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A  la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores i set minuts del dia dos d'octubre de dos mil
nou, es reuneixen a 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 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 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. 11, DEL 7  DE
SETEMBRE 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.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint-i-un membres
s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 7
de setembre de 2009.

2n. DECLARACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL PER AL FINANÇA MENT
DELS SEGÜENTS PROJECTES D'OBRA: CIUTAT DE L'ESPORT,  OBRES DE
MILLORA D'INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT DE LA CIUTAT ,
CONSTRUCCIONS DELS CENTRES CEMM I CRIS

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

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc sol·licita que es tracten els
tres expedients de forma separada.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista s'adhereix.
El Sr. Alcalde-President, manifesta es tracta d'un únic punt pel que el debat

transcorrerà en la forma habitual. No obstant això, es podrà votar cada expedient
per separat.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, insisteix en el fet que els
tres expedients han de tractar-se i votar-se per separat; demana que conste en acta
la seua disconformitat a què es tracte en un únic punt de l'ordre del dia existint tres
expedients amb números distints. Dubte de la legalitat d’aquesta pràctica.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, també vol que conste el
seu descontent i la falta de lògica ja que podrien votar de forma distinta una cosa
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que figura en un sol punt; considera que el que es vol evitar és que existisquen tres
debats.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar en contra
de la urgència, s'evidencia la forma de treballar sense previsió ni ordre ja que
l'assumpte perfectament podria haver anat a comissió.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, considera que el Partit
Popular contravé sense rubor la normativa municipal segons els seus interessos ja
que l'assumpte va poder i va haver d'anar a Comissió. Anticipa que s'oposarà a
tractar assumptes que prèviament no hagen passat per Comissió .

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), nou vots en contra (els set
vots dels regidors del grup municipal Socialista i els dos vots dels regidors del grup
municipal Bloc) i cap abstenció, aprova ratificar, sense perjuí del seu ulterior trasllat
a la Comissió Informativa d'Hisenda, la inclusió del present assumpte en l'ordre del
dia, sobre declaració de despesa plurianual per al finançament dels projectes
següents:

A) EXPTE. 472/2009 SOBRE LA FINANÇAMENT DE LA CIUTAT DE
L'ESPORT I DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRRENOS LIMÍTROFS PER A VIALS.
DECLARACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta acord del Ple de
la corporació, de data 5 de novembre de 2007, declarant la plurianualitat de la
despesa, amb el finançament, anualitats i percentatges que s'indiquen:
2007 1.938.042,03
2008 3.234.783,57 167% de la quantitat compromesa en el 1r Any
2009            3.825.211,54      197% de la quantitat compromesa en el 1r Any

8.998.037,14
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 07/09/2009, en què proposa una

nova reprogramació d'execució per a la construcció de la Ciutat de l'Esport, amb les
anualitats i percentatges següents:
Anualitat                                                         Import                           Percentatge
Pressupost 2009 i anteriors 7.337.230,12
Pressupost 2010 1.660.807,49 23%

Vist l'informe proposta del director de l'Àrea Econòmica, fiscalitzat de
conformitat per la interventora.

Vist que la proposta d'acord ha sigut dictaminada favorablement per la
Comissió informativa d'Hisenda, en sessió celebrada el 24 de setembre.

Vist que els compromisos de despesa de caràcter plurianual estan regulats
en els articles 174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90, i que la seua declaració
correspon al Ple de la corporació.

B) EXP. NÚM. 989/2009 PROJECTE “OBRES MILLORA
D'INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT DE LA CIUTAT”. DECLA RACIÓ DE
DESPESA PLURIANUAL



4

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta escrit de la
Diputació en què comunica l'aprovació del Pla d'Actuacions Programades, per als
exercicis 2009 al 2011, amb la següent distribució per anualitats.

Any Diputació Ajuntament Total anual %

2009 250.000,00 83.333,33 333.333,33

2010 250.000,00 83.333,33 333.333,33 100%
2011 250.000,00 83.333,34 333.333,34 100%

750.000,00 250.000,00 1.000.000,00

Vist que l'Ajuntament, per a l'obra finançada amb el Programa d'Actuacions
Programades, ha previst en el pressupost de 2009, una subvenció de la Diputació
de 157.500 €, i una aportació municipal de 52.500 €, finançada amb un préstec.

Vist l'informe de l'Oficina Pressupostària, en el qual, per motius econòmics, es
proposa modificar la planificació econòmica de l'obra, i incrementar en l'exercici
2010 les quantitats no pressupostades enguany, per tant la planificació econòmica
quedaria:

Any Diputació Ajuntament Total anual %

2009 157.500,00 52.500,00 210.000,00

2010 342.500,00 114.166,66 456.666,66 217%
2011 250.000,00 83.333,34 333.333,34 159%

750.000,00 250.000,00 1.000.000,00

Vist l'informe proposta del director de l'Àrea Econòmica, fiscalitzat de
conformitat per la interventora.

Vist que la proposta d'acord ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa d'Hisenda, en sessió celebrada el 24 de setembre.

Vist que els compromisos de despesa de caràcter plurianual estan regulats
en els articles 174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90, i que la seua declaració
correspon al Ple de la corporació.

C) EXP. NÚM. 453/2003 APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABO RACIÓ
AMB LA GENERALITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE  ESPECÍFIC
(CEEM) I D’UN CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS).
DECLARACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta acord del Ple de
la corporació, de data 28 de desembre de 2007, en què es declara la despesa de
caràcter plurianual, amb el finançament, anualitats i percentatges que s'indiquen:

Anualitat Import
Aportació

Generalitat
Aportació

Ajuntament
Percentatge

Finançament

2006 723.311,08 0,00 723.311,08 100,00%
2007 565.240,32 100.738,40 464.501,92 78,15%
2008 839.930,00 839.930,00 116,12%

2009 984.146,59 984.146,59 136,06%

2010 281.122,01 281.122,01 38,87%

Total 3.393.750,00 2.205.937,00 1.187.813,00

Vist que la Generalitat en data 13/10/2008, va programar la distribució de les
anualitats, d'acord amb les quantitats següents:

Any 2007 67.496,06 €
Any 2008 839.930,00 €
Any 2009 1.017.388,93 €
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Any  2010 281.122,01 €
Vist que la Generalitat ha remés una addenda al conveni que inclou el

finançament del modificat del projecte, per un import de 677.050,00 €, dels quals,
440.083,00  serien finançats per la Generalitat i 236.967,00 per l'Ajuntament,
mitjançant l'increment de l'aportació de 2010.

Vist que els compromisos de despesa de caràcter plurianual estan regulats
en els articles 174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90, i que la seua declaració
correspon al Ple de la corporació.

Vist que d'acord amb el que estableixen els art. 82 i 126 del ROF, per raons
d'urgència i prèvia ratificació, es podran incloure en l'ordre del dia assumptes no
dictaminats, però en aquest cas, de l'acord adoptat haurà de donar-se compte a la
Comissió d'Hisenda en la primera sessió que celebre.

Vist l'informe favorable del director de l'Àrea Econòmica, que ha estat
fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Obert el debat Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta
que respecte a la Ciutat de l'Esport li preocupa la incertesa sobre despeses
plurianuals ja que aquests mai es compleixen; més concretament, en aquesta obra,
vaticina nous inconvenients; reprova la delegació en la Junta de Govern Local per al
seguiment  de la despesa plurianual en entendre que qui hauria de fer-ho és el Ple;
hi ha una vocació fosca, una falta de transparència i de tarannà democràtic en
pràctiques com aquesta; s'utilitza la declaració de despesa per aprovar modificats;
no queda clar allò que falta per invertir i si s'ha rebut aportació per la Generalitat.

Respecte al Pla d'Actuacions Programades espera que la Diputació
complisca més i millor que la Generalitat;  està d'acord amb la despesa i amb el
projecte però no en què la Junta de Govern Local siga qui faça el seguiment.

L'expedient del CEEM i del CRIS no té número el que constitueix una prova
escandalosa de com es fan els convenis amb la Generalitat Valenciana; hi ha hagut
múltiples addendes que fan perdre la realitat del projecte i la realitat econòmica; és
un nou projecte de refinançament com en tots els convenis; no hi ha el compromís
econòmic de la Generalitat inclòs en els seus pressupostos el que costa molts
diners a tots els ciutadans. A més s'inclou un modificat del 20% com sol ser habitual,
i s’incompleix el 10% que marca la Llei.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que pel que fa a la
Ciutat de l'Esport, s'evidencia la imprevisió absoluta en gestió econòmica; es
contracta sense tenir suficient pressupost i a partir d'ací es fan malabars; es
desconeix d'on eixirà el finançament  que encara falta; cal ser més seriós en els
plantejaments; un projecte de 9 milions d'euros en què no es poden realitzar tots els
esdeveniments esportius posa de manifest la imprevisibilitat.
Respecte al PAP, prega a l'alcalde i al regidor d'Obres que prèviament a la inclusió
de projectes a Plans provincials ho expliquen als seus regidors ja que en la
Comissió Informativa d'Hisenda no tenien la informació; no està en contra del PAP
com de cap altra subvenció, però lamenta la falta d'informació i la falta de
participació; critica la delegació en la Junta de Govern Local del seguiment de la
plurianualitat.
Sobre el CEEM i el CRIS opina que és una obra important però s'han fet excessives
modificacions  que no han passat per Comissió; declara estar a favor del projecte.
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A continuació Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme
manifesta que cal diferenciar el finançament de les inversions del modificat dels
projectes d'obres; el PAP no té cap modificació, el grup municipal Socialista
evidencia falta de coordinació ja que el seu representant no ha transmés a la resta
de regidors la informació rebuda en la Comissió de Foment.
Pel que fa a  la Ciutat de l'Esport i al CEEM i al CRIS presenten modificats del
projecte clarament justificats pels tècnics; ara es porta al Ple el suport econòmic a
aquests modificats; són adaptacions a una finalitat que no és una altra que executar
unes instal·lacions de la màxima qualitat; la Ciutat de l'Esport es va a convertir en
una de les millors de la Comunitat Valenciana i es farà l'esforç necessari per a
respondre a les necessitats de clubs i d’esportistes; afegeix que sorgiran noves
necessitats i que adaptarà novament el  projecte.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera que allò
criticable és la falta de previsió; no s'està en contra que es millore el projecte; no
s'ha comptat amb els esportistes i molt menys consensuat l'obra; l'informe  de
l'arquitecte justifica sempre el que se li demana; està d'acord amb una Ciutat de
l'Esport el més completa possible; allò criticable és la imprevisibilitat i la  falta de
serietat  amb els diners de tots, ni tan sols se'ls ha informat de les modificacions del
CEEM i del CRIS, a més de la falta de compliment de la Conselleria; la forma de
portar la gestió econòmica de l'Ajuntament és molt lamentable i s'oculta informació;
votarà en contra.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista insisteix en el fet que
s'explique com se va a votar un modificat del 20% de la Ciutat de l'Esport si el
regidor d'obres ja anuncia que constarà més; també sol·licita que se li explique com
es finançarà el que no està clar, concretament 600.000 €; no és seriós aprovar una
cosa i que d'ací a 6 mesos es faça un modificat, es treballa sense rigor i amb la idea
que finalment tot es pot canviar.

Vicente Parra Sisternes insisteix en el fet que l'obra costarà el que és
necessari.

El Sr. Alcalde-President demana al grup municipal Socialista que tinga la
valentia de votar en contra del projecte de la Ciutat de l'Esport; respecte al CEEM i
al CRIS explica que el codi tècnic de l'edificació ha obligat a modificar el projecte a fi
d'adaptar-lo a la nova normativa; gràcies als convenis amb la Generalitat s'han
posat en funcionament una infinitat de projectes i de serveis socials a la Ciutat.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-Prersident i
els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), dos vots en contra (els dos
vots dels regidors del grup municipal Bloc) i set abstencions (les set abstencions
dels regidors del grup municipal Socialista), ACORDA:

Primer. Modificar les anualitats de la despesa de caràcter plurianual
“Construcció de la Ciutat de l'Esport”, acordades en El Ple de 5 de novembre de
2007, que queda amb les quantitats, percentatges i finançament que s'indica:

Anualitat Import
% sobre

Finançament inicial
Aportació

Generalitat
Aportació

Ajuntament
2009 7.337.230,12 100% 2.565.709,23 4.771.520,89

2010 1.660.807,49 23% 1.660.807,49
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Total 8.998.037,14 2.565.709,23 6.432.328,38

Segon. Declarar la plurianualitat del projecte “Obres de millora
d'infraestructures i equipament de la ciutat”,  incloses en el Pla d'Actuacions
Programades, amb el finançament, anualitat i percentatges següents:

Any Diputació Ajuntament Total anual %
2009 157.500,00 52.500,00 210.000,00 100%
2010 342.500,00 114.166,66 456.666,66 217%
2011 250.000,00 83.333,34 333.333,34 159%

750.000,00 250.000,00 1.000.000,00

Tercer. Modificar les anualitats de la despesa de caràcter plurianual
“Construcció d'un Centre Específic (CEEM) i d’un Centre de Rehabilitació i
Integració Social (CRIS)”, acordades en el Ple de 28 de desembre de 2007, i que
queden amb les quantitats, percentatges i finançament que s'indica:

Anualitat Import
Aportació

Generalitat
Aportació

Ajuntament
Percentatge

Finançament

2007 790.807,14 67.496,06 723.311,08 100%
2008 1.304.431,92 839.930,00 464.501,92 165%
2009 1.017.388,93 1.017.388,93 0,00 129%
2010 958.172,01 721.205,01 236.967,00 121%
Total 4.070.800,00 2.646.020,00 1.424.780,00

Quart. Aprovar, d'acord amb l'article 88 del RDL 500/90, la delegació de les
fases d'autorització i de disposició de la despesa plurianual del projecte en la Junta
de Govern.

Cinqué. Comunicar el present acord al Departament d'Obres i Serveis,
Departament de Benestar Social i a l'Oficina Pressupostària, als efectes oportuns.

3r. EXP. NÚM. 695/2009, APROVACIÓ CONCERTACIÓ  PRÉS TEC AMB
EL BANC DE CRÈDIT LOCAL PER A L'AMORTITZACIÓ ANTICI PADA DEL
PRÉSTEC SOL·LICITAT PER AL FINANÇAMENT DE LA CIUTAT  DE L'ESPORT,
GARANTINT AMB SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT

Atés que en data 24 d'octubre de 2005, l'alcalde firmà un contracte de préstec
per import de 3.000.000 €, garantit amb un conveni de la Generalitat, per a la
construcció de la Ciutat de l'Esport i altres instal·lacions en centres esportius.

Vist que, finançat amb el préstec, l’Ajuntament va rehabilitar la Piscina Murta,
per un import de 627.667,20 €, i que aquesta inversió no s'adequava a la finalitat del
conveni.

Vist que la Generalitat va remetre a compte del conveni, i per la inversió de la
gespa del Camp Murta, 426.480,48 €, quantitat que es va utilitzar per a l'amortització
anticipada del préstec, per la qual cosa es proposa l'ampliació del període de
carència per altres quatre anys, la qual cosa suposa concertar un préstec per import
d'1.945.852,32 €.

Vist que, als efectes previstos en l'article 53.2 de la TRLRHL, dels estats
financers que reflecteixen la liquidació dels pressupostos i dels resultats de l'activitat
ordinària de l'exercici 2008, es dedueix un estalvi net positiu. Així mateix, el volum
total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini, no
excedeixen del 110 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici.
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Vist que la present operació de crèdit no es troba prevista al Pressupost
aprovat pel Ple de la corporació en data 29-12-2008, per la qual cosa acord amb
l'article 52.2 del TRLRHL, l'aprovació correspon al Ple de la corporació.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora, i
dictaminat favorablement per al Comissió d'Hisenda de data 24 de setembre de
2009.

Obert debat Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta al
Ple que es troba davant d'un altre exemple que la falta de pagament dels convenis
obliga a subscriure préstecs; manifesta no estar en contra dels convenis sinó de
falsejar la realitat fent veure que els diners de la Generalitat no tenen amo sent, com
és, que es tracta d'un recurs de tots els contribuents mal gestionat; critica que
l'Ajuntament  oculte la informació dels convenis; anuncia que votarà en contra
perquè no comparteix la gestió.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista considera criticable que la
ciutat  de l'esport que es va anunciar per a les eleccions de 2003 encara estiga en
fase embrionària el que, segons diu, ha motivat que un préstec sol·licitat l’any 2005
no s'haja utilitzat excepte pel que fa a la piscina Murta en què les obres per ser
recreatives i no esportives no s'han pogut incloure en el conveni,  havent de pagar-
se del préstec; hi ha un retard d'imprevisibilitat i falta de rigor i el pitjor és que els
resultats després no són els més òptims; està a favor de la ciutat de l'esport i de les
seues modificacions però no de la norma en què es porta a terme.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme manifesta que
mai es va prometre que la ciutat esportiva estaria acabada per al 2005; explica que
hi havia un conveni amb la Generalitat per a la remodelació del poliesportiu Les
Pereres per aquella època i que l’any 2007 aquesta idea inicial derivà en la gestació
de l'actual ciutat de l'esport la qual, reitera, serà una de les millors.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc considera que les
instal·lacions esportives de Xàtiva són hui les pitjors i el que siguen en el futur està
per arribar; manifesta que si que es va firmar un conveni per a la ciutat de l'esport i
el seu corresponent préstec el 2005 pel que, segons entén, el regidor no ha oferit
una informació correcta; insta l'equip de govern a què es coordine en les Juntes de
Seguiment que, segons expressa, no serveixen per a res; acaba manifestant que
l'evidència que el projecte de la ciutat de l'esport era de 2005.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que
l'informe de l'Oficina Pressupostària conté informació errònia i es reitera en el fet
que el projecte tècnic de la ciutat de l'esport és de 2007.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,  demana al Sr. Parra que
explique per què una part del conveni s'ha invertit inadequadament i amb el
consegüent cost per a l'Ajuntament.

El Sr. Alcalde-President manifesta que dels 3 milions de crèdit inicialment
subscrit només s'ha gastat 1 milió  en inversions i els 2 milions no gastats són per a
tornar.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, considera que la
intervenció del Sr. Parra  ha estat fora de lloc i ha quedat demostrat que el projecte
de la ciutat de l'esport s'arrossega, com menys, de 2005; pregunta si modificarà la
pista d'atletisme amb huit carrers; acaba manifestant que la inacció en quatre anys
evidencia la imprevisibilitat.
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Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme diu que el Partit
Socialista manté la seua estratègia de mentides i embolics.

El Sr. Alcalde-President manifesta que la pista d'atletisme tindrà els carrers
necessaris; del préstec de 3 milions s'ha gestionat 1 milió i renovat 2 milions sense
cap cost; acaba manifestant que deu quedar clar que no serà la Ciutat de l'Esport
del Partit Socialista ni del Bloc.

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), dos vots en contra (els dos
vots dels regidors del grup municipal Bloc) i set abstencions (les set abstencions
dels regidors del grup municipal Socialista), ACORDA:

Primer. Aprovar el contracte de préstec amb el Banc de Crèdit Local amb les
condicions particulars següents:
Import: 1.945.852,32 €
Finalitat: Amortització anticipada préstec finançament Ciutat de

l'Esport.
Carència: 4 anys comptadors a partir de la data de formalització del

contracte.
Termini d'amortització: 6 anys comptadors a partir de la data de finalització del

període de carència.
Tipus d'interés: EURÍBOR a 3 mesos més 1,60%

Segon. Facultar l'alcalde per a l'execució del present acord i la firma de tots
els documents que siguen necessaris en dret.

Tercer. Notificar el present acord al Banc de Crèdit Local i donar-ne compte a
l'Oficina Pressupostària als efectes oportuns.

4t. 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 454 al 492 (corresponents al mes de setembre de 2009)

De tot això, queda el Ple assabentat.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

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

5é.1. MOCIÓ “ IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER A LA CREACIÓ  D'UN REGLAMENT MUNICIP AL PER A LA
REGULACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE REGALS A L'AJUNTAMENT D E XÀTIVA

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció “In Voce”, per part de Roger Cerdá
Boluda,  portaveu del grup municipal Socialista, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L'Eupan, sigles en anglés de la xarxa Europea d'Administracions Públiques,
adverteix que <<muchas formas de corrupción comienzan con un simple regalo>>.
En el cas d'Espanya, la normativa és tan indefinida que  no suposa cap relació i ha
quedat molt desdibuixada. En diversos països d'Europa, les barreres a la recepció
de regals van des de la seua prohibició total a l'obligatorietat d'informar sobre la
seua recepció o l'establiment de límits sobre el valor de l'obsequi que diversa d'un
país a un altre.

En els últims mesos, hi ha hagut diverses notícies, relacionades amb la
recepció de regals per part dels responsables polítics de les diverses
administracions públiques. De fet, el propi president de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, així com altres alts càrrecs del govern valencià han hagut d'anar
a declarar com imputats  per un cas de “suborn impropi” a causa de la presumpta
recepció de regals a canvi dels contractes en l'administració pública. A més, han
sigut diverses les manifestacions i declaracions de diferents responsables polítics,
entre els quals destaquen l'alcaldessa de València i el president de la Diputació de
València, respecte a aquest assumpte. Aquestes intervencions han donat lloc a la
creació d'una confusió respecte al tema que ens ocupa. Confusió que, al nostre
entendre és tremendament negativa, ja que posa en dubte la necessària
transparència en la gestió dels diners públics, provocada per una gran desconfiança
de la ciutadania en la classe política dirigent i, en últim terme, disminueix la qualitat
de les institucions democràtiques que tots ens hem donat.

Des del grup municipal Socialista de Xàtiva volem contribuir a l'esclariment
d'aquestes qüestions, ja que pensem que els responsables polítics han de treballar
incansablement pel bon nom de les institucions democràtiques i acostar en tot
moment  la seua gestió a la ciutadania. És per a nosaltres una obligació recuperar la
confiança dels ciutadans en la democràcia i en les institucions democràtiques i
perquè tot això siga possible la transparència en la gestió pública s'ha de portar fins
a l'extrem, també en el tema dels regals que reben els responsables polítics per
ocupar un determinat càrrec institucional.

Per tot l'anteriorment exposat, pensem que és necessària la creació d'un
reglament per a la regulació de la recepció de regals a l'Ajuntament de Xàtiva i
proposem al ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. L'Ajuntament de Xàtiva elaborarà un reglament municipal per a la regulació de la
recepció de regals. Aquest reglament serà incorporat al Reglament Municipal
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva (ROM).

2. En aquest reglament han de mantindre's les premisses següents:

− Tot representant públic i funcionari de l'Ajuntament estarà obligat a declarar
tots els regals que rep. Amb la finalitat de recollir aquesta informació es
crearà un registre de regals que dependrà del Departament d'Intervenció.

− Es fixarà una quantitat màxima que cap persona o empresa podrà superar a
l'hora de fer un regal.
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− Es fixarà  una quantitat mínima a partir de la qual els regals passaran  a ser
propietat  municipal, ja que pot donar-se el cas que diverses persones o
empreses  facen un regal conjunt.

3. L'Ajuntament  incorporarà a aquest reglament un sistema de sancions pel seu
incompliment.”

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar a favor de la
urgència de la moció, argumenta que s'ha donat una mala imatge de la classe
política i açò ajudaria a millorar-la.

El Sr. Alcalde-President diu produir-li rialla la preocupació, en aquests
precisos moments, dels Grups en l'oposició; considera que si el Govern de la nació
té la necessitat de modificar l'actual ordenament jurídic que ho faça mitjançant el
ROF; manifesta que no ha admés regals de ningú per ser alcalde; titlla d'hipocresia
algunes actituds; proposa dirigir-se al Govern a fi que  modifique el ROF, en el sentit
de la moció, per a tot Espanya.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista diu que  el planejament del
Sr. Alcalde ve perquè hi ha hagut qüestions que estan afectant tota la classe política
i amb les quals cal acabar; la seua moció és perquè es modifique el ROM, que és el
Reglament Municipal; defensa la transparència de la gestió i considera que és una
moció perfectament aprovable.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no aprova la moció perquè és una
ximplesa sense sentit pràctic.

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, adopta l'ACORD següent:

Únic. No declarar la urgència de la moció “in voce” presentada  pel Grup
municipal Socialista per a la creació d'un reglament municipal per a la regulació de
la recepció de regals a l'Ajuntament de Xàtiva.

6é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Joan Josep Garcia Terol, del  grup municipal Bloc, pregunta per què no se li ha
donat còpia del conveni amb Unipublic

− El Sr. Alcalde-President respon que perquè no s'ha pogut, quan siga possible
se li donarà.

• Joan Josep Garcia Terol, del grup municipal Bloc, pregunta pel recurs interposat
el 12 d'agost de 2009 contra les bases selectives, que encara no s'ha resolt.

− El Sr. Alcalde-President respon que un recurs presentat el 12 d'agost, amb
les vacances pel mig, no ha pogut ser resolt encara.
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• Joan Josep Garcia Terol, del grup municipal Bloc, pregunta per què s'ha retolat
el tren turístic només en castellà.

− M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que la decisió
parteix de la Comissió conjunta.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, sobre les preguntes que va
realitzar en Comissió sobre el tancament del nucli antic va ser sol·licitada la
presència d'una sèrie de tècnics, la qual cosa no s'ha complit, pregunta per què.

− José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon
que  quan es dispose de tota la informació es convocarà el tècnic.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta al regidor delegat de
Recursos Humans, per què no té còpia del Pla de Mobilitat.

− José Antonio Vidal Piquer, respon que perquè no està tancat, a la vista
d'informacions falses realitzades en premsa esperarà per a la seua difusió.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta quan es va a tancar
el nucli antic.

− El Sr. Alcalde-President respon que quan es parle amb els propietaris.
Afegeix que cap veí podrà deixar d'entrar en el seu carrer o garatge.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta la seua queixa
respecte al canvi de l'hora del Ple i prega que es comunique als portaveus.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta per què no s'ha
resolt el recurs sobre la compatibilitat d'Armando Vila.

− José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans, respon que la
secretària de la Comissió de Règim Interior està en un curs a Madrid i no  ha
pogut convocar comissió.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu que la Junta de Govern
Local ha concedit llicència a la “Posada del Pescado”, pregunta per què no hi ha
referències a garanties d'execució, màximament en haver-hi una execució
subsidiària.

− Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que les
garanties són les del projecte i els annexos de seguretat i salut; l'Ajuntament
actua subsidiàriament per intervenció mínima i urgència; una vegada el
propietari sol·licita i obté llicència, l'execució subsidiària es dóna per
finalitzada; les directrius les posa Patrimoni.
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• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, sol·licita que es porte a
Comissió el Projecte de la “Posada del Pescado”.

− Vicente Parra Sisternes, regidor d'Obres i Urbanisme, contesta que ho
sol·licite per escrit o li ho recorde al secretari de la Comissió.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,  pregunta sobre els danys
provocats per les pluges al Col·legi Jacint Castañeda.

− Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, respon que tenint en compte
l'extraordinària tromba d'aigua caiguda, van haver-hi danys en totes parts
però ha sigut puntual; que tant la Conselleria com Ciegsa, la Constructora i
l'Ajuntament ja han pres cartes en l'assumpte.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta sobre la retirada d'un
grup electrogen ordenada pel Departament d'Obres i per què es va ocultar
informació.

− Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme respon que no
es va ocultar informació. Iberdrola no autoritza una instal·lació concreta i per
això hi ha un transformador mòbil que s'ha fet retirar per sorolls i queixes; si la
regidora demana que s'execute immediatament una ordre d'execució de
tancament d'un supermercat s'aplicarà immediatament.

− El Sr. Alcalde-President diu que dins de la Llei i sense molestar ningú
s'intenta donar solucions, s'intenta no paralitzar res dins de la legalitat.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc pregunta els termes en què
l'Ajuntament s'ha subscrit al concert del concurs de creditors de la mercantil
Llanera.

− Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda respon que no té les
dades, en el pròxim Ple contestarà.

• Ricardo Medina Medina, regidor delegat d'Esports, pregunta com s'ha  solucionat
la compatibilitat d'horaris de les dues escoles de futbol.

− Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, manifesta que s'ha arribat
a un consens amb les dues escoles de futbol.

− El Sr. Alcalde-President diu que qui marca l'horari és l’Olímpic i a partir d'ací
les escoles.

• Consuelo Angulo Luna, demana a Ramón Vila Gisbert, regidor delegat
d'Educació  que realitze un informe dels danys i dels desperfectes del Col·legi
Jacint Castañeda i  sobre el manteniment en altres col·legis, de les coses
resoltes i pendents.

− Ramón Vila Gisbert, respon que les demandes de manteniment les fan els
col·legis abans de l'estiu.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista demana que es prenga
seriosament l'execució de les obres del sobreeixidor del col·lector central ja que
és una obra  imprescindible per a la ciutat que evitaria inundacions per pluges;
també prega que se solucione la falta de connexió de les trapes de connexió de
la ronda nord amb el col·lector  igual que les obres del carrer Lingüista Sanelo.

− El Sr. Alcalde-President respon que el polígon el va fer el grup municipal
Socialista, que va dimensionar el col·lector amb 0,70 m enfront de l'1'5 m que
ha fet al Partit Popular; que no van tindre la valentia política per a executar  el
projecte d'urbanització adequadament i liquidar quotes d'urbanització als
propietaris; que actualment s'està gestionant perquè no ho paguen els
propietaris sinó l'administració.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, demana es finalitzen les
gestions amb l'ADIF tendents a obtindre les autoritzacions per a executar la
rehabilitació de l'antiga estació de Renfe i que l'Ajuntament solucione els
requeriments efectuats per ADIF amb la presentació de la documentació
correcta.

− El Sr. Alcalde-President respon que ha fet gestions però no han donat
resultat.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, pregunta per les
inundacions al Llar de Jubilats del carrer Abu Masaifa.

− El Sr. Alcalde-President diu que ja s'estan reparant.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista pregunta pels
despreniments que s'han produït al Castell.

− M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, respon que s'està
pendent de Patrimoni.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista,  pregunta si s'ha designat
gerent de Proexa.

− El Sr. Alcalde-President respon que prompte es designarà i que serà una
persona de la seua confiança.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,  recorda que no se li ha
facilitat la informació de les entrades de les Nits al Castell.

− M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, respon que la
informació sempre és facilitada, que l'expedient està a la seua disposició.

− Roger Cerdá Boluda, respon que va fer una sol·licitud d'informació  i no està
resolta.
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− M. Emilia Soro Perona, manifesta que l'expedient està obert per a consultar-lo
en la pròxima comissió informativa.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, prega, en el marc del Pla de
Mobilitat, que es realitze en una reunió informativa als regidors.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, demana explicacions pel que
fa a la utilització del Gran Teatre de Xàtiva pel grup municipal Popular, l'ingrés el
feren “Simpatitzants del Partit Popular de Xàtiva”.

− El Sr. Alcalde-President explica que és el nom tal de l'associació, amb CIF
propi i és la que representa al Partit Popular local.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze hores quaranta-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 secretari que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


