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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia deu de desembre 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. 11, DEL 5 DE
NOVEMBRE 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.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,  manifesta que en la
pàgina 7, en el punt 4t, que va quedar sobre la taula, es fa referència a “la Junta de
Govern Local” i hauria de dir “Ple” i en la pàgina 15, en la pregunta de Rafael
Llorens Gosálbez, no es va interpel·lar pel canvi de “contenidors” sinó pel canvi de
“comptadors”.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova  l'acta corresponent a la sessió de 5 de novembre de 2010.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ, NÚMERO 538, DE 30 DE
NOVEMBRE DE 2010, SOBRE “DELEGACIÓ EN EL 2n TINENT D'ALCALDE
MARCO ANTONIO SANCHIS FERNÁNDEZ, PER A LA FIRMA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE FOMENT I L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA”

El secretari dóna compte de la resolució, número 538, de 30 de novembre de
2010, sobre “Delegació en el 2n tinent d'alcalde Marco Antonio Sanchis Fernández,
per a la firma del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i
l'Ajuntament de Xàtiva”, amb el següent tenor literal:

“Vist l'Acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2010,
mitjançant el qual l'Excm. Ajuntament de Xàtiva va sol·licitar al Ministeri de Foment
el finançament de les obres de “Restauració de l'ala sud del Claustre de l'exconvent
de Sant Domènech de Xàtiva”, amb un pressupost d'1.229.305,02€ (IVA inclòs),
amb càrrec de l'1% cultural.
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Atés que per mitjà d'un escrit de data 3 d'agost de 2010, es va comunicar a
aquest Ajuntament l'aprovació del finançament, per part del Ministeri de Foment,
d’aquestes obres.

Vist l'escrit del Ministeri de Foment, de 19 de novembre de 2010, en el qual
sol·liciten la presència de l'Ajuntament per a la firma del Conveni de Col·laboració
amb el Ministeri per al finançament de les obres de “Restauració de l'Ala Sud del
Claustre de l'exconvent de Sant Domènech de Xàtiva”, per al dia 2 de desembre de
2010, a les 16.15 hores en la seu del Ministeri.

Havent-se-me presentat diverses circumstàncies imprevistes per raó del meu
càrrec i no sent-me possible  assistir a la firma d’aquest conveni.

En virtut de les atribucions que em vénen conferides per la vigent Llei de
Bases del Règim Local i el Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, tinc a bé
RESOLDRE:

Primer.  Delegar en el segon tinent d'alcalde Marco Antonio Sanchis
Fernández, la firma del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i
l'Ajuntament de Xàtiva, per al finançament de les obres de “Restauració de l'ala sud
del Claustre de l'exconvent de Sant Domènech de Xàtiva”, per al dia 2 de desembre
de 2010, en la seu del Ministeri.

Segon. Notificar la present resolució al Ministeri de Foment i als interessats,
als efectes oportuns”

L'Ajuntament en Ple queda assabentat del contingut de la resolució
anteriorment transcrita, sobre delegació en el 2n tinent d'alcalde, Marco Antonio
Sanchis Fernández, per a la firma del conveni de col·laboració, entre el Ministeri de
Foment i l'Ajuntament de Xàtiva.

A les 12 hores 15 minuts s'incorpora a la sessió la regidora M. José Masip
Sanchis.

3r. EXP. NÚM. 962/2010, APROVACIÓ DEL PLA D'AVALUACIÓ I
RACIONALITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA

En virtut de la negociació celebrada per la Mesa de Negociació en data 19 de
desembre de 2006, l'Ajuntament va aprovar un nou model organitzatiu, el qual
comporta modificacions que afectaven la Plantilla, la Relació de Llocs de Treball i el
propi Decret d'Organització. La materialització de les seues previsions va motivar la
necessària aprovació d'un Pla d'Ocupació.

Posteriorment, mitjançant un acord Plenari de 5 d'abril de 2007, va ser
aprovat el denominat Pla d'Ocupació 2007, com a culminació dels compromisos
adquirits en el preacord de 29 de juliol de 2004 negociat amb els representants
sindicals.

No obstant això, tot i que el mencionat Pla d'Ocupació no ha sigut en la seua
totalitat desenvolupat, la nova realitat, derivada de la conveniència organitzativa de
fer front al moment econòmic i a l'abrupta caiguda dels ingressos lligats a l'activitat
econòmica, fan necessari un nou plantejament i configuració de la plantilla de
personal d'aquest Ajuntament.. Aquesta caiguda d'ingressos que ha provocat una
demanda d'ajust econòmic en el capítol de personal. Davant d'açò, la resposta de la
Direcció de l'Àrea de Règim Interior, en el marc del VIII curs de directius públics
locals  de l'INAP, ha sigut l'oferta d'un Pla que permeta definir les alternatives de
gestió de recursos humans a mitjà termini, amb bases tècniques sòlides i que
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servisca de base a processos de concertació social i política de l'ocupació pública.
El citat Pla, amb la denominació de “Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla
de Personal de l'Ajuntament de Xàtiva”, va ser aprovat per la Comissió d'Avaluació
d’aquest curs organitzat per l'Institut  Nacional d'Administració Pública, per
Resolució de 23 de desembre de 2009.

El Comité d'Experts per a l'estudi i preparació de  l'Estatut de l'Empleat
Públic, Llei 7/2007 de 12 d'abril, (EBEP) va considerar necessari introduir i
consolidar com a mètode la planificació de recursos humans. És a dir que en
compte de conformar el sistema d'ocupació públic de manera improvisada o
reactiva, es posen en marxa mecanismes de programació per a optimitzar el volum i
la distribució del personal.

La Comissió va proposar, per tant, que l'EBEP contemple la planificació de
recursos humans, que, d'acord amb la legislació de l'Estat o de les comunitats
autònomes, podrà adoptar cada Administració, a fi de dimensionar adequadament
els seus efectius, aconseguir la seua millor distribució i facilitar la seua formació i
promoció professional i la mobilitat. Tot això amb la finalitat d'aconseguir la major
eficàcia en el servei als ciutadans i augmentar la productivitat, en el marc dels
recursos econòmics disponibles.

En aquest sentit l'article 69 de l'EBEP estableix com a objectius de la
planificació dels recursos humans en les administracions públiques contribuir  a la
consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització
dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus
efectius, la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
Podent aprovar Plans per a l'ordenació dels seus recursos humans.

Per això i en compliment del mandat legal contingut en l'EBEP, el Pla
d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Xàtiva,
pretén d'una banda i com a objectiu general la contenció de les despeses de
personal mitjançant el dimensionament i la racionalització de la plantilla implicant els
principals actors organitzatius, polítics, directius i representants sindicals.

I d'una altra, dissenya una segona línia estratègica el desenvolupament dels
objectius de la qual s'executaria en una segona fase del mateix o bé en un pla ad
hoc, destinat precisament a fomentar la formació, promoció professional i mobilitat,
segons el mandat de l'EBEP.

S'estima que el projecte que es pretén desenvolupar requereix un termini
d'execució d'aproximadament dos anys, tenint en compte la necessitat de treballar
amb indicadors que permeten estimar la demanda d'efectius, considerada com la
necessitat de prestació de serveis per l'Ajuntament i, l'oferta que vindria determinada
per un estudi dels serveis que actualment es presten, nombre de treballadors,
adscrits als mateixos, el seu perfil professional, formació, antiguitat, etc.

El Pla de què es tracta  compta amb un diagnòstic en què es procedeix a la
caracterització i detall dels efectius que conformen l'entitat Local, el seu règim
jurídic, composició i evolució pressupostària.

S'avaluen en els següents apartats les pràctiques de gestió de recursos
humans seguides en l'Ajuntament, en el context social i legal de l'ocupació pública i
en els àmbits de la temporalitat en l'ocupació, així com l'assumpció irreflexiva de
serveis municipals a través de les subvencions, acabant amb una anàlisi de la
situació de la negociació col·lectiva des del punt de vista del conveni col·lectiu i
acord de condicions de treball.

El diagnòstic conté, a més, una anàlisi de la viabilitat jurídica de tot un
repertori d'accions per a l'optimització de la gestió de recursos humans, amb un
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marc normatiu que sí que permet que les entitats locals compten amb una panòplia
de mesures jurídiques per a poder articular mesures de racionalització i de
contenció de despeses.

El document compta amb un balanç de dades i amb un diagrama d'Ishikawa
que conté el resultat de l'estudi i del que s'extrauen les causes, que a curt o llarg
termini han provocat l'increment dels costos de personal.

 Balanç de dades, metodologia emprada i anàlisi de viabilitat jurídica  que
permeten el disseny dels objectius estratègics, objectius operacionals i les accions
necessàries per al seu desenvolupament.

Finalitzant el treball amb una bateria d'indicadors quantitatius que
metodològicament permetran avaluar l'èxit del pla en termes de racionalitat, eficàcia
i eficiència.

Vista l'acta de la Mesa de Negociació de data 16 de novembre de 2010, en la
qual amb independència de la preceptiva negociació de les accions que contempla
el pla, es van presentar les línies estratègiques  objecte de la planificació continguda
en l'estudi.

Considerant la situació econòmica i la necessitat de comptar amb un
instrument de planificació que permeta definir un marc per a la política de recursos
humans en l'Ajuntament de Xàtiva, que atenent a variables d'eficiència i
racionalització, faça possible que aquesta entitat compte amb els efectius
necessaris, en nombre, perfil i distribució per a prestar els serveis públics
corresponents en l'àmbit de la seua competència.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 17 de novembre de 2010.

Obert debat, Cristina M. Suñer Tormo del Grup Municipal Bloc expressa que
el Pla no ha sigut sotmés a la participació dels membres de l'oposició; els
responsables de l'increment de la plantilla de forma irracional i il·legal són els que
ara es postulen per a donar una solució; les hores extres es continuen pagant però
del capítol II; s'evidencien denúncies anteriors del seu propi Grup i no s'entreveu
solució; el diagnòstic està molt bé però els empleats no accedeixen a la plantilla per
mèrit i capacitat, es continua vulnerant la Llei, és pur paper mullat; l'única cosa que
s'ha fet és no prolongar jubilacions i no dotar les places prèvia la seua amortització.
No hi ha mesures clares. Votarà en contra per la falta de participació i perquè no se
soluciona la precarietat de l'ocupació i s'abunda en la il·legalitat.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que  es ve denunciant
la mala política de personal de l'Ajuntament; s'ha duplicat la plantilla sense
processos selectius; es contracta a dit; no s'ha sigut capaç d'ordenar la plantilla
d'acord amb les vertaderes necessitats; la despesa en hores extraordinàries és una
evidència del balafiament, més de 500 milions de pessetes. El Pla no és creïble
perquè el Govern no serà capaç  de canviar la dinàmica. Coincideix amb la seua
predecessora en el torn de paraula en què és paper mullat, un mer pegat. Votarà en
contra.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, considera
que el discurs de l'oposició és reiteratiu, que no afronta la situació real del moment,
que no és un altre que la crisi generalitzada; que per no haver-hi ingressos s'ha
hagut de reduir despeses. El Partit Socialista va ser qui va contractar treballadors a
dit. L'actual Govern va incorporar personal quan feia falta i ara es redueix per falta
de finançament. En hores extres s'ha passat de 100 milions de pessetes a
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pràcticament zero. El Pla de Racionalització és una bona solució a la política de
personal . No hi ha hagut cap il·legalitat en la contractació de personal.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc manifesta que no es dubta
que el treball siga bo; comparteix que la situació és crítica però qui ha contractat
més de 100 treballadors il·legalment és el Govern actual; que les borses de treball
no serveixen més que per a maquillar contractacions. Desitja que es prenguen
mesures i que es racionalitze la plantilla però no es fia de l'actual Govern que
intentarà consolidar la situació  dels qui s'han colat per la porta de darrere. Les
hores extraordinàries no s'han reduït, s'han canviat de capítol, a més hi ha
departaments que  generen grans quantitats d'hores per mala configuració d'horaris,
un altre gran problema és el de la Policia Local que queda pendent de
racionalització.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que no confia en la
vocació del Govern de racionalitzar la plantilla; en cas contrari, diu, no hagueren
ocasionat el problema i, a més, hagueren  sotmés el seu contingut a participació i
consens. Continuen incorrent en els mateixos errors per això no confia que aporten
vertaderes solucions.

El Sr. Alcalde-President explica que l'Ajuntament de Xàtiva té un 37% de
despesa en personal sobre el Pressupost anual quan la mitjana està en 48% o 52
%. Les hores extraordinàries responen a la major activitat d'actes i esdeveniments
que es recorda a Xàtiva. En l'època socialista no es feia res, era  blanc o negre. Mai
ha qüestionat com van accedir a l'ocupació els funcionaris anteriors a 1995. El
Govern del Partit Popular ha sigut l'únic que ha sigut capaç d'aprovar la Relació de
Llocs de Treball. Quan hi ha diners es gasta i quan no s'estalvia. Se sent orgullós
dels regidors i de la majoria dels funcionaris.

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

Primer. Aprovar el Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal
de l'Ajuntament de Xàtiva. Així com l'execució de les mesures previstes en el mateix
i que siguen necessàries per al compliment dels objectius que el fonamenten.

Segon. Estant en fase d'estudi per part de la Vicesecretaria, a l'efecte de la
seua aprovació per l'Institut Nacional d'Administració Pública,  el denominat “Pla de
Catalogació i per a la Sostenibilitat dels Serveis Públics municipals a Xàtiva”; alinear
els objectius dissenyats en el pla objecte del present acord  amb l'objectiu general
del pla de catalogació, que coadjuve en  la prestació sostenible dels serveis públics
municipals a Xàtiva`.

Tercer. Donar compte del present acord als directors de les Àrees en què
s'estructuren els serveis municipals i a la Intervenció.

4t. EXP. NÚM.  274/2010 PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2010. APROVACIÓ DEFINITIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta que l'acord del Ple
de la corporació, de data 8 d'octubre de 2010, per a la modificació d'ordenances
fiscals, ha sigut exposat al públic mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis
municipal, publicat en un diari regional i en el Butlletí Oficial de la Província del dia
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22/10/2010, sense que en el termini de 30 dies d'informació pública i audiència als
interessats, s'haja presentat reclamació contra el mateix.

Atés que en data 29 de novembre, fora del termini establert a aquest efecte,
els regidors del Bloc Cristina Suñer i Joan Josep Garcia, han presentat escrit
d'al·legacions contra l'aprovació d'ordenances, reclamant la rectificació de les tarifes
aprovades de les taxes per la prestació del servei “de recollida de vehicles”, “de les
visites en el Museu” i “de les visites en el Castell de la Ciutat”, en considerar que els
ajustos realitzats superen l'increment de l’IPC de l'exercici anterior. Per tot l'anterior,
i en no existir informe econòmic, sol·liciten l'anul·lació de les tarifes aprovades pel
Ple, i que s'aproven les tarifes amb l'increment de l'1,8%.

Vist l'informe de l'oficina pressupostària, en el qual es fa constar, que: “pel
que respecta a l'argument esgrimit en les al·legacions dels regidors, l'última
aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de les visites al Museu, va entrar en vigor
l'1 de gener de 2007, per tant el període sobre el qual hauríem d'actualitzar seria
des d'agost de 2006 fins agost de 2010. Durant eixe període l’IPC acumulat ha sigut
del 8,2%. El mateix cal dir en relació amb l'ordenança fiscal de les visites al Castell,
ja que l'ultima aprovació és de l'any 2006, per tant el càlcul acumulat de l’IPC des
d'agost de 2005 fins agost de 2010 és del 12,3%.

Vist l'informe de fiscalització emés per interventora.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,

de data 3 de desembre.

Obert debat, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, considera
que s'ha perdut una oportunitat de modificar i ajustar-se als propis acords del Ple;
l'extemporaneïtat no és tal perquè el dissabte no està obert el Registre; els tribunals
diran si la modificació és o no legal; l'oficina pressupostària fa una interpretació
particular basant-se en un IPC acumulat, tot això ho considera  ridícul. Alguns
augments estan inventats directament; opina que bastava a fer un informe econòmic
planificat amb temps. L'arredoniment no té cap justificació legal. Acudirà als tribunals
a fi de demostrar-ho. Seria paradoxal que, com en el Conservatori, es faça firmar un
escrit als usuaris de renúncia a l'exercici d'accions.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que amb
l'augment  de taxes es demostra la despreocupació del Govern Municipal per la
situació de la ciutadania. Com a exemple d'això està l'actitud mantinguda respecte a
l'IBI. No és creïble aprovar un Pla de Sanejament i a posteriori incrementar les taxes
en contra del que aprova. El gran problema de l'Ajuntament de Xàtiva és la
desproporció de la despesa del capítol II respecte al total del Pressupost municipal.
L'Ajuntament lluny d'estalviar el que fa és apujar els impostos. No han sigut tan sols
capaços d'aprovar un calendari  del contribuent. L'únic problema és que es continua
gastant. Els impostos a Xàtiva són d'allò més cars.

El Sr. Alcalde-President diu que com l'argument és reiteratiu i ridícul proposa
passar a la votació.

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

Primer. Declarar extemporània la instància presentada i en conseqüència
considerar definitivament aprovades les modificacions de les ordenances fiscals per
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a l'exercici de 2011, en haver finalitzat el tràmit d'exposició pública sense que s'haja
presentat cap reclamació.

Segon. D'acord amb el que estableix l'article 17.4 del TRLRHL ordenar la
publicació íntegra de les modificacions aprovades en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer. Comunicar el present acord als regidors del Bloc Cristina Suñer
Tormo i Joan Josep Garcia Terol, a tots el directors d'Àrea i a l'Oficina
Pressupostària perquè en prenguen coneixement i efectes

5é. EXP.NÚM. 807/2010, APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 1 DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR R-8 (FOIES A) DEL PGOU DE
XÀTIVA

Rubén Colomer Beltrán i M. Pilar Ballester Molina van presentar en data 15
de juliol de 2010 (número de registre d'entrada 16916),  document relatiu a la
Modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial del Sector R-8 (Foies A) del PGOU de
Xàtiva.

La modificació que es pretén té com a objecte reajustar el viari interior del
sector, en l'àmbit que es troba pendent de desenvolupament i dividir en dues la
unitat d'execució núm. 2, donant lloc a les Unitats d'execució UE-2A i UE-2B.

La nova delimitació d'Unitats d'Execució és conforme amb el Pla Parcial del
Sector, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local, de data 29
d'octubre de 2004.

La modificació del Pla Parcial del sector no modifica les determinacions
estructurals del Pla General, és a dir, es tracta d'ordenació detallada.

La modificació pretesa no altera l'aprofitament urbanístic de les parcel·les
incloses en la nova Unitat d'execució 2B.

La documentació presentada consta de memòria informativa, memòria
justificativa, fitxes de gestió de les unitats d'execució, normes urbanístiques i
documentació gràfica.

En data 13 d'octubre de 2010, els serveis tècnics municipals emeteren
informe favorable a la documentació presentada, i a aquest efecte per resolució de
l'Alcaldia núm. 464 de data 18 d'octubre de 2010, es va ordenar l'exposició pública
d’aquest document de modificació del Pla Parcial del sector R-8 Foies A.

L'exposició pública ha sigut realitzada mitjançant publicació d'edicte en el
periòdic Las Provincias de data 20 d'octubre de 2010, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana núm. 6381 de 21 d'octubre de 2010, i en el tauler d'edictes
d'aquest Ajuntament, durant el termini d'un mes, sense que s'haja presentat cap
al·legació respecte d'això.

Considerant el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, sobre elaboració, tramitació i
aprovació de Plans i Programes.

Vist l'informe amb proposta de resolució, emés pel Departament d'Urbanisme.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, en sessió

celebrada el 3 de desembre de 2010.
L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,

els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular i els set vots dels regidors del
Grup Municipal Socialista), dues abstencions (les dues abstencions dels regidors del
Grup Municipal Bloc) i cap vot en contra, ACORDA:
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Primer. Declarar complit el tràmit d'informació pública en relació amb la
modificació puntual número 1 del Pla Parcial del Sector R-8 (Foies A) del vigent
PGOU de Xàtiva, sense que s'hagen presentat al·legacions respecte d'això.

Segon. Aprovar la modificació puntual número 1 del Pla Parcial del Sector R-
8 (Foies A) a l'objecte de reajustar el viari interior del sector, en l'àmbit que es troba
pendent de desenvolupament i dividir en dues la unitat d'execució núm. 2, donant
lloc a les Unitats d'execució UE-2A i UE-2B.

Tercer. Notificar el present acord als interessats.

6é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

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

Números del 482 al 538 (corresponent al mes de novembre de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI

7é.1 EXP. NÚM. 940/2009, DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS DISTINTS CENTRES
D'ENSENYAMENT D'AQUESTA CIUTAT

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.

Atés que en data 3 de desembre de 2010, la directora de l'Escola Oficial
d'Idiomes de Xàtiva, Virginia Gandía, presenta escrit per registre d'entrada de
l'Ajuntament de Xàtiva, en què exposa que el passat 25 de novembre, van acollir en
el seu centre les primeres eleccions a Consell Escolar per a l'EOI Xàtiva, així com
sol·licita la designació d'un representant municipal.

Atés, que l'article 41 de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació (LODE) disposa
que en els col·legis públics funcionarà un Consell Escolar com a òrgan col·legiat,
compost entre altres, per un regidor o persona representant designada per
l'Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d'Educació, Ramón Vila Gisbert, de data
2 de desembre de 2010, que proposa s'impulse la tramitació de l'expedient i
s'aprove la designació del representant municipal en el Consell Escolar de l'Escola
Oficial d'Idiomes de Xàtiva.

Vist l'informe que emet en data 3 de desembre de 2010, la responsable del
Departament d'Educació en què indica el procediment que s'ha de seguir i la
fiscalització favorable de la interventora municipal de fons.
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Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, proposa que en el futur la
representació en consells sectorials siga més equitativa amb vista a la pluralitat
política.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que les formes
no són  les més adequades, deuria d’haver passat per Comissió; opina que no s'ha
tractat de consensuar i que no hi ha proporcionalitat.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació,  explica que el regidor
d'Educació no pot estar en tots els centres i que ha hagut d'adoptar la decisió
proposada amb celeritat imposada per la Conselleria. Considera que la
proporcionalitat es continua mantenint.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que els representants
proposats pel Grup Socialista acudeixen a tots els Consells i reitera que la
representació s'ha trencat.

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

Primer. Nomenar com a representant municipal en el Consell Escolar de
l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva, la Sra. Laura del Val Mollá.

Segon. Donar compte d'aquesta designació a la interessada, al president del
Consell Escolar de l'EOI Xàtiva i a la Direcció Territorial d'Educació de la Conselleria
d'Educació, als efectes reglamentaris procedents.

A les 13 hores 25 minuts s'absenta de la sessió el regidor José Antonio Vidal
Piquer.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT  PELS TRES GRUPS
POLÍTICS SOBRE “DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE VIOLACIONS DELS
DRETS HUMANS  AL SÀHARA OCCIDENTAL

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” presentada conjuntament pels tres
grup polítics sobre “Declaració Institucional sobre violacions dels Drets Humans al
Sàhara Occidental”.

“Fa més de trenta-cinc anys  que el poble Sahrauí viu desposseït  de la seua
terra i de la capacitat de decidir sobre el seu futur. Durant tot aquest temps, els
sahrauís han viscut dividits entre els qui pateixen portar  exili dels campaments
refugiats a Tindouf i els qui viuen en els territoris ocupats, víctimes d'una
insuportable repressió que els ha fet conéixer les desaparicions, la tortura i la
negació de totes les llibertats. El poble sahrauí dels territoris ocupats ha viscut i viu
una cruel situació de discriminació a la seua pròpia terra.

Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís dels territoris ocupats es
van sublevar a pocs quilòmetres d'al-aaiun, un campament de haimes amb l'objectiu
de denunciar les seues insostenibles condicions de vida. Es tractava d'una protesta



11

pacífica que ràpidament va ser creixent, fins a reunir més de 20.000 persones. En la
matinada del dia 8 de novembre, l'exèrcit i la policia de marroquins van iniciar un
brutal atac contra aquest campament i contra tota la seua població, inclosos infants.
Aquest atac evidencia els episodis de violència a la ciutat, que la població sahrauí
és objecte d'atacs per part de forces de l'ordre i de la població civil.

Aquests esdeveniments coincideixen amb l'inici d'una nova roda de
negociacions entre El Marroc i el Front Polisari, cosa que posa de manifest la nul·la
voluntat del règim marroquí d'arribar a una solució negociada. Una vegada més, la
comunitat internacional ha reaccionat amb incomprensible complaença davant de
les violacions de drets dels sahrauís.

L'Ajuntament de Xàtiva condemna el brutal atac de l'exèrcit i de la policia
marroquina als campaments de protesta alçats pels sahrauís al costat de la ciutat
d'al-aaiun.

L'Ajuntament de Xàtiva insta el govern espanyol, la Unió Europea i les
Nacions Unides a emprendre mesures efectives destinades a la protecció dels drets
humans al Sàhara Occidental.

L'Ajuntament de Xàtiva reitera la necessitat d’una eixida justa al conflicte,
pacífica i respectuosa amb la legalitat internacional i amb el dret d'autodeterminació
del poble sahrauí, la qual cosa ha de defensar  amb absoluta claredat i rotunditat el
Govern d'Espanya.

L'Ajuntament de Xàtiva insta el Govern d'Espanya perquè realitze totes les
gestions oportunes per a garantir el treball dels mitjans de comunicació al Sàhara
Occidental”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, comparteix la necessitat
que l'Ajuntament es postule davant de l'evident violació de drets humans al Sàhara;
subscriu les paraules del text en tots els seus abasts; els governs i institucions han
abandonat un poble, el Sahrauí, a qui no ha abandonat la població civil.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que l'últim atac és una
gota més  a got omplit. No hi ha  legitimació que empare el que està ocorrent amb el
poble Sahrauí. És necessari que el Govern Marroquí canvie una situació que és
insostenible.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana,
manifesta que és important el consens obtingut fonamentalment en el Dia
Internacional dels Drets Humans. Els governs són els obligats a protegir els drets
humans. L'Ajuntament de Xàtiva ha recolzat i recolza els Sahrauís. La solució ha de
ser pacífica però ha d'arribar.

El Sr. Alcalde-President diu que no és el mateix parlar quan es governa que
quan no es governa.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels seus vint-i-un membres, ACORDA:
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Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment transcrita i
presentada conjuntament pels tres grups polítics sobre  la “Declaració Institucional
sobre violacions dels Drets Humans al Sàhara Occidental”.

8é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següent precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a M. Emilia Soro
Perona, regidora delegada del Conservatori de Música sobre si el document que
es presta des del Conservatori per a  formalitzar la matrícula està fet des de
l'Ajuntament.

M. Emilia Soro Perona, diu que respondrà en el pròxim ple.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Enrique
Perigüell Ortega, regidor delegat de neteja viària per què no hi ha contenidors de
recollida de roba.

Enrique Perigüell Ortega, respon que els tècnics no recomanen la seua
instal·lació.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, quan està prevista  la reforma de la vorera del carrer Pintor Jacomart i
adjacents.

Vicente Parra Sisternes, respon que quan es contracte es farà.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, quan s'acabarà les obres de l'Albereda.

Vicente Parra Sisternes, respon que, si no plou, abans de fi d'any.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta per la situació
del PAI del polígon H.

El Sr. Alcalde respon que ho desconeix i hauria de contestar Vicente Parra per
ser qui domina els assumptes urbanístics i que, en tot cas, la pregunta ha de
plantejar-se en la Comissió.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta al Sr. Alcalde-
President quina és la seua proposta sobre contractar aturats complementant 180
€ als 486 € del subsidi, així com  sobre el destí que pretén donar a les
subvencions a ONG.

El Sr. Alcalde-President respon que la seua proposta per a minimitzar la
desocupació és reconvertir el subsidi i ocupar la gent. Plantejarà que l'aportació
del Fons Valencià per la Solidaritat es destine a emergències d'àmbit local.
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Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta al Sr. Alcalde que
no entén com pot donar lliçons d'ocupació vista la mala gestió realitzada del
mateix en el marc del Fons Estatal.

El Sr. Alcalde-President respon que tota la vida ha funcionat com a autònom,
generant empresa i ocupació.

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


