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

La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com fedetària.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DEL 8 D'OCTUBRE
DE 2010

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

Joan Josep García Terol, del grup municipal Bloc, manifesta que en la pàgina
5, en el punt sobre la modificació de les ordenances fiscals del preu públic del
Conservatori, el seu grup va dir que el termini d'exposició pública va acabar el 29 de
setembre de 2010.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels díhuit membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 8 d'octubre de 2010.

A les 12 hores 20 minuts s'incorpora a la sessió el 1r tinent d'alcalde,  Vicente
Parra Sisternes.

2n. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE PROEXA, SA EN RELACIÓ AMB L'APARCAMENT DE
LA PLAÇA SANT JAUME

El secretari dóna compte de l'informe de 29 d'octubre de 2010, de
l’administrador de Proexa, SA, sobre els acords adoptats en els Consells
d'Administració, amb el següent tenor literal:

“A) CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, DE 4 DE JUNY DE 2010:

− El Consell d'Administració de Proexa, SA aprova la liquidació final d'obra del
projecte complementari i l'acta de recepció de les obres de l'aparcament.

− El  Consell d'Administració de Proexa, SA, queda assabentat i aprova en tots
els seus termes, l'informe de l’administrador sobre la liquidació de despeses
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de l'aparcament i es faculta el president de Proexa perquè negocie amb les
entitats bancàries els requisits del finançament de les places d'aparcament
per a poder establir el preu i els requisits de la venda d’aquestes places.

B) CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, DE 18 D'OCTUBRE DE 2010:

− Aprovació del Plec de condicions administratives particulars per a l'alienació
de places d'aparcament a la Plaça Sant Jaume  amb les condicions següents:

1. Compravenda i concessió d'ús a 50 anys, per sorteig.

2. S'aproven els preus que són els següents:

a) Cessió d'ús per a 50 anys:

• Préstec Personal
• Fins a 10.000,00 €
• Interés Inicial 5,50 %
• Resta Euribor + 3,50 %
• Comissió obertura 1,50%
• Entrega a compte 0,00 %
• Cancel·lació 0,00 %
• Fins a 20 anys 68,79 €/mes
• Fins a 15 anys 81,71 €/mes

b) Compravenda:

• Preu: 23.443,00 € :    - Preu: 19.700,00 €
                                     -  IVA 16% 3.546,00 €

                                               - ITP/AJD 1%: 197,00 €

• Entrega inicial: 8.133,00 €
• Despeses formalització escriptura: 450,00 €.
• Préstec Hipotecari: 15.760,00 €.
• Fins a 15.760,00 € (80% s/19.700,00 €)
• Interés inicial 3,50%
• Resta Euribor + 1,50 %
• Comissió obertura 1,00 %
• Entrega a compte 0,00 %
• Cancel·lació 1,00 %
• Fins a 20 anys 91,40 €/mes
• Fins a 15 anys 112,67 €/mes
• Despeses formalització préstec: 937,17 €

3. S'aproven col·laboracions de les entitats financeres de Bancaixa i Caixa
Ontinyent.
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4. S'ofereixen 5 anys per a passar de concessió d'ús a compravenda.

5. S'accepta la cessió del bé (subsòl) de l'Ajuntament en el moment en què es
produïsca.

6. Declarar l'obra nova.

7. Criteris de venda:

• Residents (perímetre 500 m)
• Comerciants de la zona
• Resta.

8. Criteris de concessió: Ordre d'inscripció”.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, manifesta l'oposició del
seu Grup, ja evidenciada, en el sistema de venda de les places; diu que el temps li
ha donat la raó i que Proexa ha hagut de fer marxa enrere; insisteix en el fet que no
té clar que puga vendre's una part de l'aparcament mentre una altra puga adquirir-se
per concessió.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, es congratula que
després de més de 18 mesos de retard arribe l'assumpte al Ple. Reconeix que s'ha
fet múltiples gestions i critica que les places siguen excessivament reduïdes; no
obstant això, considera que l'important és que es pose en marxa com més prompte
millor.

A les 12 hores 25 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Ana Francisca
Sanhipólito Diego.

El Sr. Alcalde-President explica que el preu ha sigut molt alt perquè les obres
han sigut molt costoses; s'ha fet concessió i venda en atenció a les peticions dels
ciutadans i dels grups de l'oposició; la situació econòmica impedeix a molts
ciutadans que desitjarien comprar poder fer-ho, d'ací que s'opte per la concessió; ha
sigut necessari ser flexible.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc manifesta que la solució
mixta  de concessió – Compra li sembla raonable, però amb això ve a donar-se la
raó al seu Grup.

Rafael Llorens García, del Grup Municipal Socialista, diu que els futurs
usuaris reiteren l'estretor de les places. No entén perquè s'ha demorat tant la
finalització de les obres i la seua recepció.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme explica que no
hi ha hagut demores en l'execució de les obres, el que ha ocorregut és que faltava
l'ascensor.

El Sr. Alcalde-President diu que no es pot rebre l'obra fins que no està
totalment finalitzada. Reitera que el cost de les places és cost pur, fins i tot
l'excavació arqueològica no s'ha repercutit als propietaris.
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I l'Ajuntament en Ple, queda assabentat de l'informe de l’administrador de
Proexa, SA, sobre els acords adoptats en els Consells d'Administració.

3r. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT DE SITUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ
DEL SERVEI WIFI DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA  AL MUNICIPI
DE XÀTIVA

El secretari dóna compte de l'informe de 3 de novembre de 2010, del
responsable del Departament de Modernització i Desenvolupament Local de
l'Ajuntament de Xàtiva, sobre els treballs de replantejament a Xàtiva de la fase inicial
del programa “Sona La Dipu” València província Wifi, amb el següent tenor literal:

“Antecedents

La Diputació de València, en el ple de juny de 2010, va aprovar l'adjudicació
definitiva del Projecte Provincial “Sona la Dipu, València província Wifi”, l'objecte de
la qual és el subministrament, instal·lació, configuració i explotació d'una xarxa de
comunicacions a la província de València amb tecnologia d'accés sense fil que
permeta disposar de serveis en règim d'autoprestació per als centres municipals i
que millore l'accés dels ciutadans a la societat de la informació i a l'administració
electrònica.

L'adjudicació provisional va recaure en la UTE formada per Indra i Cesser.
Indra és la Multinacional de TI número 1 a Espanya i una de les principals d'Europa,
d'Indra és altament destacable la seua capacitat d'integració per a projectes de gran
envergadura, mentre que Cesser és la referència espanyola en explotació de
xarxes sense fil.

La totalitat dels municipis de la província de València es beneficiaran -en
un Màxim de 3 anys des de l'adjudicació definitiva- del Projecte Provincial “Sona la
Dipu, València província Wifi”,  tan sols el municipi de València, per motius de
volum es quedarà per a una segona fase del projecte.

El projecte -que tindrà una duració de 10 anys, prorrogable per dos terminis
de 5+5 anys addicionals-, contempla com a objectius principals:

• Desenvolupar una xarxa basada en Tecnologia Sense fil, que al final del
contracte serà de propietat provincial. 

Garantir la Cohesió Tecnològica de la província 
Eliminar la Bretxa Digital a nivell provincial 
Garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals 
Cobrir altres objectius com són: 

• Propiciar l'increment d'ofertes de serveis de telecomunicacions en
el seu territori a preus altament competitius.

•  Millorar els serveis d'autoprestació per a tots els municipis de la
província de València.

Promoure la inversió eficient en noves tecnologies 
Fomentar la innovació tecnològica i la competitivitat d'empreses 
Impulsar beneficis per als ciutadans derivats del règim de lliure

competència 
Impulsar l'aprofitament pels ciutadans dels beneficis dels serveis de la

societat de la informació.
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Amb el  Projecte Provincial “Sona la Dipu, València província Wifi”, cada
municipi gaudirà (sense cap tipus de cost per al municipi) dels següents serveis
d'autoprestació: 

• Connexió gratuïta a Internet des de la seu de l'Ajuntament. 
• Connexió gratuïta a una Intranet que connectarà tots els municipis de la

província de València amb el Centre de Procés de Dades de la Diputació de
València, facilitant en gran manera l'accés a les aplicacions corporatives
publicades per la Diputació, així com compartir dades entre tots els municipis
de la província. 

Interconnexió entre seus públiques, incloent els telecentres que actualment
existeixen à tota la província. 

Connectivitat en l'exterior mitjançant la instal·lació de hotspots a peu de carrer
tant per a accés dels ciutadans als serveis d'administració electrònica com
per a accés del personal al servei de l'Administració.

A més dels beneficis que reportarà a les administracions municipals, tots els
ciutadans que ho sol·liciten podran accedir a serveis de banda ampla.

Dins de les actuacions del programa “Sona la Dipu, València província Wifi”,
Xàtiva es troba entre els 30 primers a rebre els serveis mencionats. Segons el
compromís de la UTE adjudicatària aquesta primera fase estarà funcionant abans
de finalitzar 2010. En aquesta primera fase quedarà connectat el telecentre
municipal més una seu addicional a elecció del propi municipi. La ubicació del
hotspot també serà a elecció del municipi encara que és preferible ubicar-lo al costat
de l'edifici de l'Ajuntament.

Actuacions

Amb data 29 d'octubre es van personar els tècnics de la UTE adjudicatària a
fi d'iniciar els treballs definits en la fase inicial.

A aquest efecte es van realitzar els replantejaments corresponents a fi de
definir els requeriments tècnics específics per a dotar dels serveis de banda ampla
l'edifici Casa de la Ciutat i l'edifici Casa de la Joventut on es troba ubicat el
Telecentre, tal com es defineix en l'apartat de serveis d'autoprestació quedant a
l'espera de la recepció de l'informe de la UTE perquè abans que finalitze l'any 2010
podem comptar amb els serveis de banda ampla en els esmentats edificis”.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, considera positiva la
implantació wifi, però diu que és limitada donada la falta d'interés del govern
municipal d'estendre-la a altres edificis com la Biblioteca, la Llar dels Jubilats …
Considera que fins i tot ampliant la wifi a altres serveis les carències són importants.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que li preocupen els
terminis en què tota la ciutat disposarà de wifi ja que no li agradaria generar unes
falses expectatives que després no es complisquen.

Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Presidència explica
que hi ha hagut problemes a superar en relació amb la Comissió Nacional de
Defensa de la Competència i la de les Telecomunciacions. D'entrada l’Ajuntament
no pagarà  internet  en l'Ajuntament  ni en la Casa de la Joventut i això s'anirà
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estenent. Existeixen a més altres grans avantatges d'operativitat, com que els preus
per als ciutadans seran molt competitius.

El Sr. Alcalde-President explica que és un dels projectes més ambiciosos de
la Diputació de més de 14 milions d'euros, abans de fi d'any hi haurà 30 ajuntaments
en marxa i abans de maig 125 la totalitat de la província; ha calgut superar molts
obstacles.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat de l'informe del responsable del
Departament de Modernització i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xàtiva,
sobre els treballs de replantejament a Xàtiva de la fase inicial del programa “Sona
La Dipu” València província Wifi.

4t. EXP. NÚM. 482/2010, INICI D'EXPEDIENT SOBRE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES “INTERVENCIÓ EN ZONES VERDES I PARCS” INCLOSES EN EL
PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA A LA COMUNITAT
VALENCIANA

El Sr. Alcalde-President sol·licita que l'expedient quede sobre la taula per
faltar-li alguns documents.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Únic. Acceptar la sol·licitud realitzada per Sr. Alcalde-President de deixar

l'assumpte pendent sobre la taula.

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 441 al 481 (corresponent al mes d'octubre de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR I GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE “EL DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”

Per unanimitat de tots els presents es confereix declaració d'urgència per a
passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia.

El secretari dóna compte de la moció “in voce” presentada conjuntament pel
Grup Municipal Popular i Grup Municipal Socialista, sobre el “Dia Internacional
contra la violència de gènere” amb el següent tenor literal:

“Davant la celebració el 25 de novembre, Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere, aquesta continua sent una lluita  d'una de les pitjors  lacres
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que pateix la nostra societat i que desgraciadament costa la vida anualment a
desenes de dones.

La Llei integral contra la violència de gènere  pretén fer front a aquesta lacra,
malgrat la complexitat del problema amb la base cultural i estructural que sustenta
aquest tipus de violència, el caràcter de la llei així com la complexa  estructura
administrativa que ha  desapegat el sistema d'assistència i protecció integral i els
obstacles  i resistències als canvis estructurals que aborda es pot afirmar que les
dones estan ara  més protegides, disposen de més informació i recursos per a eixir
del problema de la violència, compten amb drets socials i econòmics per a abordar
el futur i, de manera paral·lela, s'ha treballat  contra la impunitat de l'agressor; s'ha
aconseguit una major consciència social sobre el problema de la violència que
s'exerceix sobre les dones, encara que cal ser conscients que encara falta un llarg
camí per recórrer per a eradicar aquesta xacra social.

De les actuacions empreses i del diagnòstic de la situació s'evidencia que
queda molt per fer sobretot en el camp de la prevenció, per al que sens dubte és
imprescindible actuar contra els qui exerceixen aquest tipus de violència que
persegueix mantindre una relació de superioritat de l'home respecte a la dona i el
sotmetiment d'aquesta última, com diu la Llei “com a manifestació de la
discriminació i la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens sobre
les dones”.

Els poders públics, les institucions, les associacions i els ciutadans, hem
d'involucrar-nos, de manera conjunta, en la lluita contra el maltractament que
pateixen moltes dones.

Considerant la necessitat de continuar adoptant mesures que incidisquen en
la desaparició de la violència  de gènere, els Grups Polítics  conjuntament (PP
PSOE) sotmeten a la consideració del Ple l'aprovació dels acords següents:

Primer. Instar el Govern a què continue dedicant els recursos econòmics
necessaris i imprescindibles per al ple desplegament i execució de la Llei Integral de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Per a garantir tant els
drets de les víctimes en tot el territori nacional com el seu finançament.

Segon. Instar el Govern a què continue incrementant el nombre de jutjats
especialitzats en violència de gènere, i els dote dels mitjans materials i humans
necessaris per a garantir el seu efectiu funcionament.

Tercer. Instar el Govern a continuar invertint fons per a aconseguir la igualtat
territorial en la formació dels professionals que atenen les dones víctimes de la
violència.

Quart. Que la Generalitat valenciana continue garantint  el dret a l'assistència
social integral per a les dones víctimes de la VG que tinguen dret  a serveis socials
d'atenció, emergència, suport, acollida i recuperació integral.



9

Cinqué. Instar la Generalitat Valenciana a què continue elaborant plans de
col·laboració  i coordinació per a permetre garantir l'ordenació de les actuacions en
matèria de prevenció, assistència i lluita de la VG.

Sisé. Que es complisca en la seua totalitat la Llei contra la violència de
Gènere i que cada administració (Estatal, Autonòmica, Local), en el marc de les
seues competències, pose a disposició de les dones víctimes tots els recursos
possibles.

Seté. Continuar promovent i coordinant des de la Institució  Municipal
campanyes que contribuïsquen a conscienciar i sensibilitzar la ciutadania.

Huité. Denunciar la violència de gènere com a forma de vulneració i atemptat
als drets fonamentals de les dones i rebutjar la mort a les mans de les seues
parelles o exparelles  com a conseqüència més cruel de la societat masclista”.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, manifesta que no pot
recolzar la moció tenint en compte l'actitud masclista que, constantment, evidencia
el Sr. Alcalde. Hi ha moltes coses a millorar i els beneficis són per a tots.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, considera que el ple
és l'espai adequat per a manifestar el rebuig d'aquesta lacra. Des de l'entrada en
vigor de la Llei les dones estan més protegides. Subscriu la moció per
responsabilitat, com a Grup, a fi de fer pinya i donar exemple. Renuncia a postulats
propis en pro del consens i la postura comuna. Conjuntament cal lluitar contra la
violència de gènere. Desitja que el Partit Popular faça el propi a altres instàncies.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana
se suma a l'opinió de la seua predecessora. Es lamenta que no haja sigut possible
firmar una moció  amb els tres grups polítics. Considera que per damunt de les
idees està el que un representa. El Grup Municipal Bloc ha perdut l'oportunitat de
denunciar la violència de gènere.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, diu que la decisió de no
firmar és de tot el col·lectiu. Segons la seua opinió no s'arriba al fons del problema,
essencial per a la seua eradicació.

A les 13 hores i 20 minuts s'absenta de la sessió el regidor Enrique Perigüell
Ortega.

L'Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular i els set vots dels
regidors del Grup Municipal Socialista) dues abstencions (l'abstenció del regidor
present del Grup Municipal Bloc i l'abstenció del regidor Enrique Perigüell Ortega
que s'absenta de la sessió) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada conjuntament pel
Grup Municipal Popular i el Grup Municipal Socialista sobre  el “Dia Internacional
contra la violència de gènere”.
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A les 12 hores i 25 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Enrique Perigüell
Ortega.

6é.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  A
FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE DETERMINADES INVERSIONS EN ELS
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'ANY 2011

El Grup Municipal Socialista sol·licita declaració d'urgència per a passar a
tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix
per unanimitat.

A continuació Roger Cerdá Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista
dóna lectura a la moció presentada el 5 de novembre de 2010, registre d'entrada
número 23893, a favor de la inclusió de determinades inversions en els
pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2010, amb el següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat  mes d'octubre, el govern valencià va presentar a les Corts
Valencianes el projecte dels Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 2011.
En l'actualitat es troba en tràmit d'estudi i debat  i la seua aprovació no es portarà a
terme fins a finals del mes de desembre. Per tant, és ara el moment adequat per a la
presentació d'esmenes per part dels diferents grups polítics representats en les
Corts Valencianes.

Segons les informacions recollides per aquest grup polític existeixen en
aquests pressupostos presentats pel govern valencià  una sèrie de carències pel
que fa a les inversions per a la nostra ciutat que estem a temps de canviar.

Concretament, hi ha tres inversions prioritàries per a Xàtiva i que no han estat
incloses dins d'aquest projecte. Ens referim  a la construcció del Centre de Dia  per
a discapacitats complementari al Centre Ocupacional existent i a les remodelacions
integrals dels centres educatius. CEE Pla de la Mesquita i CEIP Attilio Bruschetti.

 Aquests projectes estan sent reclamats per a la ciutat des de fa molt de
temps:

Pel que fa al Centre de Dia per a Discapacitats: Des del centre ocupacional
gestionat per Aspromovise s'informa el 2006 i per escrit a l'Ajuntament i a la
Conselleria de la necessitat d’obrir un nou recurs a Xàtiva per a usuaris paralítics
cerebrals, discapacitats sensorials, grans discapacitats amb deteriorament de les
capacitats funcionals que necessiten un nivell d'assistència per a pràcticament la
totalitat de les activitats de la vida diària. En la visita del conseller Cotino el 2006 al
centre ocupacional, s'assumeix el compromís  davant de l'associació i dels mitjans
de comunicació, junt amb l'alcalde de la ciutat i la regidora de Benestar Social. En el
programa per a les eleccions municipals del Partit Popular de Xàtiva s'incloïa el
compromís  de l'Ajuntament en l'àrea de benestar social d'un Centre de Dia per a
persones discapacitades annex al Centre Ocupacional. Aquesta és l'hora en què
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continuen havent-hi més de 20 persones a casa sense poder atendre's per no tindre
el recurs del centre de dia tan necessari a la ciutat i 12 discapacitats psíquics en una
aula  especial  per a  la seua afegida mobilitat reduïda, que deurien ser part també
del Centre de Dia.

D'altra banda, actualment la situació  de les instal·lacions del CEE Pla de la
Mesquita és insostenible. Instal·lacions obsoletes on no s'ha destinat des de la seua
construcció fa més de 25 anys ni per part de l'Ajuntament, ni per part de la
Conselleria, suficients recursos per al manteniment d'unes instal·lacions faltades de
les infraestructures més bàsiques, on la capacitat del centre és infinitament inferior a
la demanda i fa que els alumnes tinguen la possibilitat d'accedir a aquest col·legi,
desoint l'administració i allargant en el temps les insistents demandes dels pares i
mares i del conjunt de la comunitat educativa i de la societat xativina  que demanden
incansablement  des de fa molts anys la creació d'un nou centre d'educació especial
Pla de la Mesquita.

Així mateix  rep una consideració especial dins de l'educació a Xàtiva la
necessitat de remodelació integral del CEIP Attilio Bruschetti, havent-se complit el
2010 el seu 75 aniversari i davant la degradació i abandó del manteniment de les
seues instal·lacions està sent la pròpia comunitat educativa del centre qui ha estat
exigint formalment any rere any  a l'Ajuntament i a la Generalitat Valenciana una
remodelació integral de l'edifici  i adequació de les instal·lacions per a una educació
pública  de qualitat a la nostra ciutat.

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

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Instar el Govern Valencià a la inclusió en el Pressupost de la
Generalitat Valenciana de 2011 dels projectes següents: construcció del Centre de
Dia per a discapacitats, complementària al Centre Ocupacional ja existent i reforma
integral dels CEE Pla de la Mesquita i CEIP Attilio Bruschetti.

Segon. Instar els grups polítics representats en les Corts Valencianes a què,
de no incloure les mencionades inversions pel govern valencià en el pressupost,
proposen  i aproven les oportunes esmenes que permeten la realització de les
mateixes.

Tercer. Instar el Diputat Vicente Parra Sisternes, 1r tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Xàtiva i  únic Xativí a les Corts Valencianes, que faça les gestions
oportunes amb els diferents grups polítics perquè aquestes esmenes siguen
presentades i aprovades.

Quart. Notificar el present acord al Molt Honorable Sr. President de la
Generalitat, als portaveus dels grups polítics de les Corts Valencianes i al Diputat
del Grup Popular Vicente Parra Sisternes.
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Obert debat, Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc manifesta
estar d'acord amb la moció presentada pel Grup Municipal Socialista. Són
necessitats a cobrir que no estan en els pressupostos de la Generalitat. Diu que ell
inclouria també el Centre Sanitari Integral.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social,  manifesta
que s'estranya que la moció siga  tan moderada mentre en la premsa es parla de
mentides. La inversió realitzada a Xàtiva en el camp de l'atenció social per part de la
Generalitat és ingent. Relaciona tots els centres creats. Manifesta que al Centre de
Dia no es renuncia però hi ha unes prioritats a respectar.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació diu que l'execució
d'inversions a Xàtiva en matèria d'educació ha sigut enorme el que enfada el Grup
Municipal Socialista. L'Attilio Bruschetti i el Pla de la Mesquita segueixen entre les
prioritats del Grup Popular.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que la posició
del Grup Municipal Popular posa per damunt de la política de partit els interessos de
Xàtiva. Considera que van ser mentides les declaracions del conseller Cotino dient
que el Centre de Dia  era una prioritat.

El Sr. Alcalde-President diu que a la seua arribada al govern de Xàtiva no hi
havia cap dotació social; actualment la carta de serveis és enorme, el que s'està fent
en matèria de serveis sociables era impensable i en educació hi ha 32 milions
d'euros  en inversió.

A les 13 hores 45 minuts d'incorpora a la sessió la regidora Cristina M. Suñer
Tormo.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els set
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la
inclusió de determinades inversions en els pressupostos de la Generalitat
Valenciana per a l'any 2010

6é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR ALCALDE EN RELACIÓ AMB
EL PLA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'AVE Línia MADRID- ALBACETE-
VALÈNCIA I SOBRE EL MANTENIMENT DEL SERVEI ALARIS

El secretari dóna compte de la moció presentada pel senyor alcalde en
relació amb el pla d'execució de les obres de l'AVE línia Madrid-Albacete-València i
sobre el manteniment del servei Alaris, amb el següent tenor literal:

“S'ha tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació,  que entre les
inversions que El Govern ha previst en els Pressupostos Generals de l'Estat per al
2011, ara en tràmit parlamentari, no figura la necessària dotació econòmica per a
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escometre la licitació i ulterior execució del tram l'Alcudia de Crespins-Xàtiva, de la
línia d'AVE Madrid-Albacete-València.

Aquesta circumstància, ja de per si penosa, es veuria altament agreujada de
ser cert que l'actual línia d'Alaris Madrid-Albacete-València, seria suprimida a partir
del dia 18 de desembre de 2010, coincidint amb l'entrada en funcionament d'AVE
Madrid-Conca-València.

De confirmar-se aquestes notícies l'estació d'Alaris a Xàtiva desapareixeria,
incomunicant amb Madrid no sols nostra Ciutat sinó, pitjor encara, les comarques
centrals en la seua totalitat el que, sens dubte,  constituiria un perjudici d'enorme
magnitud.

A través de l'estació de Xàtiva, el conjunt del mig milió d'habitants de
comarques centrals de la Comunitat Valenciana han tingut connexió directa
ferroviària amb Madrid i el centre de la península mitjançant 4 serveis Alaris diaris,
amb un temps de recorregut de 3 hores 15 minuts.

Aquesta connexió té una gran importància no sols des del punt de vista de
prestar un bon servei al conjunt  dels ciutadans sinó també de cara a afavorir
l'activitat productiva. De  fet una bona part dels usuaris de tal connexió  (de l'ordre
de 40.000 a l'any) responen al perfil d'empresaris i professionals. Es tracta, per tant,
d'un tipus de connexió el manteniment i potenciació del qual té una influència directa
en la pervivència i el progrés del teixit industrial, comercial i turístic de les zones
esmentades.

En el cas que desaparegueren els serveis Alaris directes actuals, els usuaris
actuals es veurien obligats a partir del pròxim dia 18 de novembre a efectuar un
difícil transbord des dels serveis de Rodalia, entre l'estació del Nord de València on
recalen els serveis de Rodalia fins a la futura estació de l'AVE (Joaquín Sorolla),
separades quasi mig quilòmetre, dificultats que s'agreujarien sens dubte per a les
persones majors i les que viatgen amb maletes. Estem parlant per tant de la qualitat
del servei, dissuasori sens dubte per a molts usuaris de negocis o turístics, a més
d'un increment molt substancial de les tarifes.

D'acord amb la programació del Ministeri, l’any 2011 deuen concloure
completament els treballs de la línia d'alta velocitat entre València i Xàtiva, inclosa
l'estació d'aquesta última ciutat. No obstant això, la no licitació del tram l'Alcudia de
Crespins-Xàtiva, com altres que per desconeixement no se citen, podria retardar
l'entrada en funcionament del servei AVE a Xàtiva 3 o 4 anys més. Per consegüent
ha de considerar-se imprescindible que alguns dels serveis provinents de Madrid
prosseguisquen fins a Xàtiva després d'arribar a València, de manera que en poc
més de tres hores puga  accedir-se des de les comarques centrals fins al centre de
la península.

Davant de la situació d'incertesa i de desassossec generat, i davant de la falta
d'una informació fidedigna i en la direcció adequada, es proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció del següent:

Primer. Sol·licitar a la Direcció de RENFE, del Ministeri de Foment, la
celebració d'una reunió urgent amb representants dels ajuntaments i del teixit
econòmic i social de les comarques centrals a fi d'informar sobre la previsió de
l'entrada en funcionament de la línia AVE Madrid-Albacete-València, així com sobre
la perdurabilitat, fins tant, del servei Alaris.

Segon. Declarar la imperiosa necessitat que les obres de l'AVE, ja citades,
s'executen i posen en valor en els terminis inicialment establits, així com que es
mantinga el servei ferroviari Alaris, fins tant.
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Tercer. Donar compte de la present moció als ajuntaments de les comarques
centrals, als sindicats majoritaris i a les associacions comarcals d'empresaris.”

Acabada la lectura de la moció, el Sr. Alcalde explica la urgència de la
mateixa i afegeix que és convenient que la moció es defense en les Corts pel
regidor i diputat Autonòmic, Vicente Parra Sisternes.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels seus membres declara la urgència
de la moció anteriorment transcrita i, per consegüent, autoritza el seu tractament en
la present sessió.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, diu que troba urgent el
manteniment del servei de l'Alaris però no tant el de l'AVE; l'Alaris no sols pot
prendre's a Xàtiva sinó que, a més, és molt més barat que l'AVE; les línies AVE són
molt ràpides però molt costoses el que fa que no es puga invertir en altres
necessitats.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que des del
sentit de la responsabilitat política, no partidista, està a favor de la moció presentada
pel senyor alcalde; l'AVE l'ha executat el govern socialista i comparteix tal projecte;
Xàtiva no pot quedar aïllada de la connexió amb Madrid i és la seua responsabilitat
treballar per a mantindre; no obstant això, desitja que s'afigen a la moció les
qüestions següents:

− Estar presents en les reunions que es mantinguen amb Renfe.
− Apostar clarament pel consens entre totes les forces de les comarques

centrals.
− Mentre s'obri la línia per Albacete sol·licita que s'incorpore un tren llançadora

Xàtiva-València per a poder servir l'AVE per Conca.

El Sr. Alcalde-President diu que en aquests moments el que es planteja és
tindre una reunió amb Renfe per a escoltar les seues propostes; quant als integrants
de la comissió ha d'entendre's que no pot convertir-se en una reunió assembleària
pel que dependrà dels representants de socials, econòmics i institucionals que
finalment componguen la comissió.

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

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup Municipal
Popular en relació amb el pla d'execució de les obres de l'AVE línia Madrid-
Albacete-València i sobre el manteniment del servei Alaris.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següent precs i preguntes:

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, manifesta que el Ple està buit
de contingut pel que prega que es considere la conformació de l'ordre del dia de
cara al futur.
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• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta qui integrava la
comissió municipal que va viatjar a Grenoble, dins del programa URBAN-NOSE.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç, diu que van ser el regidor
Vicente Parra Sisternes, la interventora Carmen Savalls Sanfelix, Vicente Abad,
Pepe Morant i ella mateixa. Explica que al desembre se celebra un míting a
Xàtiva, és un projecte d'impuls d'ocupació.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta per què s'han tallat
arbres en el Teatre de la Pau.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Medi Ambient explica que s'estan
realitzant intervencions del Taller d'Ocupació del mòdul de jardineria i que hi ha
informe del biòleg que l’empara.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta si en relació amb la
prova ciclista Màster of the Castle, necessita sol·licitar formalment l'informe del
biòleg.

El Sr. Alcalde manifesta que li'l facen arribar.

A continuació pregunta si s'ha produït algun desperfecte.

Marco Antonio Sanchis Fernández, respon que, únicament, un xicotet problema
amb una paperera.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista,  pregunta a què és degut
el canvi de contenidors.

Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat de neteja viària respon que forma part
d'una obra del Fons Estatal que finalitzarà a fi d'any.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta pel Centre de
Recepció de Visitants.

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que s'inaugurarà el
15 de novembre, ara s'està netejant.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta per la retolació
de carrers, concretament en el Camí La Bola.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme respon que està encarregat
i pendent d'execució.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta per què en els
pressupostos de la Generalitat no apareix el col·lector sobreeixidor central.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres diu que ja està contractat per
mitjà de l'EPSAR.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que es va afirmar
que el Pla de la Mesquita s'havia rebut parcialment.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres explica que es va rebre
parcialment l'avinguda del Pintor Juan Francés; que la part d'Anita  La Comare
no està rebuda; la gent que habita en les vivendes en l'avinguda Juan Francés
no tenen llicència d'ocupació.

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

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

EL VICESECRETARI,


