85
CONSUM ELÈCTRIC EN
l'OBRA "EDIFICI MUNICIPAL
DOCENT EN  C/S. AGUSTÍ",
DE 30.07.2008 A 06.05.2010

10050045 ARCION,S.A.CONSTRUCCIONES

6.485,73
CONSUM ELÈCTRIC A
l'OBRA "EDIFICI DOCENT C/S
AGUSTÍ", AUXILIAR d'OBRA.
30.07.08 A 06.09.10

10090005 ARCION,S.A.CONSTRUCCIONES

1.384,42
CONSUM ELÈCTRIC "OBRES
CASA ENSENYAMENT, FASE
I, DE l'AUXILIAR d'OBRA.
13.3.09 A 06.9.10

10090006 ARCION,S.A.CONSTRUCCIONES

3.459,17
REPOSICIÓ DE CONDUCCIÓ
d'AIGUA POTABLE EN C/
GOZALVES VERA (P.O.R.)

2010001454 SARRI-HOGAR, SL

8.614,00
REPARACIÓ FONT PLAÇA
ESPANYA. (P.O.A.)

51-10 AYCINSE MULTI-SERVERCIOS,
S.L.U. 4.018,57

CONSUM LLUM EN l'OBRA
"EDIFICI MUNICIPAL
DOCENT - C/ SANT AGUSTÍ",
03.09.10 A 04.10.10

10120087 ARCION,S.A.CONSTRUCCIONES

1.865,10
SET'10, MISSATGERIA E00028868 RUIZ IVAÑEZ S.L. (MRW) 235,87
LLOGUER CADIRES I
TAULES. COMERÇ

6 INISTERRA MOLLA, NOELIA
696,00

SERCIS EXCENEOTÈCNICS
AL  TEATRE DE XÀTIVA,
05.12.10

537 SONOCANAL, S.L.

735,38
LLUM EVENTUAL: CASETA
DE FIRA, PL. MERCAT,1,1-
BAIX

8,301E+10 IBERDROLA, S.A.

550,97
LLUM EVENTUAL  RECINTE
FIRAL JAUME I, 62

9,2901E+11 IBERDROLA, S.A.
38,17

LLUM EVENTUAL: PL. SANTA
ANNA, 1-1 BAIX, DEL 13 A 21
d'agost

8,1101E+11 IBERDROLA, S.A.

141,33
LLUM EVENTUAL: AV.
SELGAS, 52 - PROX 1,  DEL
13 A 21 d'agost

8,1101E+11 IBERDROLA, S.A.

141,33
LLUM EVENTUAL: C/
OLIMPIC, 35-APROX, BAIX

8,0401E+11 IBERDROLA, S.A.
428,67

EQUIPACIÓ PER A
MEGAFONIA I
SONORITZACIÓ. FIRA I
FESTES

10FV-00663 RUANO ORGANIZACION S.L.

2.714,00
TOTAL QUARTA RELACIÓ EXTRAJUDICAL DE CRÈDITS 35.810, 56



Segon.  Comunicar el present acord a l'Oficina Pressupostària perquè en
prenguen coneixement i efectes oportuns.

6é. EXP. NÚM. 607/2011, MODIFICACIÓ ESTATUTS  CONSELL
ESPORTIU MUNICIPAL

Vista la proposta de la presidenta del Consell de Gerència del Consell
Esportiu municipal, sobre modificació de determinats articles dels Estatuts del
Consell Esportiu municipal, relatius a la composició de la Junta rectora i del Consell
de Gerència  del Consell Esportiu municipal,  a fi de donar cabuda als representants
del Bloc-Compromís i d'Esquerra Unida del País Valencià.

Vista l'última modificació d'Estatuts  publicada en  el Butlletí Oficial de la
Província, de data 3 març de 1994 número 52, en la qual es va aprovar la següent
composició dels òrgans de Junta Rectora i Consell de Gerència, del següent tenor
literal:

“ARTICLE 8 .Composició de la Junta Rectora.
President: L'alcalde.
Vocals:
3 regidors de grups polítics, a proposta d'aquests.
3 clubs esportius, escollits per l'Agrupació Esportiva.
2 clubs usuaris d'instal·lacions esportives municipals, escollits per l'Agrupació
Esportiva.
L'encarregat d'activitats i instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Xàtiva. Amb
veu i sense vot.
L'administrador-gerent, amb veu i sense vot.
ARTICLE 10 .Composició del Consell de Gerència.
President: L'alcalde.
Vice-presidents: El regidor d'Esports.
Vocals:
1 regidor, escollit entre els de la Junta Rectora, sempre que no es delegue la
presidència a favor del ponent d'esports, i en aquest cas, la vocalia serà de dos
regidors.
2 clubs esportius, escollits entre els de la junta rectora i per l'Agrupació Esportiva.
1 club usuari, escollits entre els de la junta rectora i per l'Agrupació Esportiva.
L'Encarregat d'activitats i instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Xàtiva. Amb
veu i sense vot.
L'administrador-gerent , amb veu i sense vot.”

Vist l'acord del Consell de Gerència, del Consell Esportiu municipal,  adoptat
en la sessió celebrada en data 4 d'agost de 2011, per majoria dels seus membres
amb el vot en contra del PSOE, i després de la deliberació, pel que es va adoptar la
proposta de modificació de l'articulat dels Estatuts del Consell Esportiu municipal,
d'acord amb els informes que es troben en poder de  l'expedient, es procedeix a
elevar-lo al Ple per a l'adopció de  l'ACORD següent:

Primer. Aprovar la proposta de modificació de l'articulat dels Estatuts del
Consell Esportiu municipal, que a continuació es transcriuen en el seu tenor literal:



Article 8. Suprimir-lo, ja que venia  referit a la composició de  l'òrgan
denominat  Junta rectora, per raons d'operativitat i eficàcia, es procedeix a refondre
en un sol òrgan, les funcions exercides per la Junta rectora i el Consell de Gerència,
que s'assumirien pel Consell de Gerència, fins i tot les compreses en la lletra j)
relatives al pressupost anual del servei. Pel que procedeix a suprimir així mateix,
l'art. 51, a fi de refondre totes les funcions atribuïdes estatutàriament al Consell de
Gerència.
Per tant existirà un sol òrgan resolutiu, denominat Consell de Gerència.

Article 10.  Modificar-lo, referit a la Composició del Consell de Gerència,
que es redactaria del següent tenor literal:

President: L'alcalde  o  per delegació el/ la regidor/a d'Esports.

Vocals:
1  Representant, per cada grup polític del consistori.
 (Amb el vot ponderat, basant-se en la representació política obtinguda en les
últimes  eleccions municipals)

3 Clubs esportius, escollits per la Coordinadora d'associacions esportives de Xàtiva.

L'Encarregat d'activitats i instal·lacions esportives de l'Ajuntament de
Xàtiva.(actualment en funcions de l'Administrador gerent) Amb veu i sense vot.

El secretari de l'Ajuntament, o si és el cas, el funcionari/ària en qui delegue.
La interventora de Fons, o si és el cas, el funcionari/ària en qui delegue.

Disposició Addiciona Única.  Afegir una disposició, que segons el seu tenor literal,
establiria el següent:

Corresponen al president del Consell de gerència,   les funcions següents:
a) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat,

disposar despeses dins dels límits de la seua competència, concertar operacions
de crèdit, excloent-ne les previstes en l'article 185.5 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes locals, sempre que aquelles estiguen
previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici
econòmic no supere el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, excepte les de
tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en
cada moment no supere el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en
l'exercici anterior, ordenar pagaments, i retre comptes; tot això de conformitat
amb el que disposa la llei reguladora de les Hisendes locals, conforme el que
disposa la Llei de Bases, modificat per l'art.1.1. De la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, art.21, f).

b) L'adjudicació dels  contractes menors  d'obres, subministraments i serveis,
conforme el que disposa la Llei 30 /2007,   de Contractes del sector públic  i
modificació de Llei 34/2010, de 5 d'agost.



SEGON. Procedir si és el cas,  a donar curs a l'expedient, una vegada
aprovat, per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini d'un
mes “.

Obert debat,  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià, manifesta que estava d'acord amb la proposta de
modificació quan el Consell de Gerència es feia càrrec de les funcions de la Junta
rectora, no obstant això, amb aquesta modificació es deixa fora els usuaris. Al final
és la regidora qui farà i desfarà el que desitge davall la carcassa del Consell de
Gerència sense cap participació ciutadana.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que els
clubs no estan representats, no hi ha participació. Millor seria passar el control a la
Intervenció. Lamenta que el Consell Esportiu s'haja convertit en un fòrum sense
discrepància  on tot està lligat. No hi ha sistemes d’incompatibilitat entre càrrecs
polítics i direcció de clubs. Aquesta reforma es va haver de fer fa 4 anys. Manifesta
que s'abstindrà.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que no és la
millor reforma dels estatuts. No s'incorpora als usuaris ni als clubs. Era un bon
moment per a fomentar la participació ciutadana. Els esportistes no es poden sentir
representats.

 Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports, explica que
el que es pretenia era amb bona voluntat que participaren tots els grups. Les
crítiques de tota l'oposició a la reforma demostra el descontentament permanent
enfront de tota proposta.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que una cosa és parlar de democràcia i una altra és practicar-la. Al
final, les decisions les prendrà la regidora sense comptar amb els usuaris,
esportistes i grups polítics. Aquest acord tanca el Consell Esportiu i obri la Regidoria
d'Esports.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que la
modificació  proposada és molt més àmplia que la sol·licitada  i comporta l'eliminació
de la Junta rectora.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista  diu que defensa una
forma diferent de fer les coses però el model proposat no és compartit. Manifesta
que deuen estar presents els usuaris.

 Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports, diu que en
el Consell estan representats els que han estat escollits pels clubs
democràticament.

L’Alcalde-President pren la paraula i manifesta  que com  l'oposició no està a
favor de l'aprovació de l'acord vol  proposar una esmena consistent en què el control
econòmic del Consell Esportiu el porte la Intervenció, sense més, i que no es
produïsca cap canvi en els Estatuts, quedant l'assumpte sobre la taula.



 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, entén que
la proposta de l’Alcalde és la supressió de la Junta rectora.

L’Alcalde-President diu que no, que la seua proposta és que els estatuts
queden igual però amb la dependència econòmica directa de la Intervenció General.

 Roger Cerdà Boluda, manifesta que desitjaria insistir en les al·legacions
presentades.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del  Alcalde-President i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), huit vots en contra (els sis vots
dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra unida) i dues abstencions (les dues abstencions dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís), acorda:

Únic. Aprovar l'esmena proposada per l’Alcalde-President en el sentit de no
modificar els estatuts del Consell Esportiu i que el control econòmic del mateix es
porte des de la intervenció municipal.

7é. EXP. NÚM. 513/2011, SOBRE CONCESSIÓ DEL DRET DE
SUPERFÍCIE D'UN CENTRE D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPA MENT EN DRET
DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS. DACIÓ DE COMPTE DE L'ACOR D DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL

El  secretari en funcions, dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de
Govern Local, de 22 d'agost de 2011, sobre concessió del dret de superfície d'un
centre d'investigació i desenvolupament en dret de família i successions, amb el
tenor literal següent:

“En la Providència de data 5 de juliol de 2011, l'Alcaldia explicava i motivava
la conveniència de posar en valor part de la parcel·la ED-60.2, fent propi el
plantejament efectuat pel senyor Luis Zarraluqui Navarro, mitjançant registre
d'entrada núm. 17.354, de data 4 de juliol de 2011, en el sentit de sotmetre a licitació
l'adjudicació d'un dret de superfície sobre 6.000 metres quadrats de l'esmentada
parcel·la, tot això a l'efecte de construir i explotar un centre d'investigació i
desenvolupament (I+D+I).

Vist que amb data  6 de juliol de 2011, els Serveis Tècnics municipals van
emetre un informe valorant el bé superficiable, a l'efecte de fixació de cànon i
establint les condicions tècniques i urbanístiques sobre els quals hauria de versar la
meritada adjudicació.

Vist que amb data 17 d'agost de 2011, els Serveis Tècnics municipals van
emetre un informe proposant les condicions de la parcel·la sobre la qual hauria de
versar l'adjudicació del dret de superfície.

Vist que amb data 18 de, la Intervenció municipal va emetre informe de
fiscalització.

Vist l'informe de data 19 d'agost del Departament d'Educació, igualment
favorable a la implantació del centre d'investigació i desenvolupament.



Vist l'informe de data 19 d'agost del Departament Administratiu de
Modernització i Desenvolupament Local, favorable a la implantació d'un centre
d'investigació i desenvolupament.

Vist que amb data 22 d'agost es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable.

Vist el Plec de pliques administratives particulars que ha de regir l'adjudicació
i posterior ús del bé que es tracta, redactat pel Departament de Gestió Patrimonial,
informat per la Secretaria i per la Intervenció.

Considerant que l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el dret de
superfície és el Ple i, per la seua delegació, la Junta de Govern Local.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que
estableixen els articles 40 i 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, de
la Llei del Sòl, article 267 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística
Valenciana, Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
de Béns de les entitats locals, la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic.

Vista la proposta fomulada per l'Alcaldia a la Junta de Govern Local, amb
data 22 d'agost de 2011.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i sense debat previ, acorda:
Primer. Iniciar el procediment d'adjudicació del dret de superfície sobre una

part de la parcel·la ED-60.2, de 6.000 metres quadrats, situada enfront de la ronda
Nord del municipi de Xàtiva, entre el Col·legi Anglés i el pavelló Francisco Ballester,
a l'efecte de construir i explotar un centre d'investigació i desenvolupament (I+D+I),
per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.

Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars a què ja s'ha
fet referència i que ha de regir el Contracte i el procés d'adjudicació.

Tercer. Iniciar la licitació pública anunciant el contracte en el Butlletí Oficial de
la Província i en el perfil del contractant, a l'efecte que durant vint-i-sis dies naturals,
puguen presentar-se proposicions.”

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que el plec va haver d'emportar-se a consens en Comissió
Informativa i en Ple. S'ha licitat un contracte sobre una proposta que ni el propi
Govern municipal coneix. No hi ha model, es treballa corrents. No pot estar d'acord
amb el Govern quan no hi ha consens i iniciatives.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
ocorre el mateix que amb la Universitat Catòlica. Terrenys públics passen a les
mans privades. Els informes tècnics no són consistents, no se sap el que es vol ni
els efectes que tindran. No li sembla malament la iniciativa però no hi ha estudi
sobre la ubicació, no hi ha cap anàlisi, ni consens. Hauria d'ubicar-se dins de la
ciutat. Segons el plec podria vindre qualsevol empresa, no veu els beneficis per cap
costat. Existeixen en el nucli antic  edificis amb necessitats de revitalització. Deuria
haver-hi una contraprestació en forma de llocs de treball. El plec també hauria de
parlar de limitacions o incompatiblidad a l'exercici professional en competència
deslleial.



 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que un assumpte
d'aquesta transcendència hauria d'haver passat per comissió i ple. No es justifiquen
els beneficis per a Xàtiva. La relació no és la més adequada, no aconsegueix a
veure quina manera es va   a beneficiar el teixit empresarial de la ciutat si té la seua
pròpia residència. S'estan fraccionant parcel·les del dotacional sense sentit. El
cànon és molt baix, hi ha greuge amb altres empreses. Hi ha massa incògnites no
aclarides que motiven la seua oposició. La garantia del que es va fer és molt poca.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, considera que
la finalitat de l'oposició  sembla dificultar el desenvolupament de la ciutat. La
iniciativa és per a un centre de dret de família i successions però podria concórrer al
concurs i  es podrà implantar qualsevol I+D+I. No es pot traslladar al nucli antic
perquè no hi ha disponibles 6.000 m2. L'Ajuntament  posa en disposició  de la
iniciativa privada un sòl públic en lloguer davall la fórmula del dret de superfície
perquè  siga eixa iniciativa la que plantege el projecte empresarial innovador. El que
es busca és prestar serveis sense cost per a l’Ajuntament a canvi d'una prestació
econòmica. Si finalment les propostes en pliques no són adequades es rebutjaran.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que és molt difícil  justificar el que no demana la ciutadania.
Seria molt més important potenciar les escoles infantils, a més es paga molt poc i no
hi ha model.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que el
regidor d'obres reconeix que farà el que estime convenient amb independència dels
informes. Està en contra de la cessió de terrenys de forma gratuïta. Deu revitalitzar-
se el nucli antic no el polígon industrial. Es desconeix per què han escollit Xàtiva i
sembla que siga per com és de barat el cànon.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que pot
instal·lar-se qualsevol però la veritat és que hi ha un compromís amb l'impulsor i per
una quantitat ridícula. No es contempla creació d'ocupació ni inversions. El benefici
per a la ciutat serà nul perquè la residència no ho permetrà. És un tracte de favor
sense model i de criteri.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que amb
caràcter  independent a les gestions prèvies amb l'impulsor, qualsevol pot presentar-
se i són eixes propostes les que caldrà informar i estudiar amb detall. El plec està
obert a tots sense excepció ni cap limitació.

L’Alcalde-President manifesta que no entén com pot posar-se-li entrebancs a
una empresa puntera que desitja invertir a Xàtiva. L'únic model d'EU són els  horts
urbans.  Als 49 anys la propietat serà municipal. El Partit Socialista es contradiu i
demana que es faça un baixador en l'hospital, la qual cosa és contrària al model de
ciutat comercial. Aposta per inversions que aporten valor afegit. Els terrenys
existeixen per la gestió del Pla General.

L'Ajuntament en Ple, queda assabentat.



8é. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COALICIÓ COM PROMÍS
SOBRE DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE DETERMINATS PROGRA MES
D'ACTUACIÓ INTEGRADA I SOBRE REVISIÓ DE LA QUALIFIC ACIÓ DEL SÒL

El  secretari en funcions dóna compte de la proposició  presentada pel Grup
Municipal Bloc-Coalició Compromís, en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament
amb número 19896, de 26 d'agost de 2011, sobre declaració de caducitat de
determinats programes d'actuació integrada i sobre revisió de la qualificació del sòl,
amb el següent tenor literal:

“ Exposició de motius:

1. Vista la situació en què es troben determinats programes urbanístics de Xàtiva,
concretament:

• PAI SECTOR I-5 ALBAIDA.
• PAI SECTOR-1 CANYOLES.
• PROGRAMA URBANÍSTIC “PAPERERA SANT JORDI”.
• UNITAT EXECUCIÓ NÚM. 1 “COVA DEL PERNIL”.
• PROJECTE TARONJA R-7 CARRAIXET.
• PRI MURALLES.

Paralitzats en alguns dels seus tràmits essencials, o en la seua execució. Davant
de la iniciativa tàcita dels urbanitzadors, i/o la tramitació de pròrrogues injustificades
que tan sols busquen la dilació dels procediments per a retardar qualsevol decisió
sobre la caducitat dels programes i la conseqüent desqualificació del sòl.

2. Vist que els convenis entre els agents urbanitzadors i l'Ajuntament de Xàtiva,
tenen caràcter de contracte administratiu, i que en eixa condició cal atendre el que la
legislació diu respecte de la caducitat pels diferents motius (terminis d'execució,
incompliment contractual…), tot en relació a la resolució referent als contractes. En
atenció a aquesta qüestió, la LUV es remet a la Llei de Contractes de les AAPP com
a norma de referència per a la regulació dels  convenis urbanístics.

3. L'art. 233 LUV: “és infracció greu l'incompliment de l'urbanitzador”.

4. Vistos els termes establerts en el Decret 67/2006 (LCV 2006/242) que determina
el calendari i terminis per al desenvolupament dels PAI. I l'art. 332 del Reglament
d'Ordenació Territorial i Urbanística, que fixa en 6 mesos el termini per al projecte de
reparcel·lació.

5. Tenint en compte aquells preceptes de la LUV (12, 93, 143) i de la Llei de
Contractes de les AAPP relatives a la caducitat i resolució de contractes, i als
efectes que produeix en els interessats, i davant del fet que la revisió i modificació
urbanística per iniciativa municipal és consubstancial als propis plans generals.

6. Però, malgrat allò que s'ha exposat, pot ser, la motivació de més pes és, que
aquests programes, hui són totalment extemporanis. La programació urbanística
que els va promoure en el seu moment, no atenia a una vertadera necessitat real de
programació del sòl en benefici general, si no, més bé, atenia a una conjuntura



totalment especulativa basada en la realització d'uns beneficis ràpidament i
totalment aliena a l'interés general de la ciutat de Xàtiva. El manteniment d'aquests
programes urbanístics no té cap sentit si observem les necessitats urbanístiques
reals de la ciutat amb diversos programes paralitzats per l'escassa, per no dir
inexistent, demanda immobiliària.

És per tot això que PROPOSE al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva l'adopció dels acords
següents:

1. Instar l'Òrgan municipal competent perquè acorde la caducitat dels següents
programes urbanístics:

• PAI SECTOR I-5 ALBAIDA.
• PAI SECTOR-1 CANYOLES.
• PROGRAMA URBANÍSTIC “PAPERERA SANT JORDI”.
• UNITAT EXECUCIÓ NÚM. 1 “COVA DEL PERNIL”.
• PROJECTE TARONJA R-7 CARRAIXET.
• PRI MURALLES.

2. Instar els Òrgans municipals competents perquè s'impulsen els corresponents
expedients de reversió de qualificació del sòl.  “

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que la planificació urbanística injustificada, portada a terme els últims
anys comporta aquesta situació. Està a favor de la caducitat i la desclassificació.
Sol·licita informe de cada situació i que torne a ser sòl agrícola.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, considera
que els sectors Bola i Palasiet i les ordres d'execució dictades davant de l'estat
d'abandó dels solars evidencien la falta d'expectativa immobiliària. Seria il·lògic
seguir amb més PAI. Ha sol·licitat en diverses comissions que es declare la
caducitat. Hi ha situacions diferenciades en cada PAI però ha d'iniciar-se l'expedient.
S'està incomplint la Llei en pràcticament tots els PAI segons els terminis que
consten en les proposicions juridicoeconòmiques. Hi ha casos molt greus com el
Carraixet. En el cas dels polígons industrials estan paralitzats i els propietaris pagant
IBI molt elevat. Ha d'acordar-se la caducitat i procedir a la revisió  de la qualificació
del sòl.

 Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista,  manifesta que
aquesta és la situació a què ha portat el Pla General, a sectors programats i per
començar  amb greus problemes de cost, infraestructures i econòmics amb els
propietaris. Mentrestant hi ha molts propietaris amb sòl reclassificat que estan
pagant un IBI molt onerós. Considera imprescindible que es faça un informe  detallat
de la situació de cada PAI i que des de l’Ajuntament s'actue.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, manifesta
estar d'acord en el fons però no en la forma. Està a favor de la proposta que
s'estudie la situació dels PAI i que, si és procedent, es declare la caducitat de tots,
algun o cap o les mesures que procedisquen. Proposa que quede sobre la taula i se
sol·licite informe.



 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta quan estaran els informes perquè mentrestant la gent continua
pagant impostos injustos. Sol·licita la màxima celeritat.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que el
regidor d'Urbanisme coneix perfectament que estan tots caducats, és per això que el
seu Grup no està a favor de deixar l'assumpte sobre la taula ja que s'han sol·licitat
informes des de fa molt de temps i en reiterades ocasions. A continuació repassa
tots els programes i considera que estan tots caducats. Si algú vota en contra podria
estar prevaricant.

 Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista manifesta que el que
no pot fer l'Ajuntament  és declarar la caducitat sense informes, han de sol·licitar-se
informes a la major celeritat possible a fi d'evitar perjuí.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, proposa una
esmena consistent a deixar l'assumpte sobre la taula i a mesura que es vagen
emetent informes, un a un, portar-los al ple. Seria irresponsable adoptar acords
sense l'aval dels informes tècnics. No es pot faltar a la veritat, la caducitat de la
programació no implica la declassificació del sòl que prové del Pla General, en
al·lusió a l'afirmació feta pel senyor Lorente López en sentit contrari.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que mai ha mentit ni ha robat. Primer la caducitat i després la
desclassificació.

L’Alcalde-President diu que l’Ajuntament ja ha sol·licitat al Cadastre l'aplicació
de la reducció del 60% del valor dels terrenys per a reduir l'IBI per inedificabilitat. El
canvi de conjuntura ha fet que la demanda haja caigut i que els PAI hui no tinguen
virtualitat pràctica. Es compromet a impulsar els informes i els expedients.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís,  manifesta
que  la Proposició ve motivada per la impossibilitat de tractar aquests assumptes en
el ple. Considera que el senyor alcalde hauria d'ocupar-se dels problemes reals  de
la gent.

L’Alcalde-President sol·licita al Grup Municipal Bloc-Compromís deixar
l'assumpte sobre la taula i es compromet  a portar l'assumpte com més prompte
millor al ple.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, reitera la seua
esmena.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del  Alcalde-President i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), deu vots en contra (els sis vots
dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unitat) i cap abstenció, acorda:



Únic. Aprovar l'esmena formulada per  Vicente Parra Sisternes, regidor
delegat d'Obres i Urbanisme, consistent a deixar sobre la taula la proposició
presentada pel Grup Municipal Bloc-Coalició Compromís, sobre declaració de
caducitat de determinats programes d'actuació integrada i sobre revisió de la
qualificació del sòl, sol·licitar informes jurídics de cada Programa d'Actuació
Integrada i portar al ple els informes, segons es vagen emetent.

9é. 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 dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del  Alcalde president:

Números del 422 al 449 (corresponents al mes d'agost de 2011)

A les 14 hores 10 minuts s'absenta de la sessió la regidora  Rosa María
Esteban Miedes.

10é. DESPATX EXTRAORDINARI

10é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL  ALCALDE PER A LA DISSO LUCIÓ DE
L'ORGANISME AUTOGNOM “INSTITUT d'ESTUDIS GERMANS VI LLANUEVA”

L’Alcalde, en compliment de l'article 91.4 del Reglament d'Organització i
Funcionament i de l'article 116.2 de la  Llei de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, sotmet a  la consideració del Ple la declaració d'urgència que s'aprova
per unanimitat dels vint membres presents.

El secretari procedeix a la lectura de l'esmentada moció,  sobre la dissolució
de l'organisme autònom “Institut d'Estudis Germans Villanueva”, del tenor literal
següent:

L'Ajuntament de Xàtiva, mitjançant un acord del Ple de la corporació de data
22 de novembre de 1990 va crear l'organisme autònom “Institut d'Esduis Germans
Villanueva”

El Reial Decret 1463/2007 de Desplegament de La Llei 18/2001 d'Estabilitat
Pressupostària crea en el títol I l'Inventari de Ens del Sector Públic Local i obliga els
ajuntaments a remetre informació per a mantenir actualitzada la base de dades.

Vist que la Llei 2/2011 d'Economia Sostenible, estableix en l'article 36 que els
ajuntaments que incomplisquen l'obligació de remetre la liquidació dels seus
pressupostos al MEH, se'ls podrà retindre, fins que es produïsca l'esmentada
remissió, l'import de les entregues mensuals a compte de la participació en els
tributs de l'Estat.

Vist que l'Institut d'Estudis Germans de Villanueva no ha disposat de
pressupost propi i independent de l'Ajuntament i que per tant no pot remetre
liquidacions del pressupost.

Vist que el criteri del Ministeri d'Economia i Hisenda és considerar incompleta
l'obligació de remetre  la informació, quan l'organisme autònom no té activitat i per



tant, pot iniciar expedient de retenció de les entregues a compte de la participació en
els tributs de l'Estat.

Vist que la finalitat per a la qual va ser creat l'Institut Hermanos de Villanueva,
es desenvolupa pel propi Ajuntament i que la posada en marxa d'un organisme
autònom, suposa un increment de costos totalment inassumible en el moment
actual.

Vist que el Ministeri ha comunicat la necessitat de dissoldre, formalment,
l'esmentat organisme si no hi ha activitat, sota pena de practicar-se,  les retencions
previstes en l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible.

Per tot l'anterior proposa al Ple de la corporació l'adopció de l'acord següent:
Primer. Dissoldre l'organisme autònom “Institut d'Estudis Germans

Villanueva“
Segon. En compliment de l'article 27 del RD 1463/2007 notificar el present

acord en el Ministeri d'Economia i Hisenda, per a la seua incorporació a la Base de
Dades de ens locals, donant compte a la Comissió de Cultura i a l'Oficina
Pressupostaria, perquè en prenguen coneixement i efectes.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià demana que la institució s'active, màximament després de la
commemoració del 200 centenari de la Constitució de Cadis i que ajude a definir el
model de ciutat.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que
es tracta d'una mostra de la gestió cultural de l’Ajuntament, no sols no es creen
fòrums de gestió sinó que es liquiden els que existeixen.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que el Grup
Municipal Popular ja votà en contra de la creació de l'organisme autònom i durant el
seu mandat no s'ha fet res  per donar-li pressupost i vida.

A continuació es procedeix a la votació de la moció, i s’obté el resultat
següent:

 Deu vots a favor (el vot del  Alcalde-President i els nou vots dels regidors
presents del Grup Municipal Popular), deu vots en contra (els sis vots dels regidors
del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc-
Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida) i cap
abstenció.

En existir empat en la votació es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persistint el mateix resultat d'empat és dirimit amb el vot de qualitat de l’Alcalde, en
sentit favorable, per la qual cosa ACORDA:

Primer. Aprovar  la moció anteriorment transcrita i procedir a la dissolució de
l'organisme autònom “Institut d'Estudis Germans Villanueva”.

Segon. Considerar que amb la dissolució de l'organisme autònom de
l'Ajuntament ha complit totalment l'obligació d'informació establerta en l'article 193.5
del text refós de la LRHL

Tercer.  En compliment de l'article 27 del RD 1463/2007 notificar el present
acord al Ministeri d'Economia i Hisenda, per a la seua incorporació a la Base de



Dades de ens locals, i donar-ne compte a la Comissió de Cultura i a l'Oficina
Pressupostaria, perquè en prenguen coneixement i efectes.

10é.2. PROPOSTA DE L’ALCALDE PER A MODIFICAR L'ACOR D
PLENARI DE 15 DE JULIOL DE 2011 I QUE LA COMPETÈNCI A DE FIRA I
FESTES PASSE A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ INFORMATI VA
PERMANENT SOCIOCULTURAL

L’Alcalde, en compliment de l'article 91.4 del Reglament d'Organització i
Funcionament i de l'article 116.2 de la  Llei de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, sotmet a  la consideració del Ple la declaració d'urgència que s'aprova
per unanimitat dels vint membres presents.

“Vista la sessió extraordinària del ple, de 15 de juliol de 2011, en el qual es va
aprovar  la proposta d'Alcaldia sobre creació i composició de les comissions
Informatives Permanents i en la qual la competència de Fira i Festes consta en la
Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes.

Considerant que aquesta competència tindria millor ubicació en la Comissió
Informativa Sociocultural, atés que en ella es tracten competències més afins, com
la de la Junta Local Fallera o les activitats a realitzar al Gran Teatre i a la Casa de
Cultura.

Per la present  Propose al Ple de l'Ajuntament:

Únic. Modificar la proposta d'Alcaldia, aprovada en la sessió extraordinària del
ple de 15 de juliol de 2011 i la competència de Fira i Festes que consta en la
Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, passe a formar
part de la Comissió Informativa Permanent Sociocultural.”

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

qual cosa la competència de Fira i Festa passa a formar part de la Comissió
Informativa Permanent Sociocultural.

10é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, SO BRE LA
SUPRESSIÓ DE LES DIPUTACIONS I EL TRASLLAT DE LES S EUES
COMPETÈNCIES I PERSONAL A LA GENERALITAT VALENCIANA  I ALS
MUNICIPIS

Joan Josep Garcia Terol procedeix a la lectura de la de la Moció presentada
pel Grup Municipal Bloc-Compromís, el 7 de setembre de 2011, registre d'entrada
número 20571,  sobre la supressió de les diputacions i el trasllat de les seues
competències i personal a la Generalitat Valenciana i als municipis, amb el següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE  MOTIUS

En les últimes setmanes s'ha obert el debat de la supressió de les diputacions
provincials amb l'objectiu d'estalviar despeses, fonamentalment en sous de diputats,



assessores i despeses corrents. Des del Bloc-Compromís sempre hem sigut
partidaris d'aquesta supressió ja que considerem que són unes institucions que amb
la de l'Estat autonòmic, no tenen raó de ser, estan fora de lloc, passades de moda,
són una duplicitat de serveis i de despeses i només serveixen  per a haver-hi
pesebrisme polític. Les diputacions, moltes vegades, s'han convertit en planter de
cacics dels dos partits centralistes, ja que han consolidat un sistema “clientelar” de
repartiment de subvencions per criteris basats en l'amiguisme i el nepotisme. Per
això hem presentat a les Corts aquesta proposta, que ha estat rebutjada pels dos
partits majoritaris.

En la conjuntura actual es  pot pensar totes les administracions amb criteris
d'eficiència, així com la divisió territorial. Per això creiem que s'ha d'anar  més enllà i
no sols acabar amb les diputacions, sinó també  amb les províncies  ja que són
sistemes  de divisió política i ideològica  del nostre territori que  ha fet  molt de mal a
la vertebració del poble  valencià. Des del Bloc sempre s'ha proposat un sistema
administratiu que vaja de baix cap amunt: des dels municipis, agrupats per
necessitats i per criteris econòmics en mancumunitats territorials o comarcals
segons les necessitats – Sense augmentar ni els càrrecs, ni els funcionaris
existents- fins a la Generalitat. La proposta de supressió  de les diputacions,  no es
pot quedar  a suprimir els càrrecs i deixar les funcions, sinó que s'ha d'aprofitar  per
a repassar la divisió territorial, almenys pel que fa al nostre cas, per a una major
eficiència i un major respecte a la realitat històrica.

Per tant creiem que ha arribat el moment de superar la divisió provincial i
traspassar les seues competències, els seus recursos i els seus treballadors, o bé a
la Generalitat o als municipis i organismes comarcals o supracomarcals, com alguns
que ja funcionen: mancomunitats, consorcis de residus, etc. Tot això sense crear
nous càrrecs, sinó donant més autonomia i més recursos als municipis i deixant per
a la Generalitat les competències com sanitat, cultura i educació  li corresponen.

És per tot això que presentem a consideració, debat i aprovació del ple, els
següents

ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Xàtiva, es mostra partidari de la supressió de les
diputacions i el trasllat de les seues competències i personal a la Generalitat
Valenciana i als municipis.

Segon. L'Ajuntament de Xàtiva insta la Generalitat Valenciana que estudie la
millor manera de distribuir les competències de les diputacions entre la pròpia
Generalitat, els municipis i les entitats supramunicipals.

Tercer. L'Ajuntament de Xàtiva insta el Govern de l'Estat que inicie les
reformes legals necessàries  per a portar a terme la supressió de les diputacions.

Quart. Traslladar aquests acords a la Generalitat Valenciana, als grups
parlamentaris de les Corts, al Govern de l'Estat i als grups parlamentaris del
Congrés i Senat.”

A continuació se sotmet a votació la urgència, amb el resultat següent:
Deu vots en contra (el vot del  Alcalde-President i els nou 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-Compromís i



els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
cap abstenció.

En existir empat en la votació es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persistint el mateix resultat d'empat és dirimit amb el vot de qualitat de l’Alcalde, en
sentit favorable, per la qual cosa s'ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal Bloc
sobre la supressió de les diputacions i el trasllat de les seues competències i
personal a la Generalitat Valenciana i als municipis.

10é.4.  MOCIONS  PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL BLO C-
COMPROMIS I PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL P AÍS
VALÈNCIA, CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL

L’alcalde, en compliment de l'article 91.4 del Reglament d'Organització i
Funcionament i de l'article 116.2 de la  Llei de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, sotmet a  la consideració del Ple la declaració d'urgència que s'aprova
per unanimitat dels vint membres presents.

Primerament per part de  Joan Josep Garcia Terol pel Grup Municipal Bloc-
Compromís es procedeix a la lectura de la Moció presentada pel Grup Municipal
Bloc-Compromís, el 7 de setembre de 2011, registre d'entrada número 20567,  per a
reclamar al Govern de l'Estat i als Grups de representació en el Congrés dels
Diputats que detinguen el procés de reforma de la Constitució amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de l'Estat ha proposat a tres mesos de les eleccions una reforma
constitucional que suposa una clara limitació a la capacitat de decidir sobre la
política econòmica de l'Estat per part de la ciutadania i evitar altres orientacions que
les actualment dominants.

Aquesta decisió que ha pres l'executiu central i que compta amb el suport del
principal partit de l'oposició ha estat presa de manera arbitrària i sense consens
social, a més de no comptar ni amb el suport democràtic de les urnes ni de les
organitzacions socials, ja que en cap moment aquesta proposta ha estat plasmada
en un programa electoral, ni ha rebut el suport, ni s'ha demanat l'opinió al conjunt de
la població.

La reforma de la Constitució que es vol aprovar per a limitar la despesa
incidirà directament en el manteniment i qualitat dels serveis i prestacions públiques,
en les polítiques d'impuls econòmic iniciades durant la crisi i en la viabilitat
d'administracions xicotetes i mitjanes (sobretot en els ajuntaments), i repercutirà
negativament en l'ocupació pública, la seua estabilitat i la seua professionalitat.

A més, la decisió unilateral de voler imposar una reforma constitucional sense
sotmetre's a un Referèndum (tot i justificar que no cal), quan es tracta d'una decisió
sobirana que en cap moment ha estat suscitada o plasmada en un procés electoral,



on la ciutadania tinguera la llibertat d’escollir el tipus de concert econòmic i despesa
pública que vol, ha suscitat una mobilització general entre la població i les
organitzacions socials que reclamen el dret de decidir.

En un moment crític com el que estem vivint, que ja ha quedat demostrat que
la crisi no és conjuntural, sinó que tindrà repercussions econòmiques, socials,
laborals i de finançament durant aquesta dècada, no es pot posar en greu perill el
manteniment de les prestacions i institucions bàsiques de l'Estat de Benestar
mitjançant una reforma que limitarà els recursos públics, ja que la seua culminació
limitarà la capacitat de gestió i actuació dels governs i administracions de l'estructura
de l'Estat.

És per tot això que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, els
següents

ACORDS

PRIMER. L’Ajuntament de Xàtiva reclama al Govern de l'Estat i als Grups de
representació en el Congrés dels Diputats que detinguen el procés de reforma de la
Constitució on es pretén fixar un límit de dèficit en la despesa pública.

SEGON. Que en cas de continuar amb la tramitació de la proposta de reforma de
Constitució plantejada pel Govern de l'Estat, es procedisca a la realització d'un
referèndum vinculat on la ciutadania prenga el dret sobre el futur econòmic que ens
ha de regir les pròximes dècades”.

A continuacióm el secretari dóna compte de la Moció presentada pel Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, el 9 de setembre de 2011, registre
d'entrada número 20745,  contra la reforma constitucional,  en semblants termes a la
precedent, que mostra el següent tenor literal

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La reforma de la Constitució Espanyola aprovada pel Partit Socialista Obrer
Espanyol i el Partit Popular el passat 2 de setembre, limita des de la Carta Magna el
dèficit i el deute públic de les administracions públiques per a garantir, per
manament constitucional, l'estabilitat pressupostària.

Aquesta proposta naix d'un paquet de mesures ultraliberals que els mercats i
la Unió Europea estan reclamant als governs europeus com a suposades mesures
de superació de la crisi econòmica. A més, suposa la modificació encoberta de
l'article 1.1 de la Constitució, que defineix l'estat espanyol com un “Estat social i
democràtic de Dret, que propugna  com a valors superiors del seu ordenament
jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”.

Limitar constitucionalment el dèficit públic significaria reduir l'Estat de
Benestar, atés que establir un límit al dèficit públic sense prendre decisions sobre
els ingressos públics és atacar directament els serveis públics que, per manament
constitucional, han de ser prestats a la ciutadania.

La despesa pública és el que determina l'accés de la ciutadania universal de
tota la ciutadania a l'educació, a la sanitat, a la justícia, als serveis socials, a les
pensions, és a dir, a totes i cadascuna de les prestacions a les quals tenim dret.



Amb aquesta mesura continuarem amb els retalls dels drets socials que patim
des de fa temps.

Una mesura d'aquesta rellevància no pot ser adoptada per l'acord dels dos
partits majoritaris, encara que tinguen els vots suficients per a imposar-la. A més de
les conseqüències negatives d'aquest acord afegim l'obscurantisme que s'ha dut a
terme per a la seua aprovació.

Aprovada la reforma, en els supòsits que haja d'optar entre el pagament
d'interessos i capital del deute públic, o cobrir les necessitats socials, tant l'Estat,
com les comunitats autònomes i ajuntaments, ara tindran una nova prioritat que serà
el pagament dels interessos i del deute públic.

 En definitiva, la proposta de reforma anteposa els interessos dels prestadors
sobre els interessos i necessitats socials de la ciutadania. El canvi suposa, en
conseqüència, un dràstic canvi en la definició del nostre Estat com “social”, passant
a ser un Estat ostatge de les condicions que el mercat ha imposat per al
finançament de les necessitats pressupostàries.

És per tot això que l'Ajuntament de Xàtiva, i a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

1. Refusar rotundament l'accelerada Reforma Constitucional impulsada pel
president Zapatero per a consagrar en la Carta Magna el principi d'estabilitat
pressupostària, per considerar que impedirà que en el futur i per sempre que les
administracions públiques puguen mantindre nivells suficients d'inversió social i
establirà un patró econòmic i pressupostari que farà impossible el sosteniment d'un
model d'Estat que procure el benestar de la població.

2. Instar els diputats i senadors a impulsar la convocatòria d'un referèndum
perquè siguen els ciutadans i ciutadanes els qui determinen amb els seus vots si
aquesta reforma ha de ser ratificada o no.

3. Traslladar aquests acords a tots els Grups del Congrés dels Diputats i al
president del Govern.”

Finalitzada l'exposició d'ambdues mocions i en relació amb la declaració
d'urgència,  Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
votarà en contra. La reforma és una mesura extraordinària que en un moment com
l'actual és imprescindible en situacions. L'estabilitat pressupostària és un principi de
la Unió Europea que, a més, és un llast per al creixement econòmic. Sense
aquestes mesures no pot esperar-se recuperació. Cal llançar un urgent missatge de
solvència.

L’Alcalde-President diu que els huit anys de govern socialista  han portat a la
necessitat d’adoptar mesures com aquesta que són fruit de la intervenció de
l'economia espanyola. Recuperar la credibilitat és una qüestió molt difícil.

L'Ajuntament en Ple, per setze vots en contra (el vot del  Alcalde-President i
nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular i els sis vots dels
regidors del Grup Municipal Socialista) quatre vots a favor (els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís  i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:



Únic. No declarar la urgència a les mocions presentades pel Grup Municipal
Bloc-Compromís i pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, contra la
reforma constitucional.

10é.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA PER A
CELEBRAR EL 200 ANIVERSARI DE LA RECUPERACIÓ DEL NO M DE XÀTIVA

Per part de  M. Consuelo Angulo es procedeix a la lectura de la proposta de
la Moció presentada pel Grup Municipal Socialista, el 8 de setembre de 2011,
registre d'entrada número 20645,  per a la celebració del 200 aniversari de la
recuperació del nom de Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Corts Generals i Extraordinàries reunides a Cadis van aprovar en la
sessió del 26 de setembre de 1881 la restitució del nom de la ciutat de Xàtiva i amb
data 28 del mateix mes i any es va publicar com a Decret de les mateixes Corts.
Aquest acord va ser el resultat de les gestions encarregades per l'Ajuntament de
Xàtiva al diputat  Joaquín Lorenzo Villanueva, qui defensà aquesta proposta.
L'Ajuntament va acordar amb data 5 de novembre de 1811 que es publicara la
notícia i que es portara a efecte la recuperació del nom.

El pròxim 28 de setembre es compleixen 200 anys d'un dels fets
administratius que han marcat la personalitat de la nostra ciutat: la insistent voluntat
de recuperar el nom de Xàtiva. Un fet que demostra l'inalterable desig del nostre
poble per conservar la seua pròpia identitat.

Lamentablement són pocs els testimonis que recorden aquesta data.
Actualment, una part important de la societat xativina desconeix aquesta part de la
nostra història.

L’any 1997 es va reparar parcialment d'aquest fet, i es va instal·lar la placa
que commemora aquesta data en el monument als Germans Villanueva. Però,
lamentablement, aquest monument no figura en cap guia turística de Xàtiva, ni en la
informació que es dóna en la web de l'Ajuntament.

És, llavors, de justícia, que l'Ajuntament aprofite el 200 aniversari d'aquest fet
per a donar un homenatge al Diputat Villanueva. El record d'aquest tipus de fets
històrics no fa sinó donar valor i interés a la nostra ciutat i fer-la més atractiva al
visitant i més valuosa per als ciutadans. El record als fets i les persones que han
marcat la nostra història local són una potencial font d'atracció cultural que s'ha
d'aprofitar des de l'Ajuntament. Xàtiva té una història excepcional. És responsabilitat
de l'Ajuntament difondre i posar-la en valor.

Per tot això, El Grup Municipal Socialista proposa per a la seua aprovació al
Ple de l'Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD



1. Commemorar, el pròxim 28 de setembre, el 200 aniversari de la recuperació del
nom de Xàtiva amb un homenatge a  Joaquín Lorenzo Villanueva en la placa que
dóna testimoni d'aquest històric fet en el monument dels Germans Villanueva.

2. Incloure en tota la informació turística el monument als Germans Villanueva i el
paper jugat per  Joaquín Lorenzo Villanueva en la recuperació del nom de la ciutat”.

 Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Municipal Popular explica que
votarà no a la urgència de la moció pel fet que des de la regidoria  ja s'han
organitzat els actes commemoratius de les efemèrides. Respecte de la guia turística
es compromet a tractar-ho amb la Regidoria de Turisme.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que no sols Villanueva va defendre el nom de Xàtiva sinó també
Albelda a qui hauria de fer-se-li justícia.

A continuació se sotmet a votació la urgència, amb el resultat següent:

Deu vots en contra (el vot del  Alcalde-President i els nou 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-Compromís i
els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
cap abstenció.

En existir empat en la votació, es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persisteix el mateix resultat d'empat, que és dirimit amb el vot de qualitat del
Alcalde, en sentit negatiu, per la qual cosa s'ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista per a la celebració del 200 Aniversari de la recuperació del nom de Xàtiva.

10é.6. MOCIÓ QUE PRESENTA AL GRUP MUNICIPAL ESQUERR A UNIDA
DEL PAÍS VALÈNCIA, PER A LA UTILITZACIÓ DE LA BANCA  ÈTICA EN
TRANSACCIONS  BANCÀRIES DE L'AJUNTAMENT

Per part de  Miquel Àngel Lorente López es procedeix a la lectura de la
proposta de la Moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del País
València, el 9 de setembre de 2011, registre d'entrada número 20747,  per a la
utilització de la banca ètica en transaccions bancàries de l’Ajuntament, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'economia ha d'estar al servei de les persones, i no les persones al servei de
l'economia, a partir d'ací naixen les finances ètiques i dins d'elles la banca ètica.

Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i
financera amb la consecució d'objectius socials i ambientals. El finançament ètica
incorpora l'ètica en el conjunt del procés de finançament. Els estalviadors i
operadors, persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on s'inverteixen els



seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament
reprovables i inverteixen únicament en projectes amb contingut social i
mediambiental i al mateix temps faciliten l'accés al crèdit a col·lectius que
tradicionalment han d'estar exclosos.

La banca ètica aplica uns criteris de selecció abans d’escollir els seus
projectes: d'una part aplica criteris negatius, és a dir, evita invertir o realçar
determinades operacions com són, per exemple, la producció i venda d'armament,
la producció d'energia nuclear, l'especulació financera, la utilització de paradisos
fiscals o les deslocalitzacions amb pràctiques d'exploració laboral; i d'altra banda,
aplica criteris positius, i per tant, tenen prioritat  les seues inversions en determinats
sectors com el suport a projectes mediambientals, activitats de comerç just, i
microcrèdits a persones amb escassos recursos.

La banca ètica pretén convéncer la població que incorporar l'ètica a les
decisions diàries d'estalvi, d'inversió o de moviments bancaris d'ingressos i
pagaments pot tindre un gran efecte transformador. Sabent on van els nostres
estalvis influïm quin tipus d'activitats es financen i, per tant, quin tipus de societat
estem construint.

No podem treballar sobre diferents sectors econòmics, causant per exemple
de les desigualtats Nord – Sud, sense encara el paper que juguen les finances.

La banca ètica comença a tindre una implantació considerable a països com
Holanda i considerem positiu que s'impulse també al nostre país, on ja hi ha
diverses entitats financeres autoritzades per a prestar aquest servei.

És per tot això que l'Ajuntament de Xàtiva, i a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

Primer. L'OBERTURA D'UN COMPTE CORRENT en alguna de les entitats
de banca ètica que operen al nostre país.

Segon. DISPOSAR que part de les transaccions bancàries que genera el dia
a dia de l'Ajuntament de Xàtiva, es facen a través d'aquest compte.

Tercer. DESTINAR, inicialment, al compte corrent de banca ètica la quantitat
de 30.000 € (trenta mil euros), sense perjuí que aquesta quantitat puga anar
oscil·lant en funció de les transaccions i operacions que es vagen realitzant en la
gestió diària; salvaguardant el compromís municipal de mantindre el compte
operatiu i proveït regularment de fons”.

L’Alcalde-President manifesta que desconeix que existisca alguna banca que
siga vertaderament ètica.

A continuació se sotmet a votació la urgència, amb el resultat següent:
Deu vots en contra (el vot del  Alcalde-President i els nou 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-Compromís i



els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i
cap abstenció.

En existir empat en la votació, es procedeix novament a realitzar la mateixa i
persisteix el mateix resultat d'empat que és dirimit amb el vot de qualitat del  Alcalde,
en sentit negatiu, per la qual cosa s'ACORDA:

Únic.  No declarar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià per a la utilització de la Banca Ètica en
transaccions bancàries de l'Ajuntament.

A les 14 hores 40 minuts s'absenta de la sessió  el  Alcalde-President, i passa
a presidir la mateixa el 1r tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes.

11é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València, prega que els plens es convoquen a les 20 hores per a fomentar la
participació ciutadana.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta a  José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat
Ciutadana, sobre l'altercat que es va produir  en la fira per l'agressió a
immigrants.

 José Antonio Vidal Piquer, diu que ja ho va explicar en la Comissió Informativa
que la competència és de la Policia Nacional i  que la Policia Local no va
intervindre.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
València, prega  que en actes institucionals s'habiliten aparcaments dissuasoris i
bus urbà en compte de redoblar la grua.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit  respon que eixa
informació ja la va donar en la Comissió Informativa. És absurd duplicar els
serveis de la grua. Aquesta acudeix quan hi ha crides de ciutadans perjudicats
per mal aparcament.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que els ajuntaments s'estan movent perquè s'activen les
inversions de la línia fèrria València-Alcoi. Pregunta al regidor  Marco Antonio
Sanchis Fernández , que està fent Xàtiva.

El Regidor  Marco Antonio Sanchis Fernández respon que ha de contestar l’
Alcalde.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià pregunta com està funcionant la Comissió d'Emergència Social.



 Vicente Parra Siternes, president en funcions diu que eixa pregunta la respondrà
la regidora  Rosa María Esteban Miedes, en la pròxima sessió.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que la participació ciutadana hauria de millorar-se
retransmetent els plens.

 M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Comunicació respon que ho ha
valorat econòmicament i està analitzant opcions tecnològiques.

•  Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià li diu al regidor  Ramón Vila Gisbert que no s'ha d'admetre patrocini
d'empreses que estan en concurs de creditors.

•  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,  pregunta a  M.
José Masip Sanchis, regidora delegada de Comunicació sobre “alcalde  a un
clic”.

 M. José Masip Sanchis, respon que s'ha activat amb la millor voluntat d'apropar
l'alcalde al ciutadà. No li agradaria que es fera demagògia. Explica com funciona.

•  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,  prega  a  M.
José Masip Sanchis, regidora delegada de Comunicació que se li facilite
informació sobre el fòrum “alcalde a un clic”.

•  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta a
Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme sobre les ordres
d'execució  de solars per tancar en el sector Palasiet.

 Vicente Parra Sisternes, respon que alguns han complit l'ordre i altres estan
pendents.

•  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,  demana a
l’Alcalde, respecte a la moció de la recuperació del nom de Xàtiva, que, a banda
del reconeixement de la labor a Villanueva, comunique a totes les institucions i
organismes que el nom de la Ciutat és Xàtiva.

•  Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega a  Vicente Parra
Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, que finalitze la demora en
l'aprovació del Pla Especial del Nucli Antic.

•  Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a  Vicente
Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme la situació en què es troba
l'expedient sobre la cessió de terrenys per al pàrquing de l'hospital Lluís Alcanyís
que es va aprovar per Junta de Govern Local al juny de 2006.

 Vicente Parra Sisternes, respon que demanarà informe al tècnic.



•  Pedro Aldavero López, del Grup Municipal Socialista, pregunta a  Jorge Herrero
Montagud, regidor delegat de Serveis Públics, si s'ha ampliat el dispositiu de
neteja per a festes de carrer i el dispositiu de la llum.

 Ramón Vila Gisbert, respon que el de la llum sí.

 Jorge Herrero Montagud, explica que el dispositiu de neteja s'amplia per petició
de la Comissió de Festes.

•  M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, pregunta a  M. José
Pla Casanova, regidora delegada de Cultura per la programació que es realitza
en el CCX.

 M. José Pla Casanova respon que el centre està obert des de les 17 fins a les
23 hores. Hi ha diverses associacions ubicades. Cada associació programa la
seua activitat. A cap associació cultural se li ha negat l'espai.

•  Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Ramón
Vila Gisbert, regidor delegat d'Hisenda si  hi ha algun tipus de fraccionament en
l'IBI.

 Ramón Vila Gisbert, respon que es treballa en diverses mesures. La modificació
de l'ordenança ha de ser per al 2012.

•  Juan Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, prega a Ramón Vila
Gisbert, regidor delegat d'Hisenda que es faça alguna mesura informativa  per al
ciutadà com un calendari per al contribuent.

•  Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a  Yolanda
Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports, si està clar el que han de
pagar els clubs per usar la Ciutat de l'Esport.

 Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, manifesta que fins a desembre s'aplicarà el
que diu l'ordenança. S'està treballant en casos especials.

•  Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a  Yolanda
Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada d'Esports, si hi ha problemes de
condicionament per a pares i espectadors.

 Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, diu  que es treballa per facilitar grades i
seients però que l'ombra es tindrà quan cresquen els arbres.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   quinze hores deu minuts alça
la sessió.   D'això s'estén la present acta que, amb el vistipla u del  Alcalde-
President, autoritze amb la meua firma, com a secre tari en funcions que done
fe.

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

EL VICESECRETARI,




