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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia set de setembre de dos
mil nou, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel secretari accidental,  que actua
a més com a fedatari.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari accidental.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al següent
ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DEL 7 D'AGOST DE
2009

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

Cristina Suñer Tormo sol·licita rectificació en la pàgina 10 de  l'Acta en
valencià, ja que en referir-se a ella consten els cognoms Suñer Perona.

Roger Cerdá indica que la seua companya de grup Ana Sanhipólito va assistir
al Ple i no consta com a tal, per la qual cosa sol·licita rectificació de l'Acta i que es
tinga en compte així mateix per a la corresponent remuneració.

Marian Soro assenyala que tampoc consta en la relació d'assistents, i
sol·licita l'oportuna rectificació.

Joan Josep Garcia Terol prega que el seu primer cognom no s'accentue.

No havent-se formulat més observacions, per unanimitat dels vint-i-un
membres presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 7 d’Agost de 2009, havent d'introduir-se les indicades esmenes.

2n.  SOL·LICITUD DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, SOBRE NOMENAMENT
DEL REGIDOR JOAN JOSEP GARCIA TEROL, COM A MEMBRE DE DIVERSES
COMISSIONS INFORMATIVES

El secretari accidental procedeix a la lectura de l'escrit presentat per Cristina
M. Suñer Tormo i Joan Josep Garcia Terol, pel grup municipal Bloc, el 12 d'agost de
2009, registre d'entrada número 18621, amb el tenor literal següent:

“Que en la sessió plenària de 7 d'agost de 2009, va prendre possessió de
l'acta de regidor el Sr. Joan Josep Garcia i Terol i dins del termini de cinc dies hàbils
que marca la llei manifeste,

Que el Sr. Joan Josep Garcia i Terol, formarà part del Grup Polític Municipal
del Bloc, grup polític constituït en la primera sessió plenària d'aquest Ajuntament
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després de les eleccions municipals de 2007, junt amb la regidora Cristina Suñer
Tormo.

Que la portaveu del Grup Polític del Bloc serà Cristina Suñer Tormo, i
adquireix la qualitat de portaveu suplent el Sr. Joan Josep Garcia i Terol, la qual
cosa comunique als efectes oportuns.

Que així mateix, el regidor Joan Josep Garcia ocuparà la titularitat de les
comissions on era titular Isabel Molina Devesa, és a dir, Hisenda i Especial de
Comptes i Règim Interior, i serà suplent de les comissions de Foment i Sociocultural.

És pel que exposa que,
SOL·LICITE, que tinga per presentat aquest escrit, dins del termini i la forma

escaient, i per constituït el Grup Polític Municipal Bloc amb els regidors que
subscriuen el present així, com que es nomene el regidor Joan Josep Garcia Terol
com a titular de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior i suplent en la resta de
comissions on és titular la regidora Cristina Suñer”

Queda assabentat l'Ajuntament en Ple de l'escrit de referència, presentat per
Cristina M. Suñer Tormo i Joan Josep Garcia Terol, del grup municipal Bloc.

3r.  EXP. NÚM. 636/2009, ADHESIÓ A LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ
DE LES SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA COM BÉ
D'INTERÉS CULTURAL (BIC)

Donat compte de l'escrit presentat per Josep Francesc Almeria i Serrano,
president de la FSMCV, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament número
15.552, sol·licitant-nos l'adhesió a la iniciativa de la FSMCV per a aconseguir la
declaració de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com Bé d'Interés
Cultural (BIC) en la seua tipologia de bé immaterial del patrimoni etnològic del poble
valencià.

Atés que la iniciativa té el seu suport legal en la Constitució Espanyola,
Estatut d'Autonomia Valencià i en les prescripcions establertes en la Llei 4/1998,
d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural Valencià i en la Llei
Valenciana de la Música, Llei 2/1998, de 12 de maig de la Generalitat Valenciana.

Vista la proposta favorable presentada per la regidora delegada de Cultura, el
31 de juliol de 2009.

Vist l'informe que emet el 31 de juliol de 2009, la responsable del
Departament de Cultura en què indica el procediment que s'ha de seguir, amb la
conformitat al mateix de la directora de l'Àrea Sociocultural i la fiscalització favorable
de la interventora municipal de fons.

Vist el dictamen favorable que emet la Comissió Municipal Informativa
Permanent Sociocultural, el passat 28 d'agost de 2009.

El Ple de la corporació Municipal, per unanimitat dels vint-i-un membres
presents, ACORDA:

Primer. Aprovar el suport i adhesió de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, a la
proposta de declaració institucional de les Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana com Bé d'Interés Cultural (BIC), en la tipologia legal del Bé Immaterial,
paradigma de la idiosincràsia valenciana, representatiu del patrimoni etnològic del
nostre poble, per la seua contribució, conservació i potenciació del patrimoni cultural
valencià, mediant les seues accions d'enriquiment, foment, protecció, coordinació,
difusió i promoció de la música als nostres pobles, com a significatives expressions
de les nostres tradicions en les seues manifestacions musicals i artístiques i la seua
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determinant contribució a l'ensenyament musical a tota la geografia valenciana,
constituint vertaders eixos vertebradors i de cohesió social del poble valencià.

Segon. Remetre la certificació del present acord al Sr. Josep Francesc
Almeria i Serrano, president FSMCV, c/. Sorní, 22-1a 46004 – València i donar-ne
compte a la regidora delegada de Cultura, als efectes procedents.

4t. EXP. NÚM. 389/2009, APROVACIÓ DE L'ACORD DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA EN
EL MARC DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN
MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El secretari accidental explica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió
del present punt en l'ordre del dia, i amb això la seua urgència, en tractar-se d'un
expedient no dictaminat prèviament per Comissió Informativa.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, aprova ratificar la
inclusió del present assumpte en l'ordre del dia.

Vist l'expedient que es tramita en el marc del Pla de Suport a la Inversió
Productiva en els Municipis de la Comunitat Valenciana, la finalitat dels quals és,
mitjançant la millora en les infraestructures i equipaments bàsics municipals, elevar
els nivells de benestar i oportunitats dels nostres ciutadans.

Atés que l'article 4.2 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer estableix que
l'execució de les obres quan es corresponga amb projectes autoritzats a municipis
amb una població superior a 10.000 habitants, correspondrà a la Generalitat, si bé
en aquest supòsit es podrà subscriure l'oportú Conveni.

Vist l'esborrany de Conveni remés per la Generalitat Valenciana, en què
s'estima  que per a una millor gestió dels projectes i major eficàcia en els resultats
que es pretenen a través del Pla Especial de referència, determinats grans municipis
de la Comunitat Valenciana podran subscriure els oportuns Acords que possibiliten
que l'exercici de la competència per a l'execució de les obres, que el Decret Llei
1/2009, de 20 de febrer atribueix a la Generalitat, siga delegada en l'Ajuntament de
Xàtiva.

Atés que en l'esmentat esborrany s'inclou huit de les onze actuacions
previstes en el nostre municipi, havent d'incorporar-se, en l'acord definitiu, les tres
actuacions restants, és a dir, el condicionament del camí del Portet i senda Cova
Negra,  la Reparació de Camins Rurals, i l'única obra pendent d'autorització
denominada Millora en la xarxa viària i sistema hidràulic de fonts ornamentals.

Vista la proposta d'acord realitzada pel regidor delegat d'Obres i Urbanisme.

Rafael Llorens, del Grup Socialista: considera que només estava pendent
d'aprovació l'obra de la millora de la xarxa viària, però observa que en el conveni
s'han deixat fora altres dues.

Vicente Parra, regidor d'Obres: les dues obres a què es refereix el Sr. Llorens
(camins rurals i camí del Portet), estan aprovades per la Generalitat. El que ocorre
és que, en principi, és la Conselleria qui contracta aquestes obres, entenent
l'Ajuntament que és millor realitzar la contractació i seguiment des de l'administració
municipal: per això es va a sol·licitar que s'incloguen en el conveni, junt amb la
millora de la xarxa viària.

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),  i nou abstencions de vot
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(set abstencions dels regidors del grup municipal Socialista i dues abstencions dels
regidors del grup municipal del BLOC) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar el text de l'Acord relatiu a la  delegació que la Generalitat
realitza en l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici per aquesta Administració Local de
les competències que el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer reserva a la Generalitat
per a l'execució de determinats projectes autoritzats en el marc del Pla Especial de
Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, amb les
clàusules següents:

“PRIMERA. És objecte del present Acord articular la delegació que la Generalitat
realitza en l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici per aquest Ajuntament de les
competències que el Decret llei 1/2009, de 20 de febrer reserva a la Generalitat per
a l'execució de determinats projectes autoritzats en el marc del Pla Especial de
Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
SEGONA. Es delega en l'Ajuntament de Xàtiva l'exercici de la competència per a
l'execució dels següents projectes autoritzats en el marc del citat Pla:

Intervenció en els Banys Àrabs 150.000,00
Rehabilitació de la Casa de l'Ensenyança 1.600.000,00
Condicionament zona d'oci en el jardí de la Vila 152.000,00
Il·luminació Muralles de Ponent 131.245,74
Adequació de l'edifici del Jardí del Palasit 125.000,00
Habilitació Casa Cigroner com alberg juvenil 1.455.525,27
Intervenció zones verdes i parcs 197.000,00
Reparació canal abastiment aigua: Tram font XXV dolls fins a
dipòsits 1.209.410,00

TERCERA. La delegació de la competència per a la realització de les obres que
s'assenyalen en la clàusula anterior s'estén a tots els actes necessaris per a la
contractació de les obres, la seua direcció i control d'execució inclosa l'aprovació
dels certificats d'obres i honoraris.
El reconeixement de l'obligació i pagament de les certificacions serà efectuat pels
òrgans corresponents de la Generalitat.
La vigència de la delegació efectuada mitjançant el present Acord coincidirà amb la
del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat
Valenciana.
L'Ajuntament de Xàtiva facilitarà a la Conselleria competent per raó de la matèria
informació bimestral dels actes realitzats en l'exercici de la competència delegada.

QUARTA. L'Ajuntament de Xàtiva, en l'exercici de la competència delegada se
sotmetrà al control i fiscalització que determina el Decret Llei 1/2009, de 20 de
febrer, del Consell.

CINQUENA. Cadascuna de les conselleries competents per raó de la matèria
designaran un tècnic responsable de cadascun dels projectes que es ressenyen en
la clàusula segona del present Acord. La seua figura serà independent i diferent de
la del director d'obra.
Seran funcions del Tècnic responsable del contracte: donar conformitat per a l'inici
de les obres, vetllar pel compliment de l'objecte de l'Acord en representació de la
Generalitat vigilant el compliment del contracte en els terminis i forma convinguts i
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serà obligatòria la seua presència en el moment de la recepció de les obres i posada
en servei, donant la seua conformitat.

SISENA. L'Ajuntament de Xàtiva, accepta expressament la delegació de
competències objecte del present Acord i declara haver complit tots els tràmits que
per a això requereix la legislació de Règim Local.

SETENA. La Generalitat podrà realitzar respecte a les obres que es relacionen en la
Clàusula Segona d'aquest Acord, totes les visites que estime oportúnes, i
l'Ajuntament de Xàtiva es compromet a facilitar els mitjans necessaris per a
l'efectivitat de la visita.

HUITENA. El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació donarà compte al Consell
de la subscripció del present Acord”

Segon. Sol·licitar de la Generalitat Valenciana que incloga, en la redacció
definitiva de l'Acord, les següents tres obres pendents d'inclusió:

1. Condicionament del Camí del Portet i Senda Cova Negra (112.000,00 €)
2. Reparació de Camins Rurals (180.000,00 €)
3. Millora en la xarxa viària i sistema hidràulic de fonts ornamentals (642.616,74 €).

Tercer. Facultar l'alcalde per a la firma, en representació d'aquest
Ajuntament,  d’aquest document, així com per a realitzar les gestions necessàries en
execució del present acord.

5é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 427 al 453 (corresponent al mes d'agost de 2009)

De tot això, queda el Ple assabentat.

6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC
SOBRE LA INCORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA A LA XARXA DE
CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció in Voce per part de Joan Josep
Garcia Terol, del grup municipal Bloc, amb el següent tenor literal:

“PROPOSICIÓ

El 17 de desembre de 2007, els governs de Catalunya, les Illes Balears i
Andorra es van comprometre a constituir la Fundació Ramon Llull per a promocionar
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la nostra llengua, tant en els territoris on és llengua oficial com a tot el món. El
govern valencià va declinar la invitació d'adherir-se a la Fundació, i va perdre
l'oportunitat de treballar a nivell internacional per la nostra llengua.

No obstant això, un grup de quatre municipis, format per Morella, Gandia,
Vinaròs i Sueca, van formar la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull, per poder
unir-se a la Fundació mentrestant no ho fera la Generalitat Valenciana. La Fundació
Ramon Llull va admetre la seua petició d'ingrés juntament amb el territori francés de
la Catalunya Nord i la ciutat italiana de l'Alguer.

Més avant s'han anat afegint altres municipis a la xarxa com Almoines,
Bellreguard, Benifairó de la Valldigna, Guardamar del Segura, l'Alcudia, Mur,
Novelda, Palma de Gandia, Pedreguer, Picassent, Potries, Real de Gandia, Simat
de Valldigna, Xàbia, Xeraco i Xixona.

Des del grup municipal el Bloc creiem  que els valencians i valencianes no
podem deixar passar l'oportunitat de formar part d'un organisme que es dedica a
dignificar el valencià, a promocionar-lo internacionalment i a unificar esforços perquè
la globalització actual no impedisca que estiga present en tots els àmbits possibles.
Considerem molt important l'existència d'aquests organismes que, a semblança
d'altres institucions mantingudes des dels governs, com l'Institut Cervantes des del
Govern Espanyol, promocionen internacionalment la nostra llengua.

Per tot això demane al Plenari d'aquest Ajuntament el següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. Que l'Ajuntament de Xàtiva sol·licite a la Xarxa de Ciutats Valencianes
Ramon Llull la seua incorporació, i accepte els compromisos que se’n deriven.

2. Que aquest Ajuntament trasllade al president de la Generalitat aquest
acord i el faça coneixedor de la conveniència de formar part d'aquesta institució.”

Prèvia declaració d'urgència adoptada per la unanimitat dels membres que
integren la corporació de conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, es  passa a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre
del Dia.

El Sr. Alcalde indica que l'equip de govern no està d'acord amb la proposta
plantejada.

Roger Cerdá, del PSOE, assenyala que el seu grup n’està a favor; no s'entén
que Xàtiva i la Generalitat Valenciana no estiguen adherides.

Joan Josep Garcia, del BLOC, lamenta que no s'aprove la Moció. És una
oportunitat d'entrar en una organització que promociona el valencià a escala
internacional. Sembla que resulte més important promocionar el castellà i l'anglés.

I no havent-hi més intervencions, l'Ajuntament en Ple, per dotze  vots en
contra (el vot del Sr. President i els onze vots dels regidors del grup municipal
Popular), nou vots a favor (els set vots dels regidors presents del grup municipal
Socialista i els dos vots dels regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció,
ACORDA:
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Únic. Desestimar la moció in voce presentada  pel grup municipal Bloc per a
la incorporació de l'Ajuntament de Xàtiva a la xarxa de Ciutats Valencianes Ramon
Llull.

7é. PRECS I PREGUNTES

• Cristina Suñer, del Bloc:

A José Antonio Vidal, regidor de Règim Interior:

1. Si ja sap el que és “temps i forma”
2. Si reconeix que no va estar degudament convocada a la Comissió Informativa de
Règim Interior.
3. Si s'ha decidit el recurs per ella presentat.

El Sr. Vidal contesta que la secretària de la Comissió li va informar que la
convocatòria s'havia realitzat correctament, per això ho va afirmar. Efectivament la
informació que li van facilitar no va ser la correcta, i es disculpa per això. Respecte a
la resolució del recurs, informa que en breu es convocarà de nou la Comissió
Informativa impugnada.

• Joan Josep Garcia, del Bloc

A Jorge Herrero, regidor d'Esports: Si s'han modificat els Estatuts del Consell
Esportiu Municipal perquè el Bloc tinga representació.

El Sr. Herrero contesta que es van a iniciar els tràmits.

Al Sr. Alcalde: Si el govern municipal seguirà el criteri del Partit Popular nacional,
en contra de la pujada d'impostos.

Contesta el Sr. Alcalde que la primera cosa que ha de saber el Sr. Garcia és el
percentatge d'impostos locals que té Xàtiva, que és el que menys càrrega impositiva
aplica entre els municipis amb població superior a 20.000 habitants. Recorda que la
taxa s'ha de cobrar en funció del cost del servei, i que aquest Ajuntament no arriba a
cobrir en molts casos ni el 40% d’aquest cost.

A Vicente Parra, regidor d'Urbanisme

Per què la Junta de Govern Local ha permés incomplir els compromisos als
adquirents de parcel·les venudes per l'Ajuntament en els polígons industrials?

El Sr. Parra respon que algun dels adjudicataris si que ha complit amb els
compromisos assumits. En tot cas, consultarà els expedients. El que és evident és
que amb l'actual crisi, provocada pel govern del Sr. Zapatero, resulta difícil complir
amb els compromisos i terminis assumits. El govern municipal ha de donar facilitats,
per la qual cosa resulta lògic que s'amplie el termini en cinc anys.
El Sr. Garcia està d'acord amb què es donen facilitats, però no entén per què no van
complir abans de l'inici de la crisi econòmica.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per a indicar que no hi ha favoritisme cap a ningú. En
aquests moments els adquirents de les referides parcel·les, si pogueren, les
vendrien pel 20% menys del que els va costar. S'ampliarà el termini el que siga
necessari.

Al Sr. Alcalde: En relació amb les felicitacions que el Sr. Alcalde remet als xiquets
de bolquers pregunta si considera correcta la utilització de les dades del padró per a
remetre les felicitacions, i si hi ha algun acord del Ple. I per què es realitzen en
castellà.

El Sr. Alcalde contesta que si el que pretén és manifestar la seua disconformitat
amb eixa pràctica, així com amb la de donar el condol als familiars dels veïns que
moren, que ho diga.  No es tracta de fer política, simplement és un gest que es té
amb els ciutadans.
El Sr. Garcia intervé per a indicar que només vol saber si això és legal o no, al que
el Sr. Alcalde contesta que s'estudiarà, però que ve fent-ho sense cap tipus de
problemes durant 14 anys.

A Ramón Vila, regidor d'Educació, sobre l'inici del curs escolar i la situació de les
obres en les escoles i instituts.

El Sr. Vila respon que demà comença el curs, i ho farà amb regularitat. El col·legi
Gosalbez Vera està acabat al 100%, i es tracta d'una instal·lació modèlica.
El col·legi Jacint Castañeda té l'aulari finalitzat al 100%. Falta una segona fase que
no podia fer-se fins al moment, que consisteix en els espais esportius que no
impediran el desenvolupament normal del curs.
En el nou institut Dr. Simarro s'han reiniciat les obres i està molt avançat, esperen
entregar les obres el 14 de novembre, de manera que després del Nadal puga
entrar en funcionament. Els alumnes de secundària de l'Institut La Costera iniciaran
el curs en aules prefabricades en el pati de l'actual Simarro.
El Sr. Garcia pregunta per la reforma de l'institut la Costera, al que el  Sr. Vila li
contesta que en aquest centre s'impartirà únicament formació professional. La idea
és que es remodele quan els alumnes puguen ser reubicats provisionalment una
vegada quede buit l'actual Institut Simarro,

A Vicente Parra, Regidor d'Urbanisme,

1. Si s'han solucionat els problemes amb Iberdrola i Adif per a la finalització de la
urbanització del Sector Palasiet.

Contesta el Sr. Parra indicant en primer lloc que per a la posada en marxa de
l'Institut no hi hauria problema perquè pot tindre subministrament elèctric
independent. En tot cas, ja s'està modificant la ubicació dels centres de
transformació per part de l'agent urbanitzador, per la qual cosa és possible que
durant aquest mes finalitze la urbanització i puguen rebre's les obres.

2. Si l'ADIF ha entregat el projecte de l'estació Logística

El Sr. Parra respon que l'assumpte està en la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. El Sr. Garcia mostra la seua preocupació atés que les obres tenen
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un gran impacte, i manifesta el seu interés a participar en qualsevol reunió que es
duga a terme. El Sr. Parra li agraeix el seu interés, encara que li informa que ell, junt
amb els Serveis municipals, estan preocupant-se per l'assumpte.
Intervé el Sr. Alcalde per recordar-li al Sr. Garcia que el seu grup es va oposar a la
paralització d'unes obres que tenen un tremend impacte visual. L'Adif no ha
presentat res a l'Ajuntament, sense que s'haja pogut informar els ciutadans; es
tracta d'un abús de l'Adif. Considera el Sr. Garcia que podria haver tingut més
interés el govern municipal, i el Sr. Alcalde insisteix que l'Adif s'ha negat a facilitar
informació sobre el projecte a desenvolupar.

Al Sr. Alcalde: En relació amb el Conveni amb l'Adif per a habilitar una “Via Verda”
en el traçat de l'antiga línia fèrria Xàtiva-Pobla Llarga

Contesta que s'ha mantingut una reunió amb Proximitats de Renfe, en què va
participar la regidora delegada de Medi Ambient; la solució definitiva depén de
l'ADIF havent de pactar-se l'assumpte del manteniment de la via verda.
Intervé la regidora delegada de Medi Ambient, Yolanda Sipán, per agrair la
sensibilitat del Bloc. A l'octubre de 2008 ja es va contactar amb Adif. Actualment
s'ha actuat sobre l'antiga via eliminant la catenària, i està pendent l'inici dels treballs
per a eliminar la via fèrria, per la qual cosa no és cert el que manifesta el Bloc en el
sentit que no s'està fent res.

• Xelo Angulo, del PSOE, denuncia l'existència de runes al costat el col·legi
Taquígraf Martí, en el carreró, per la qual cosa sol·licita la seua neteja.

El regidor d'Educació, Sr. Vila, indica que la direcció del col·legi no l’ha informat
sobre aquesta qüestió; en qualsevol cas es procedirà a la neteja.

• Rafael Llorens, del PSOE, al regidor d'Obres i Urbanisme

1. Està prevista alguna actuació sobre la Posada del Peix?

Contesta el Sr. Parra que el promotor no ha complit amb l'obligació que té de
rehabilitar l'immoble, malgrat haver manifestat la seua intenció de portar-la a terme.
Davant d’aquest incompliment se'n va a procedir a la tramitació de l'expedient per a
l'execució subsidiària de les obres.

2. El supermercat Más y Más va sol·licitar canvi de titularitat del supermercat de la
Plaça Pintor Guiteras. L'anterior titular va retirar el centre de transformació existent i
l'actual ha ubicat un grup electrogen al carrer que causa molèsties als veïns. Quan
se solucionarà el problema?

Contesta el Sr. Parra que l'actual titular està a l'espera de l'obtenció de la preceptiva
autorització d'Iberdrola. Ja se'ls ha advertit de la necessitat de retirar el grup
electrogen.
Intervé el Sr. Alcalde per a afegir que la llicència de canvi de titularitat la informen
els tècnics i que resulta evident el continu retard d'Iberdrola per a la concessió dels
permisos.

• Roger Cerdà, del PSOE
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Al regidor de Règim Interior. Sobre la peatonalització del nucli antic i el Pla de
Mobilitat.

Contesta el Sr. Vidal Piquer que per part de la Direcció General de Patrimoni s'ha
autoritzat la realització de sondejos del terreny en les zones afectades per l'execució
de les obres de peatonalització. Respecte al Pla de Mobilitat, s'estan ultimant els
detalls.

Al Sr. Alcalde, en relació amb la pròrroga per a complir els compromisos als
adquirents de parcel·les venudes per l'Ajuntament en els polígons industrials,
pregunta si es pensa donar el mateix tracte a la resta d'empresaris i de ciutadans.

Contesta el Sr. Alcalde que sempre que els ciutadans i les empreses han sol·licitat
ajornament per al pagament dels seus deutes s'ha concedit, i ara amb més motiu.

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

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


