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A  la Ciutat de Xàtiva, a les 13 hores 40 minuts de dia 10 d'octubre de dos mil onze,
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 secretari accidental, que actua a
més com a fedatari.

Falta a la sessió el regidor Juan Ignacio Reig Sanchis, de Grup Municipal Socialista
a qui el Sr. Alcalde considera excusat.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç de nombre
legal des 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, DE 12 DE
SETEMBRE DE 2011

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 de 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 des vint membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 12 de setembre de 2011.

2n. EXP. NÚM. 97/2011 PRESCRIPCIÓ D'OBLIGACIONS RECONEGUDES.
EXERCICIS 2005 I ANTERIORS

Es dóna compte des antecedents de l'expedient on consta informe de tresorer
municipal on explica els procediments i actuacions realitzades per a fer complir el
tràmit d'audiència als interessats.

Vist que s'ha realitzat la notificació individualitzada, mitjançant correu certificat
i amb justificant de recepció, i que per a aquells interessat que no han rebut la
notificació individualitzada, s'ha realitzat la notificació mitjançant un edicte publicat
en el BOP núm. 205 de 30 d'agost, establint un període de 20 dies per a la
presentació de la documentació justificativa, que ha finalitzat el 23 de setembre.

Vist que del total d’interessats 12 creditors han presentat la documentació
justificativa per un import total de 31.248,78 €, i que 68 creditors ni han sol·licitat el
pagament ni justificat el deute, per un import de 73.388,81 €.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat favorablement per la interventora.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda de data 30 de setembre.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que el seu grup votarà a favor.
Afegeix que moltes de les obligacions prescrites corresponen a errors de registre,
però no entén que hi haja obligacions de pagament a Proexa i al Consorci de les
Comarques Centrals; això parla de la mala gestió de Sr. Alcalde.
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La Sra. Suñer, de BLOC, també indica que el seu grup votarà a favor, però
considera que també hauria d'aprovar-se la prescripció respecte a les quantitats
incobrables que té consignades l’Ajuntament, per a no falsejar el pressupost.

Per la seua banda, el Sr. Cerdà, de PSPV, considera que l’Ajuntament està
complint amb la seua obligació: hi ha diverses  factures, de la relació incorporada a
l'expedient, que ja havien estat liquidades. Finalitza manifestant el vot a favor de seu
grup.

El Sr. Vila, regidor d'Hisenda, matisa que es tracta d'errors comptables que
no correspon pagar a l’Ajuntament, i afegeix que tots els anys es donen de baixa els
ingressos previstos que són incobrables.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat des vint membres presents, ACORDA:
Primer. Havent-se realitzat la comunicació individualitzada a tots els creditors

pressupostaris dels exercicis 2005 i anteriors, mitjançant certificació de correus, i
publicat l'edicte de notificació col·lectiva, per a aquells a què no se'ls ha practicat la
notificació individualitzada, procedeix la prescripció dels deutes no justificats, d'acord
amb l'informe del tresorer, per un import de 73.388,81 €.

Segon. Que la Tresoreria procedisca al pagament, amb caràcter de preferent,
dels creditors pressupostaris de l'exercici 2005 i anteriors que han justificat el deute,
i que d'acord amb l'informe del tresorer ascendeixen a la quantitat de 31.249,78 €.

Tercer. Comunicar aquest acord al tresorer i a l'oficina pressupostària per al
seu coneixement i efectes.

3r. PLA DE MILLORA  DE CATALOGACIÓ I PER A LA SOSTENIBILITAT
DES SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS  DE XÀTIVA

Es dóna compte del PLA DE CATALOGACIÓ I PER A LA SOSTENIBILITAT
DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS A XÀTIVA redactat pel vicesecretari
general de l'Ajuntament, Eduardo Balaguer Pallás, a petició de l'Alcaldia, en la
condició de coordinador de les direccions d'àrea que li atribueix el Decret
d'Organització de l'Ajuntament de Xàtiva,  subjecte a tutela i avaluació per l'Institut
Nacional d'Administració Pública  en el marc de IX Curs Superior de Direcció
Pública.

Atés que actual situació de crisi econòmica acusada imposa la necessitat de
comptar amb un instrument de planificació que permeta definir un marc per a la
política general de prestació de serveis públics a càrrec de l'Ajuntament de Xàtiva,
que atenent a variables d'eficiència i racionalització, faça possible que aquesta
entitat compte amb els recursos necessaris per a atendre tots els serveis públics
corresponents al seu àmbit competencial amb les més altes cotes de qualitat
possibles.

Atés que en el Pla redactat per la Vicesecretaria es proposen una sèrie de
mesures que comencen amb la catalogació o inventariació dels serveis públics que
presta l'Ajuntament, les seues condicions, característiques, cost, finançament, etc.,
per a, a continuació, proposar una sèrie de mesures dirigides a la contenció i
reducció de despesa i a la consolidació i recuperació de l'ingrés, totes elles
plausibles, màximament en moments de convulsió com els que viu l'Administració
Pública.

Atés que el Programa va ser informat favorablement per la Junta de
Seguiment de regidors amb delegació en sessió de 22 de novembre de 2010.
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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.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que es tracta d'un pla acadèmic i
que, en conseqüència, no cal realitzar una valoració política, fins i tot dubte que haja
de sotmetre's a la consideració de Ple, per a finalitzar indica que el Pla no ha
comptat amb els treballadors i sindicats. El seu grup s'abstindrà.

La Sra. Suñer, de BLOC, assenyala que el seu grup s'abstindrà.

Per la seua banda, el Sr. Cerdà, de PSPV, entén que és un treball positiu per
a obrir el debat, encara que les solucions són discutibles, però serveix com a inici
per a la participació de la resta de grups polítics, ja que fins al moment no han pogut
aportar les seues idees. Tot això amb independència que no comparteix certes
idees de pla (dret de superfície, places d'aparcament, etc.). El seu grup s'abstindrà.

El Sr. Vidal Piquer, regidor de Règim Interior, manifesta que li sorprenen les
reaccions de l'oposició, perquè no es donen compte que l'equip de govern fa tres
anys amb els tècnics municipals que van als cursos organitzats per l'INAP. Aquest
Ajuntament ha d'estar content perquè s'arriba a final de mes i els treballadors
cobren. Es tracta d'un Pla ambiciós perquè les mesures siguen efectives i poder
parar la crisi a què ens ha portat el partit socialista.

El Sr. Lorente intervé per a manifestar que el regidor de Règim interior
sembla que no ha entés res. Reitera que el seu grup s'absté perquè és un pla
acadèmic; que políticament ja fiscalitzarà les mesures concretes que s'adopten.

El Sr. Cerdà reitera que obrir el debat és interessant, encara que darrere
d'açò ha d'haver-hi un govern responsable i dubte que el partit popular ho siga.

Finalitza el debat el Sr. Alcalde per a recordar que el cost de la plantilla
suposa un 30,5% de pressupost municipal, quan els ajuntaments de semblants
característiques al de Xàtiva tenen entre un 40 i un 50%. La plantilla no s'ha
augmentat, es fan les coses correctament; està prevista la redacció d'un calendari
de pagaments, amb fraccionament de l'IBI. Insisteix en el fet que la gestió és
notable, que ja fa tres anys es va fer el Pla de Racionalització de la plantilla, és a dir,
el que ara estan fent tots. I aquest Pla de catalogació també s'avança als altres.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot de Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors de Grup Municipal Popular), nou abstencions (cinc dels
regidors de Grup Municipal Socialista, dos dels regidors de Grup Municipal Bloc-
Compromís i dos dels regidors de Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià)
i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar el PLA DE CATALOGACIÓ I PER A LA SOSTENIBILITAT
DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS A XÀTIVA, així com l'execució de les
mesures previstes en el mateix que, conforme al criteri de l'òrgan competent en
cada cas, siguen necessàries per al compliment dels objectius que el fonamenten.
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Segon. Alinear els objectius dissenyats en el pla objecte del present acord
amb l'objectiu general de Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal
de l'Ajuntament de Xàtiva, redactat per la directora de l'Àrea de Règim Interior,
aprovat en seu plenària i actualment en execució; i amb l'objectiu general del Pla de
Millora i Modernització de la Gestió i Recaptació de l'Ajuntament Xàtiva, aprovat per
la interventora general, actualment en fase prèvia a l'aprovació.

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

4t. EXPEDIENT. 703/2011 PLA DE MILLORA I MODERNITZACIÓ DE LA
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Donat compte des antecedents de l'expedient en què consta dictamen
favorable de la Comissió d'Hisenda, de data 30 de setembre, del tenor literal
següent:

“La interventora procedeix a explicar el Pla de Millora i Modernització de la
Gestió i Recaptació en l'Ajuntament de Xàtiva, d'ara en avant el Pla, conseqüència
de la realització d'un curs de direcció pública local, que té com a objectiu
incrementar la recaptació i qualitat de la gestió tributària, mitjançant la modernització
del servei sense incrementar la pressió fiscal, i augmentant la qualitat i millora dels
serveis prestats al ciutadà.

Aquests objectius estratègics, es concreten en una sèrie de mesures a
executar durant els exercicis 2011 i 2012.

1. Aprovació del Pla
2. Rescissió contracte amb el recaptador
3. Cessió gestió recaptació a Diputació
4. Instal·lació programa per a la gestió directa dels ingressos municipals
5. Implantació de la inspecció tributària
Així mateix explica que el Pla conté un estudi econòmic, on s'avalua que la

cessió de la gestió de recaptació a la Diputació suposarà un estalvi econòmic de
400 mil € a l’Ajuntament, a més de la millora en la gestió de la tresoreria, ja que,
Gestió Tributària de la Diputació realitza pagaments mensuals d'un percentatge dels
padrons municipals.

La interventora assenyala que cedir la recaptació a un organisme com el
Servei de Recaptació de la Diputació suposa treballar amb els programes
informàtics d'última generació sense cost per a l’Ajuntament, ja que les llicències
aniran a càrrec de la Diputació, així com una modernització del servei i una millora
de la imatge municipal, en introduir-se noves tècniques de pagament (internet, codi
de barres, targetes etc.)

Considera que la gestió cadastral millorarà en tindre accés a un conveni amb
el Centre de Gestió Cadastral millor del que actualment tenim, i que possibilitarà que
es realitzen actuacions d'inspecció, actualment reservades al Cadastre.

Assenyala que en les converses amb el Servei de Recaptació de la Diputació,
s'han mostrat oberts a qualssevol millora i a mantenir un contacte directe amb
l’Ajuntament, per la qual cosa es proposa en el Pla la constitució d'una Comissió de
Modernització de la Recaptació formada per

Primer tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Hisenda
Interventora
Cap de Gestió Tributària de la Diputació de València
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Director d'Àrea des Serveis Econòmic Financers de l'Ajuntament
Tresorer de l’Ajuntament

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que el seu grup s'abstindrà per les
mateixes raons exposades en el punt anterior.

La Sra. Suñer, de BLOC, manifesta que el Pla només té sentit per a
subscriure el conveni de recaptació amb la Diputació. Afegeix que l'alcalde s'inventa
les xifres de percentatge relatiu al cost de personal de l’Ajuntament. El Pla és bo en
el fet que la recaptació la durà a terme  una administració pública, encara que
considera que l'hauria d'assumir  directament l’Ajuntament. Li haguera agradat que
el Pla contemplara la previsió sobre aquesta gestió directa, per a poder escollir entre
les distintes opcions. Afegeix que el seu grup s'abstindrà, i insisteix en el fet que
s'estudie la possibilitat apuntada perquè entén que passar la recaptació a la
Diputació no és la millor solució.

El Sr. Cerdà, del PSPV, assenyala que  aquest Pla és més correcte, que no
és el moment de discutir xifres, però considera que falta concreció en relació amb
determinades qüestions com els beneficis per als usuaris finals, l'autonomia
municipal i altres mesures complementàries. El seu grup s'abstindrà.

El Sr. Vila, del PP, indica que l'economia és cíclica, que Xàtiva fa anys va
tindre un creixement econòmic propiciat per l'urbanisme. Des de finals de 2007
estem en decreixement, i l’Ajuntament està fent bé les coses des de l'any 2005, que
es va redactar el PLEXA, junt amb el decret d'organització: l’any 2006 es va aprovar
la Relació de Llocs de Treball i el 2007 el Pla d'Ocupació. Tot això gràcies a la visió
de futur de govern municipal. El 2009 es va fer el Pla d'Avaluació i Racionalització, i
ara el Pla de  Catalogació. Felicita la interventora pel treball realitzat, però afegeix
que l'alcalde, portaveu i regidor també han treballat. Conclou afirmant que amb el
Pla es millora la gestió, no hi ha increment fiscal, hi ha major qualitat per als usuaris
i reducció de cost dels serveis.

Intervé de nou el Sr. Lorente i diu que els serveis d'aquest municipi no han
millorat; que s'ha dut a terme la seua externalització amb sobrecostos; que hi ha
3.000 parats i en això un poc de culpa tindrà el govern municipal.

La Sra. Suñer indica que el Sr. Vila s'ha limitat a llegir tres pàgines de Pla. Vol
saber com es millora la gestió de la recaptació; perquè aquest ajuntament no pot
tindre un sistema de recaptació propi? L'1% i el recàrrec podrien finançar un
departament propi.

El Sr. Cerdà entén que si la gestió de la recaptació per la Diputació s'estén a
molts municipis majors de 20.000 habitants, serà un problema per a l'administració
provincial. Es fa un conveni per a quatre anys, i el que vinga darrere que s'apanye;
la decisió és discutible i no s'han tingut en compte altres coses.

El Sr. Vila afegeix que la Diputació pot arribar on no ho pot fer l’Ajuntament,
per la prestació concreta del servei que faciliten.
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Finalitza el Sr. Alcalde per indicar que l’Ajuntament s'estalvia 400.000 € i la
recaptació s'incrementarà més d'un milió d'euros. L'actual contracte s'ha estat
prorrogant sense sentit. Molts ajuntaments, com Canals i Burjassot, ho han
sol·licitat; la Diputació està fent un estudi per a ampliar els horaris d'atenció; cas que
no funcione bé es canviarà, però s'ha treballat perquè siga molt positiu.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors de Grup Municipal Popular), nou abstencions (cinc dels
regidors de Grup Municipal Socialista, dos dels regidors de Grup Municipal Bloc-
Compromís i dos dels regidors de Grup Municipal Esquerra Unida de País Valencià)
i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar el Pla de Millora i Modernització de la Gestió i Recaptació en
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. Crear la Comissió de Modernització de la Recaptació, segons les
disposicions que es marquen en el propi Pla.

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

5é. EXP. NÚM.  704/2011 RESCISSIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI DE
RECAPTACIÓ AMB VICENTE MIRAVET BERENGUER

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta informe
proposta de la interventora per a la rescissió de contracte amb el recaptador
municipal.

Vist el Pla de Millora per a la Modernització de la Gestió i Recaptació a
l'Ajuntament de Xàtiva, que té com a objectius l'increment dels ingressos sense
incrementar la pressió fiscal, a través d'una millora de la gestió dels ingressos i
implantar un mode de servei orientat a la qualitat a l'efecte de modernitzar i millorar
les prestacions de servei als ciutadans i l'acció 1 de les quals.1.1 de Pla consisteix
en la Resolució de contracte amb el recaptador privat.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 30 de setembre de
2011, dictaminà favorablement l'expedient

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, indica que no li sembla bé que l'actual
recaptador s'assabente pel carrer o pels mitjans de comunicació del canvi en la
gestió. Afegeix que el seu grup s'abstindrà perquè entén que el punt següent de
l'Ordre de Dia no s'ha d'aprovar.

La Sra. Suñer, del BLOC, està d'acord amb el fet que la gestió l'assumisca
l'administració, per això el seu grup votarà a favor, però li agradaria que el servei el
gestionara directament aquest Ajuntament.

El Sr. Cerdà, de PSPV manifesta que el seu grup votarà en contra per les
formes utilitzades: sorprén que un servei que no té queixes dels ciutadans s'elimine
de manera unilateral, sense que l'afectat puga negociar; per eixe motiu discrepen;
després de tant de temps prestant el servei va haver de fer-se d'una altra manera; el
govern municipal ha de crear ocupació i no destruir-la.
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L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el vot de Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors de Grup Municipal Popular i els dos vots dels regidors del
Grup Municipal Bloc-Compromís) cinc vots en contra (els cinc vots dels regidors
presents de Grup Municipal Socialista) i dues abstencions (les dues abstencions
dels regidors de Grup Municipal Esquerra Unida de País Valencià) ACORDA:

Primer. Rescindir el contracte de servei de recaptació amb Vicente José León
Miravet Berenguer, amb efectes 1 de gener de 2012.

Segon. Articular les accions necessàries entre l'Ajuntament i Vicente José
León Miravet Bereguer per a la transferència de tots els arxius que es troben en
poder del servei de recaptació, tant documentals com informàtics.

Tercer. Agrair els serveis prestats a Vicente José León Miravet Bereguer.
Quart.  Notificar el present acord al recaptador municipal i al tresorer

municipal, i donar-ne compte als directors d'àrea perquè en prenguen coneixement i
efectes.

6é. EXP. NÚM.  702/2011 DEEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta informe
proposta de la interventora perquè l'Ajuntament delegue en la Diputació les
competències en matèria de gestió tributària, i en el qual s'assenyala:
• La Diputació, a través del servei de gestió tributària (SGT) ofereix una

assistència integral que comprén les distintes fases de cicle tributari (la gestió
dels padrons, la recaptació voluntària i la recaptació executiva).

• En ser una sola Administració la que assumisca la totalitat de les funcions
indicades se simplificarà la capacitat resolutòria i s'alliberarà al contribuent
d'acudir a diverses administracions a plantejar les seues qüestions.

• Aquesta gestió integral possibilitarà, també, que els padrons representen
fidelment la realitat tributària, que els obligats al pagament estiguen
correctament identificats i amb això es podran augmentar els ingressos tributaris
sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans.

• A més, la Diputació en virtut dels convenis que té subscrits amb el Cadastre i
amb l'Agència Estatal Tributària, col·labora en la tramitació dels expedients de
variacions de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a actualitzar aquest padró i
actualitza els domicilis fiscals dels subjectes passius.

• També cal valorar que la Diputació pot aconseguir més ingressos en període
executiu, pel fet que pot realitzar actuacions a tota la província de València, i
actuar sobre aquells deutors que tinguen els seus comptes corrents en bancs de
la capital, a on arriba la competència de la Diputació.

• Els mitjans humans i tècnics de la Diputació alliberen l'Ajuntament de fer
inversions informàtiques (ni en maquinari ni en programari), de dedicar personal
municipal ni formar-lo de manera permanent en aquesta matèria tan canviant.

• Els ajuntaments disposen d'una “Carpeta tributària”, que és una ferramenta
d'Administració electrònica amb accés a la informació de la comptabilitat
tributària municipal i que és mitjà d'intercanvi bidireccional amb el Servei de
Gestió Tributària.

Vist que la delegació de funcions està prevista en la normativa vigent.
L'apartat 3 de l'art.106 de la Llei 7/1985, possibilita que els municipis puguen atorgar
a favor de les diputacions la gestió i recaptació dels seus tributs propis. I l'art. 7 de
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a més d'ampliar aquesta delegació als
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restants ingressos de Dret públic (paràgraf segon de l'apartat 1) detalla, en l'apartat
2 el procediment que s'ha de seguir: acord de delegació de Ple de l'Ajuntament,
acceptació de la delegació pel Ple de la Diputació i publicació en el BOP per a
general coneixement.

Vist que els articles 117 a 140 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària estableixen el contingut i abast de les funcions que comprén la
gestió tributària i els articles 160 a 177 del mateix text legal regulen les actuacions i
el procediment de recaptació.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 30 de setembre,
dictamine favorablement l'expedient.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU, mostra el seu escepticisme; indica que  la
delegació de la gestió pot reportar avantatges fiscals i regularització dels ingressos.
En canvi, no li sembla bé que es firme un conveni de curta duració, denuncia
defectes formals en concórrer en la mateixa persona la condició d'alcalde i president
de la diputació i considera que, d'acord amb el Decret 1174/97, en aquesta matèria
ha d'emetre's informe per part del tresorer, informe que no consta en l'expedient
encara que es diu que s'ha comptat amb el seu consens. Afegeix que també es crea
un problema d'horaris, ja que actualment els ciutadans tenen una inèrcia sobre el
lloc i horari de l'oficina recaptatòria. Pels motius exposats sol·licita que l'assumpte
quede pendent.

La Sra. Suñer, del Bloc, anuncia que el seu grup s'abstindrà; considera que
durant aquests anys no s'ha notificat correctament la posada al cobrament de
l'Impost de Béns Immobles, taxa d'aigua potable, fem, etc. Per això creu que ara
millorarà el servei. Reitera la seua sol·licitud perquè es faça un estudi sobre la gestió
del servei de manera directa per l’Ajuntament.

El Sr. Cerdà, de PSPV manifesta que hi ha coses positives, ja que es paga
menys percentatge pel servei, però considera que l’Ajuntament perd autonomia i
que el servei perd qualitat quant a les atencions al ciutadà, principalment quant a
l'horari i finestreta d'atenció. El seu grup s'abstindrà.

El Sr. Vila, regidor d'Hisenda, diu que no es va a perdre l'atenció directa, que
es va a potenciar l'atenció telefònica, els pagaments a través d'internet i s'ampliarà
la xarxa d'oficines, instal·lant-ne una en el propi Ajuntament.

El Sr. Lorente considera que aquest assumpte és molt important, i que les
coses han de fer-se bé, per a no empitjorar. Reitera que l'assumpte ha de quedar
pendent ja que el conveni és entre dues administracions presidides per la mateixa
persona, i això requereix informe legal, així com la necessitat que en aquest
expedient s'emeta un informe per part del tresorer. Si l'assumpte no queda pendent
el seu grup votarà en contra.

Finalitza el debat el Sr. Alcalde assenyalant que el servei que presta la
Diputació és el número 1, i que es prestarà dins de l’Ajuntament, encara que
l'instrument siga la Diputació. S'està treballant en l'assumpte des de fa set mesos.
Està previst un  nou sistema informàtic d'altes directes en el cadastre. Es va a doblar
l'horari de personal. Quant a les formes, ni s'han perdut ni es perdran, l'actual
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recaptador està des de l'època anterior i se li ha respectat durant tot aquest temps;
ara es considera que el servei pot millorar, per això es canvia la gestió.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot de Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors de Grup Municipal Popular) dos vots en contra (els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida de País Valencià) i set
abstencions (cinc dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i dos dels
regidors de Grup Municipal Bloc-Compromís), ACORDA:

Primer. Delegar en la Diputació de València les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i la resta d'ingressos de Dret públic, en els termes indicats
anteriorment i amb l'abast i contingut establert en la normativa local, amb efectes d'1
de gener de 2012.

Segon. Aprovar l'anterior text de conveni de col·laboració amb la Diputació i
autoritzar el Sr. Vicente Parra Sisternes, primer tinent d'alcalde, per a la firma del
mateix, segons les competències delegades.

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA ENTRE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

A València a …., de……………., de 2011

R E U N I T S

D'una part, el Sr. Alfonso Rus Terol, en qualitat de president de la Diputació
de València, de conformitat amb el que preveu l'article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, actua en nom i en representació
d'aquesta Diputació, amb domicili als efectes del present conveni a la plaça de
Manises, núm. 4, 46003 València, amb CIF P4600000F assistit per Vicente R.
Boquera Matarredona, secretari general d'aquella en exercici de les funcions de fe
pública que li atribueix la Disposició Addicional segona, 1, de la Llei 7/2007 de 12
d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

I d'una altra, el Sr. Vicente Parra Sisternes, primer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Xàtiva, en nom i representació d’aquesta corporació Municipal,
assistit pel vicesecretari de l'Ajuntament, amb funcions de secretari Eduardo
Balaguer Pallás.

M A N I F E S T E N

Que la Diputació de València va aprovar en sessió plenària de 23 de
desembre de 1988 les Bases aplicables als Convenis entre la Diputació i els
ajuntaments per a la Recaptació de Tributs municipals, facultant el seu president per
a la firma dels oportuns Convenis.  Així mateix, en sessió plenària de 28 d'octubre
de 2003 va aprovar la incorporació de la clàusula d'autorització de dades personals
en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades Personals.

Que l'Ajuntament de Xàtiva fent ús de les competències i titularitat que en
matèria de gestió i recaptació d'ingressos de Dret Públic li atorga la legislació vigent,
va acordar en la seua sessió plenària de ________________ delegar en la
Diputació de València les funcions tributàries que posteriorment es detallen.
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Que la Diputació de València va acordar en sessió plenària de
______________ acceptar la delegació de l'esmentat Ajuntament; aprovar el text de
conveni per a la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i la resta d'ingressos de
dret públic i facultar el president de la Diputació a la firma de l'esmentat conveni.

Per a regular la prestació dels indicats serveis s'estableixen les següents

E S T I P U L A C I O N S

1. EXTENSIÓ DE LA DELEGACIÓ
La Diputació de València i l'Ajuntament de Xàtiva convenen la prestació dels

següents serveis en relació amb els seus ingressos de dret públic:
El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de dret

públic (tributaris i no tributaris).
L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres).
La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment.
La inspecció de determinats tributs.
La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes.
La defensa dels interessos municipals davant dels tribunals.
La informació i assistència als contribuents i interessats.
L'assessorament jurídic a l'Ajuntament.
Qualsevol altra funció relacionada, derivada o necessària per a la millor

efectivitat de les anteriors.
La Diputació de València podrà prestar els serveis per si o per l'organisme

que, si és el cas, poguera crear-se a aquest efecte, sense que això supose
modificació de present Conveni.

Per a la prestació d'alguns dels serveis indicats col·laborarà l'Ajuntament, a
través de seu personal tècnic i administratiu, que assumirà tasques pròpies de
gestió i depuració de padrons, així com en matèria cadastral de l'impost sobre béns
immobles.

L'Ajuntament podrà sol·licitar, si ho considera convenient, l'ampliació de les
funcions i conceptes delegats en la Diputació, entenent-se ampliada l'extensió dels
serveis en el moment que la Diputació accepte tal sol·licitud, sense necessitat
establir un nou Conveni.

2. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI
La Diputació percebrà la quantitat que resulte d'aplicar la taxa per prestació

dels serveis de gestió i recaptació, segons les tarifes vigents en cada moment,
d'acord amb l'Ordenança Fiscal reguladora d’aquesta taxa, si bé s'aplicarà la taxa de
l’u per cent en la recaptació voluntària per a equilibrar l'aportació de treball realitzat
pel personal tècnic i administratiu mencionada en l'anterior estipulació.

3. LIQUIDACIONS I INGRESSOS ALS AJUNTAMENTS DE LA
RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI

De la recaptació en voluntària la Diputació entregarà a l'Ajuntament, per
dotzenes parts, bestretes a compte. L'import de les bestretes serà el setanta-cinc
per cent dels ingressos pressupostats per l'Ajuntament en concepte de l'Impost de
Béns Immobles i de l'Impost d'Activitats Econòmiques, més el noranta per cent d'allò
que s'ha recaptat en període voluntari de l'exercici anterior per la resta de conceptes
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tributaris la recaptació de la qual tinga encomanada la Diputació. Aquestes bestretes
es faran efectives mensualment en la segona quinzena de cada mes.

Si en l'últim exercici la recaptació voluntària l'haguera efectuat el propi
Ajuntament, l'import de les bestretes es determinarà de la mateixa manera basant-
se en les certificacions de recaptació voluntària que remeta l'Ajuntament.

Abans del final de l'exercici corrent, el Servei de Gestió Tributària elaborarà
les liquidacions definitives, detallades per conceptes tributaris, de la recaptació
voluntària. La diferència, una vegada deduïdes les bestretes a compte i descomptat
la taxa per la prestació des serveis que corresponga a la Diputació, serà ingressada
en l'Ajuntament.

4. LIQUIDACIONS I INGRESSOS ALS AJUNTAMENTS DE LA
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU

Mensualment, el Servei de Gestió Tributària confeccionarà una liquidació,
detallada per conceptes i exercicis, de la recaptació de tributs en executiva, que es
remetrà a l'Ajuntament. Durant el mes següent al de la recaptació, la Diputació
ingressarà a l'Ajuntament l'import recaptat una vegada deduïda la taxa per la
prestació de servei que corresponga a la Diputació.

5. RENDICIÓ DE COMPTES
Abans del final de l'exercici corrent, el Servei de Gestió Tributària retrà

comptes de la gestió recaptatòria del propi exercici davant de l'Ajuntament, i remetrà
els comptes de recaptació detallats per conceptes i exercicis tributaris, i una relació
de tots els valors pendents de cobrament que obren en el seu poder.
Independentment d'això, l'Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment la
informació que crega oportuna del Servei de Gestió Tributària per a seguiment de la
gestió delegada.

6. PROCEDIMENTS DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI
La cobrança en període voluntari es realitzarà en el primer semestre, almenys

pel que fa a la majoria de les taxes i a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
I en el segon, per a tributs locals de caràcter real i els impostos i taxes no posats al
cobrament en el primer període.

La Diputació de València gestionarà amb les entitats financeres de major
arrelament en la província, convenis de col·laboració amb vista a que els ingressos
de tributs puguen efectuar-se en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores. El
Servei de Gestió Tributària emetrà i enviarà als contribuents que no tinguen els seus
pagaments domiciliats els oportuns avisos de cobrament de tributs que podran
ingressar-se en les oficines de les entitats col·laboradores.  Als contribuents que
tinguen domiciliats els seus rebuts se'ls remetrà una nota informativa indicant les
dades bancàries on es carregaran els rebuts, perquè, si és el cas, puguen efectuar
modificacions.

Els contribuents podran sol·licitar en qualsevol Oficina de Servei de Gestió
Tributària l'emissió de duplicats dels avisos de cobrament durant tot el període
voluntari.

7. FORMALITZACIÓ DE CÀRRECS
7.A. TRIBUTS LOCALS DE CARÀCTER REAL
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El Servei de Gestió Tributària demanarà de la Gerència Territorial de
Cadastre i de la Delegació d'Hisenda l'entrega dels padrons i suport magnètic dels
Tributs locals de Caràcter Real.

Basant-se en el suport magnètic, el Servei de Gestió Tributària confeccionarà
els oportuns llistats de padró tributari, i els avisos de cobrament per al contribuent,
entregant un exemplar de cada llistat a l'Ajuntament per a la seua conformitat.
L'import d’aquestes llistes constituirà el càrrec a Diputació per tals conceptes, càrrec
que es formalitzarà per l'Ajuntament, sense perjuí de les minoracions i baixes que si
és el cas corresponga efectuar.

7.B. ALTRES IMPOSTOS MUNICIPALS I TAXES EN VOLUNTÀRIA
Els padrons d'impostos municipals (excepte tributs locals de caràcter real) i

taxes, si no s'ha delegat la seua gestió a la Diputació, seran elaborats per
l'Ajuntament i s'entregaran al Servei de Gestió Tributària en suport magnètic. En el
suport magnètic, classificat per conceptes i exercici de tribut, hauran de figurar totes
les dades que determinen la liquidació tributària i en particular tots els requisits que
exigeix l'article 41 de Reglament General de Recaptació. Les característiques i
disseny de suport magnètic s'ajustaran a les especificacions que de comú acord
s'establisquen entre la Diputació i l'Ajuntament en funció de les possibilitats
informàtiques d'aquest.

El suport magnètic s'acompanyarà d'un resum en què figuren el nombre de
rebuts i el seu import total i, si és el cas, el desglossament, amb el seu import, dels
subconceptes que s'inclouen. Tot això s'entregarà en les oficines centrals de Servei
de Gestió Tributària, almenys 60 dies abans de l'obertura de període voluntari.
L'import del referit llistat constituirà el càrrec a la Diputació que ho formalitzarà. Es
remetrà a l'Ajuntament perquè, una vegada efectuades les oportunes
comprovacions, puga manifestar la seua conformitat i retornar-lo a la Direcció de
Servei de Gestió Tributària per a la seua constància.

7.C. CONSTRENYIMENT EN TRIBUTS LA RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA
DELS QUALS ESTIGA ENCOMANADA A LA DIPUTACIÓ

Finalitzat el període voluntari de cobrança, el Servei de Gestió Tributària
confeccionarà la relació de deutes pendents de pagament i la Tresoreria Provincial
dictarà l'oportuna provisió de constrenyiment.

7.D. TRIBUTS DE CARÀCTER PERIÒDIC EN VIA DE CONSTRENYIMENT
LA RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA DELS QUALS NO ESTIGA ENCOMANADA A LA
DIPUTACIÓ

En aquells tributs de caràcter periòdic la recaptació dels quals realitze
directament l'Ajuntament i la recaptació en executiva es delegue en la Diputació,
l'Ajuntament entregarà una còpia de la relació de deutes degudament provisió de
constrenyiment, acompanyada de suport magnètic contenint totes les dades de les
liquidacions tributàries a què es refereixen els articles 101 i 102 de Llei General
Tributària 58/2003, de 17 de desembre, ajustat a les característiques i disseny que
de comú acord s'establisquen. La formalització de càrrec s'efectuarà de la mateixa
manera com es realitza en voluntària. En els casos en què no puga aportar-se el
suport magnètic, al llistat de deutes s'acompanyaran els rebuts originals continguts
en la relació.

7.E. TRIBUTS DE CARÀCTER NO PERIÒDIC EN VIA DE
CONSTRENYIMENT

En els tributs de caràcter no periòdic en executiva, l'Ajuntament emetrà les
relacions de deutes pendents i la provisió de constrenyiment corresponent, que
enviarà al Servei de Gestió Tributària. S'acompanyarà el resum on figuren el nombre
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de rebuts i el seu import total i, si és el cas, el desglossament, amb  el seu import,
dels Subconcepte que s'inclouen, i es formalitzarà l'oportú càrrec.

8. TERMINI
El present Conveni tindrà una vigència de quatre anys, si no hi ha denuncia

per alguna de les parts, amb tres mesos d'antelació, com a mínim, a la finalització
de cada exercici de la seua vigència.

9. CLÀUSULA PRESERVATIVA DE DADES
La present clàusula s'incorpora en compliment de l'article 12 de la Llei

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (d'ara en
avant LOPD). L'Ajuntament és el responsable de les dades de caràcter personal i la
Diputació de València, en els termes de l'article 3.g) d’aquesta norma, ocupa la
posició d'encarregat de tractament de dades personals.

La Diputació de València s'ajustarà a les instruccions donades per
l'Ajuntament delegades per al tractament de dades de caràcter personal que siguen
necessàries per a portar a bon fi la prestació de servei de gestió tributària, segons
allò que s'ha establert per l'article 3 d) de la LOPD.

La Diputació de València es compromet que únicament tractarà les dades
conforme les instruccions de responsable de tractament, i no els aplicarà o utilitzarà
amb el fi diferent d’aquell que figura en el Conveni, ni els comunicarà, ni tan sols per
a la seua conservació, a altres persones, excepte en el cas de ser obligatoris per
mandat d'una norma amb rang de llei.

La Diputació de València garanteix que en el tractament de les dades
personals referides s'adoptaran les mesures d'índole tècnica i organitzativa que
resulten preceptives per a preservar la seguretat d'aquest tipus de dades, en els
termes a què es refereix l'article 9 de la LOPD i atenent a les previsions que, segons
la qualificació que s'atorgue quant al seu contingut, estableix el Reial Decret
994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat
dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal.

L'Ajuntament faculta expressament la Diputació de València perquè subscriga
quants acords i convenis considere oportuns amb altres institucions públiques a fi
d’aconseguir una millor i més eficaç gestió en la recaptació, i salvaguardar en
qualsevol cas el principi de legalitat.

L'Ajuntament autoritza la Diputació de València perquè procedisca a
l'intercanvi i cessió de dades dels contribuents en l'exercici de les competències
delegades, sempre que l'intercanvi i/o cessió de dades estiga previst en una norma
legal.

L'Ajuntament podrà sol·licitar de la Diputació de València, en el moment que
ho estime oportú, complida referència de la formalització d'aquests acords amb
altres institucions públiques.

La normativa vigent garanteix el dret de rectificació o cancel·lació de
l'interessat quan el tractament no s'ajuste a allò que s'ha disposat per la Llei o quan
les dades resulten inexactes o incomplets.

Els ciutadans podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les
dades davant del Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València, com a
encarregat de tractament.

A fi de complir les exigències legals sobre el dret de rectificació, la Diputació
de València i l'Ajuntament es comunicaran recíprocament les dades inexactes o
incomplets que detecten en l'exercici de les seues funcions o que els siguen
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facilitades pels propis interessats. Les correccions hauran d'incorporar-se tant als
fitxers de gestió tributària a càrrec de la Diputació de València, com als padrons,
matrícules i la resta de llistes cobradores perquè les dades dels exercicis venidors
siguen les correctes.

I en prova de conformitat amb quant antecedeix subscriuen el present
Conveni per triplicat exemplar.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de València perquè el Ple
provincial accepte aquesta delegació i la publique en el BOP, així com la Gerència
Territorial de Cadastre i a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i donar-ne
compte als directors d'Àrea i al tresorer municipal.

7é. EXP. NÚM. 1011/2006, PER A DECLARAR DESERT EL
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA
DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚMERO 1 DEL SECTOR CARRAIXET

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta:

1. Amb data 18 de desembre de 2007 va ser presentada per la mercantil
Projecte Taronja SL l'única proposta per a obtindre la condició d'agent urbanitzador
de Programa d'Actuació Integrada, per a la urbanització i posterior edificació de la
unitat d'execució núm. 1 de sector carraixet de sòl urbanitzable residencial
unifamiliar de baixa densitat de Xàtiva.

2. Amb data 1 de setembre de 2008 es va emetre un informe dels serveis
administratius de l'àrea de foment en què es va estimar suficient l'acreditació de la
solvència tècnica i professional, de la mercantil Projecte Taronja SL per a l'execució
de programa d'actuació integrada,  proposant que els serveis tècnics i jurídics del
Departament d'Urbanisme emeteren informes sobre la proposta de programa
d'actuació integrada presentada per la reiterada mercantil, que comprén: Pla Parcial
de Sector R-7, avantprojecte d'urbanització del sector R-7, estudi d'integració
paisatgística d'urbanització del Sector R-7, Projecte d'Urbanització de la Unitat
d'Execució 1 del Sector R-7, Estudi de Seguretat i Salut, Reparcel·lació de la Unitat
d'Execució 1 del Sector R-7 i projecte de concessions viàries a la CV-41 i
abastiment d'aigües.

3. Els Serveis Tècnics municipals, en analitzar la proposta presentada van
realitzar, entre altres, les observacions següents:
− Els vials de la Unitat d'Execució núm.1 no complien amb l'amplària mínima

exigida.
− Descompensació entre les tres UE, ja que la núm.1 destina la pràctica totalitat de

la superfície a residencial amb un equipament de 21 m2, incloent-se la resta de
dotacions i zones verdes en les altres dues UE.

− No s'entén lògica la successió de la programació de les tres Unitats d'Execució,
ja que primerament s'haurien de desenvolupar els terrenys situats en la
proximitat de l'accés a la CV-41, dotant d'accés i ampliant els vials per a
posteriorment continuar l'execució de planejament de les UE més allunyades de
l'accés. No obstant això, si es vol programar únicament la UE 1, s'hauria
d'executar el vial d'accés amb l'ample establert en el PGOU i amb les condicions
descrites en el mateix (encintat de voreres, enllumenat públic, etc.)
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Atés que fins a la data no s'han superat les observacions formulades pels
Serveis Tècnics a l'Alternativa Tècnica no considerant-se, per tant, l'opinió d'aquests
favorable a la seua aprovació municipal.

Considerant el que disposa l'article 137.2 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana: “L’Ajuntament disposarà d'un
termini de dos mesos a comptar des de l'obertura de les proposicions per a
l'adjudicació de Programa d'actuació integrada, excepte que en les bases
reguladores s'establisca un termini superior. De no acordar-se l'adjudicació dins del
termini establert a aquest efecte, els concursants tindran dret a retirar les seues
proposicions i a la devolució de la garantia provisional”

Atés que, en desplegament d’aquest precepte, l'article 319 de Decret
67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i
Gestió Territorial i Urbanística, indica:

1. El Ple de l'Ajuntament disposarà d'un termini de dos mesos a comptar des
de l'obertura de les Proposicions Juridicoeconòmiques per a adjudicar el
Programa d'Actuació Integrada, excepte en els supòsits següents:

a) Que el concurs s'haja iniciat sobre la base de l'aplicació de silenci
positiu regulat en l'article 130.5 de la Llei Urbanística Valenciana. En
aquest supòsit, el termini màxim per a resoldre serà el de sis mesos
des del moment que haguera tingut lloc l'obertura de Proposicions
Juridicoeconòmiques.
b) Que en les Bases reguladores s'establisca un termini superior.

2. De no acordar-se l'adjudicació dins dels terminis màxims fixats en el
número anterior, i independentment del nombre de proposicions presentades,
el concurs es declararà desert. En aquest cas, els concursants tindran dret a
retirar les seues proposicions i a la devolució de les garanties provisionals.

Vist l'informe que emet l'Àrea de Foment, Departament d'Urbanisme, amb la
conformitat de la Secretaria,  en què proposa declarar desert el concurs per a
l'adjudicació de Programa d'Actuació Integrada, per a la urbanització i posterior
edificació de la unitat d'execució núm. 1 de sector carraixet de sòl urbanitzable
residencial unifamiliar de baixa densitat de Xàtiva, per no ajustar-se l'única
alternativa tècnica presentada a les determinacions de Pla General d'Ordenació
Urbana de Xàtiva

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 30 de setembre de 2011

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU diu que aquest assumpte és una mostra
de la planificació urbanística irreal: l'accés viari a la zona on es pretenia actuar era
inviable; es tracta d'una actuació contrària a la sostenibilitat urbanística. Proposa
que s'estudie una possible compensació econòmica a l’Ajuntament per part de la
mercantil interessada, en concepte d'indemnització per la tramitació de programa.

La Sra. Suñer, del Bloc, diu que el seu grup està content amb aquesta
decisió, encara que haja passat molt de temps des que es va presentar la proposta
de programació. L'esmentada proposta no suposava cap millora urbanística, al
contrari, ja que s'apartava de la construcció tradicional d'eixa zona. Considera que la
proposta era fruit de l'especulació i contra la sostenibilitat. Espera que es resolguen
la resta de Programes pendents; el seu grup vol un urbanisme sostenible,
sol·licitaran la revisió de PGOU en la zona del Carraixet.
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El Sr. Llorens, de PSPV, diu que ell no està content: es pregunta per la resta
de terrenys de municipi, afectats per actuacions urbanístiques, que des de l'any
2000 tributen com a urbans en l'IBI. Considera que mentre no s'actua en una
determinada zona no s'hauria de tributar com a urbana: s'ingressaria menys però
seria més honest. Tot això és conseqüència d'un PGOU que el seu grup ja va votar
en contra, un Pla previst per a una població de 53.000 habitants, fruit del creixement
immobiliari.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Declarar desert el concurs per a l'adjudicació del Programa d'Actuació

Integrada, per a la urbanització i posterior edificació de la unitat d'execució núm. 1
de sector carraixet de sòl urbanitzable residencial unifamiliar de baixa densitat de
Xàtiva, per no ajustar-se l'única  alternativa tècnica presentada a les determinacions
de Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva.

Segon. Notificar el present acord a la mercantil Projecte Taronja, SL.

8é. EXP. NÚM. 88/2011, APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ
INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ “RH” DEL POLÍGON INDUSTRIAL A
DE XÀTIVA, I ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D'AGENT URBANITZADOR

Per acord del Ple d'aquesta corporació, d'11 de març de 2011, es va aprovar
la divisió del Polígon industrial A, en dues unitats d'execució de conformitat amb els
articles 37 i 57 de la LUV, així com l'article 121 de ROGTU. Simultàniament, l'illa
més gran, al costat de sòl inclòs en el polígon industrial La Mola, conformaran
l'actuació UNITAT D'EXECUCIÓ “RH”. En aquest acord plenari es va ordenar
sotmetre a informació pública el document “Modificació de l'Ordenació detallada de
sòl urbà industrial en els Polígon A i La Mola”, en concret la ubicació de la zona
verda i vial que separa ambdós polígons, havent de sol·licitar-se informe de Consell
Jurídic Consultiu, tenint en compte que es modifica la ubicació de la zona verda
actualment prevista en el planejament.

Resultant que l'esmentat document ha sigut exposat a informació pública,
durant el període d'un mes, mitjançant publicació d'Edicte en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, número 6506 de 20 d'abril de 2011, en el periòdic Las
Provincias de data 19 d'abril de 2011 i en el tauler d'edictes municipal, tot això de
conformitat amb el que disposa l'article 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i art. 223 del Decret 67/2006, de 19 de
maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística, sense que durant el tràmit d'informació pública, es presentara cap
al·legació respecte d'això.

Atés que amb data 21 de juliol de 2011 (número de registre d'entrada 18482),
va tindre entrada en aquest Ajuntament, dictamen favorable número 849/2011,
emés pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el qual comunica
que procedeix que l'òrgan competent de l'Ajuntament de Xàtiva, adopte acord per a
l'aprovació de la modificació de l'ordenació detallada de sòl urbà industrial “Polígon
A i la Mola”, en ser conforme amb la legislació urbanística. A aquest efecte, per
acord plenari d'aquest Ajuntament, en sessió de dia 8 d'agost de 2011, es va
adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació de l'ordenació detallada de sòl
urbà industrial, Polígons A i La Mola, a l'efecte de desplaçament de zona verda i vial
que separa ambdós.
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Atés que per acord de ple de data 11 de març de 2011, es va aprovar
l'obertura de procediment i aprovació de les bases particulars per al desplegament i
execució del programa d'actuació integrada, per gestió indirecta, de la Unitat
d'Execució “RH” del Polígon Industrial A, i  s’han publicat els preceptius anuncis, per
a la presentació de proposicions, en el tauler d'edictes municipal, en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana núm. 6500 de 12 d'abril de 2011, en el periòdic Las
Provincias de data 7 d'abril de 2011 i en el Diari Oficial de les Comunitat Europea de
data 30 de març de 2011.

Atés que amb data 27 de juny de 2011, Eric Bacourt, en representació de la
mercantil RAFAEL HINOJOSA SA, va presentar i va dipositar en aquest Ajuntament
còpia dels documents que es van sotmetre a informació pública en la notària de
Joaquín Casanova Ramis, a aquest efecte de complir al que disposa l'article 134 de
la LUV, i en relació amb el concurs de programa d'actuació integrada per gestió
indirecta, de la Unitat d'Execució “RH” de Polígon Industrial A de Xàtiva.

Considerant el que disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana.

Vist l'informe dels serveis administratius de l'Àrea de Foment municipal de
data 29 de setembre de 2011, sobre la proposició juridicoeconòmica presentada per
la mercantil RAFAEL HINOJOSA SA per a accedir a la condició d'agent urbanitzador
per al desenvolupament del sector, considerant que la documentació aportada
s'ajusta a les determinacions de les Bases particulars per a accedir a la condició
d'agent urbanitzador.

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

celebrada el 30 de setembre de 2011.

Obert el debat, el Sr. Lorente, d'EU diu que el seu grup votarà a favor;
considera que és una actuació positiva. Proposa que la zona verda de propietat
municipal es destine a hort urbà.

La Sra. Suñer, del Bloc, indica que el seu grup s'abstindrà.
El Sr. Llorens, de PSPV, manifesta que el seu grup votarà a favor, perquè

considera que l'empresa que ha proposat l'actuació és la número u del seu sector i
l'administració ha de facilitar l'ampliació de la mateixa.

L'Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el vot de Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors de Grup Municipal Popular, els cinc vots  dels regidors
presents del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià) i dues abstencions (les abstencions
dels regidors de Grup Municipal Bloc-Compromís) ACORDA:

Primer. Aprovar el programa d'actuació integrada, per gestió indirecta, per a
la gestió i desenvolupament de la Unitat d'Execució “RH” de Polígon Industrial A de
Xàtiva, adjudicant la condició d'agent urbanitzador a la mercantil RAFAEL
HINOJOSA SA, per ser l'única proposta presentada i considerar-se la mateixa
ajustada als criteris de selecció utilitzats en aplicació de plec de clàusules particulars
per a l'adjudicació de Programa.

Segon. Aprovar el Projecte d'Urbanització, quant a la definició de les obres
projectades, que s'ajusten a les exigides en el planejament, sense perjuí que els
preus aplicats a les unitats d'obres siguen revisats per l'oficina tècnica municipal
que, en cas de modificar-se, hauran de constatar-se en el projecte de reparcel·lació
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(càrregues d'urbanització) en el tràmit d'informació pública d'aquest o, en tot cas,
amb anterioritat  a la seua aprovació definitiva.

Tercer. Ordenar es procedisca a la redacció i firma de conveni urbanístic a
subscriure entre l'agent urbanitzador i l'Ajuntament.

Quart. De conformitat amb la pràctica de les notificacions exigides en l'art.
166 de la Llei 16/2005, de la Generalitat, Urbanística Valenciana i considerant, que
amb caràcter previ a la reparcel·lació dels terrenys, és preceptiva la comunicació als
propietaris de l'aprovació del Programa amb el text de contracte subscrit amb aquest
Ajuntament, l'expressió de les magnituds urbanístiques rellevants establertes pel
planejament, l'import global de les càrregues d'urbanització i de coeficient de canvi
aprovat, la informació sobre la possibilitat d'optar per la modalitat de retribució en
metàl·lic o en espècie i el recordatori als propietaris de terrenys de deure legal de
manifestar les situacions jurídiques que afecten les finques de la seua propietat, així
com de facilitar la documentació necessària per a identificar-les, qualificar-les i, si és
el cas valorar-les, AUTORITZAR la mercantil RAFAEL HINOJOSA SA adjudicatària
del programa, a la pràctica, via notarial, de les notificacions exigides en l'art. 166 de
la Llei 16/2005, de la Generalitat, Urbanística Valenciana i a la informació pública de
Projecte de Reparcel·lació forçosa del sector, mitjançant notificació notarial, anunci
en un diari d'informació general editat a la Comunitat i simultàniament en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, i concedir un termini d'al·legacions mínim d'un
mes, comptats des de la seua publicació en el DOGV, de conformitat amb l'art.
177.1.A de l'Esmentada Llei 16/2005.

Cinqué. De conformitat amb l'article 120 de la LUV, i tractant-se d'un
Programa d'Actuació Integrada el pressupost d'execució de les obres d'urbanització
no supera els 5.278.000,00 €, les obres d'urbanització podran ser executades pel
propi urbanitzador, per si o a través de contractistes de la seua elecció, mitjançant el
procediment i condicions adequades, per la qual cosa s'hauran de presentar els
compromisos o documents d'anàloga naturalesa que hagen subscrit entre ambdós.

Sisé. Notificar el present acord als propietaris de terrenys inclosos en el referit
Sector, i donar-ne compte al regidor delegat d'Obres i Urbanisme i a l'arquitecte
municipal.

9é. EXP. NÚM. 204/2011, APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ
INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ “2A” DE SECTOR RESIDENCIAL R-8
FOIES A DE XÀTIVA, I ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D'AGENT
URBANITZADOR

Per acord del Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 10 de desembre de
2010, es  va acordar aprovar la modificació puntual número 1 del Pla Parcial de
Sector R-8 Foies A, de sòl urbanitzable, a fi 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.

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament de Xàtiva de data 14 de març
de 2011, va adoptar l'acord d'obertura de procediment i aprovació de les bases
particulars per al desplegament i execució del programa d'actuació integrada, per
gestió indirecta, de la Unitat d'Execució “2A” del sector residencial R-8 Foies A, de
Xàtiva.

Atés que l'anunci de concurs per a la presentació de proposicions va ser
exposat al públic en el tauler d'edictes municipal de 5 d'abril al 28 de juny,  publicat
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6500 de 12 d'abril de 2011, en el
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periòdic Las Provincias de data 7 d'abril de 2011 i en el Diari Oficial de la Comunitat
Europea de data 30 d'abril de 2011.

Atés que el 2 de juny de 2011, Rubén Colomer Beltrán va presentar i va
dipositar en aquest Ajuntament còpia dels documents que es van sotmetre a
informació pública en la notària de Francisco Javier Martínez Laburta, a aquest
efecte de complir al que disposa l'article 134 de la LUV, i en relació amb el concurs
de programa d'actuació integrada de la UE “2A” del sector R-8 Foies A.

Considerant el que disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana.

Vist l'informe dels serveis administratius de l'àrea de Foment municipal de
data 29 de setembre de 2011, sobre la proposició juridicoeconòmica presentada per
Rubén Colomer Beltrán per a accedir a la condició d'agent urbanitzador per al
desenvolupament del sector, en el qual s'informa així mateix sobre les al·legacions
presentades al mateix, considerant que la documentació aportada s'ajusta a les
determinacions de les Bases particulars per a accedir a la condició d'agent
urbanitzador.

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

celebrada el 30 de setembre de 2011.

El Sr. Llorens del PSPV  diu que l'actuació urbanística afecta terrenys
propietat d'una persona a qui, en principi, no li interessa i en canvi li afectarà
econòmicament.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot de Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup  Municipal Popular), nou abstencions (les cinc
dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, les dos dels regidors de Grup
Municipal Bloc-Compromís i les dos dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap vot en contra,  ACORDA:

Primer. Aprovar el programa d'actuació integrada, per gestió indirecta, de la
Unitat d'Execució “2A” de sector residencial R-8 Foies A, de Xàtiva, adjudicant la
condició d'agent urbanitzador a Rubén Colomer Beltrán i M. de Pilar Ballester
Molina, en ser l'única proposta presentada i considerar-se la mateixa ajustada als
criteris de selecció utilitzats en aplicació de plec de clàusules particulars per a
l'adjudicació de Programa, desestimant les al·legacions presentades.

Segon. Aprovar el Projecte d'Urbanització, quant a la definició de les obres
projectades, que s'ajusten a les exigides en el planejament, sense perjuí que els
preus aplicats a les unitats d'obres siguen revisats per l'oficina tècnica municipal
que, en cas de modificar-se, hauran de constatar-se en el projecte de reparcel·lació
(càrregues d'urbanització) en el tràmit d'informació pública d'aquest o, en tot cas,
amb anterioritat  a la seua aprovació definitiva.

Tercer. Ordenar l'exposició pública del projecte de reparcel·lació, mitjançant la
seua publicació en el DOGV i en un periòdic d'àmplia difusió en el municipi.

Quart. De conformitat amb l'article 120 de la LUV, i tractant-se d'un Programa
d'Actuació Integrada, el pressupost d'execució les obres d'urbanització de la qual no
supera els 5.278.000,00 €, les obres d'urbanització podran ser executades pel propi
urbanitzador, per si o a través de contractistes de la seua elecció, mitjançant el
procediment i condicions adequades, per la qual cosa s'hauran de presentar els
compromisos o documents d'anàloga naturalesa que hagen subscrit entre ambdós.
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Cinqué. Ordenar es procedisca a la redacció i firma de conveni urbanístic a
subscriure entre l'agent urbanitzador i l'Ajuntament.

Sisé. Notificar el present acord als propietaris de terrenys inclosos en el referit
Sector, i donar-ne compte al regidor delegat d'Obres i Urbanisme i a l'arquitecte
municipal.

10é. EXP. NÚM. 949/2008, RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ DEL
CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE
BENAGUASIL PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE LIFE AQUAVAL

Donat compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 19 de setembre de
2011, del següent tenor literal:

”Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta que, en data 15
de desembre de 2009 es va firmar acord entre la Comissió Europea i l'Ajuntament
de Xàtiva per a l'acceptació de finançament de projecte Life 08 Aquaval, l'objectiu
principal de la qual és donar solucions innovadores als problemes relacionats amb la
quantitat i la qualitat de les escorrenties urbanes.

Atés que per al finançament de les esmentades obres es va sol·licitar a la
Diputació Provincial de València l'aprovació de l'aportació econòmica de 300.000€,
destinats al cofinançament de projecte life+08 Aquaval, així com l'inici dels tràmits
oportuns per a l'elaboració del conveni que regule les bases de seguiment i gestió
de l’esmentat cofinançament.

Vist l'escrit de la Diputació Provincial de València, de 4 d'agost de 2011, en
què es comunica l'aprovació del finançament d’aquestes obres, per un import de
300.000€, distribuint-se aquesta quantitat entre els municipis de Xàtiva i Benaguasil,
corresponent 200.000€ al primer i 100.000€ al segon.

Vist l'esborrany de Conveni de Col·laboració entre l'Excma. Diputació
Provincial de València i els ajuntaments de Xàtiva i Benaguasil per al finançament
d’aquestes obres.

Vist l'informe proposta que emet el Departament de Contractació, mitjançant
el qual proposa l'aprovació de l’esmentat esborrany, junt amb el conforme i
fiscalització de la interventora municipal.

Atés que l'òrgan competent per a l'aprovació de Conveni de referència és el
Ple, segons el que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.

Vista la necessitat d’aprovar el text de l'esborrany de Conveni, per les raons
d'urgència que consten en l'informe del tècnic municipal incorporat a l'expedient, se
sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern Local, havent d'incloure's en l'Ordre del
Dia del pròxim Ple per a la seua ratificació, si és procedent, previ dictamen de la
Comissió Informativa competent.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Primer. Aprovar el text de l'esborrany de Conveni de Col·laboració entre

l'Excma. Diputació Provincial de València i els ajuntaments de Xàtiva i Benaguasil
per al finançament del projecte europeu Life 08/ENV/E/000099, AQUAVAL.

Segon. Facultar expressament Vicente Parra Sisternes, primer tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva, per a la firma de l’esmentat Conveni.

Tercer. Remetre el present acord a l'Excma. Diputació Provincial de València,
i donar-ne compte del mateix al primer tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes, als
Serveis Tècnics municipals i a l'Oficina Pressupostària, als corresponents efectes.



22

Quart. Donar compte al Ple de la corporació, en la pròxima sessió que
celebre, per a la seua ratificació, si és procedent”.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 30 de setembre de 2011.

El Sr. Lorente, d'EU, diu que el seu grup votarà a favor, però critica que no
s'actue en el nucli antic i que no hagen participat les entitats ciutadanes. En
qualsevol cas considera que s'obri una porta a l'economia ecològica.

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el vot de Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular i els dos vots dels regidors de
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià), set abstencions (les cinc dels
regidors presents del Grup Municipal Socialista i les dos del Grup Municipal Bloc-
Compromís) i cap vot en contra,  ACORDA:

Únic. Ratificar, en tots els seus termes, l'acord de la Junta de Govern local, de
19 de setembre de 2011, transcrit en la part expositiva del present acord.

11é. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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

Números de 450 al 502 (corresponents al mes de setembre de 2011)

12é. DESPATX EXTRAORDINARI

12é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
LA PROTECCIÓ, MANTENIMENT I VISITA PÚBLICA DEL REIAL MONESTIR DE
SANTA CLARA DE XÀTIVA

Roger Cerdà Boluda procedeix a la lectura de la proposta de la Moció
presentada pel Grup Municipal Socialista, el 7 d'octubre de 2011 per a la protecció,
manteniment i visita pública del Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, aprovada per la
Generalitat Valenciana, indica en el seu preàmbul  que “el patrimoni cultura valencià
és uns dels principals senyals d'identitat del poble valencià i testimoni de la seua
contribució a la cultura universal. Els béns  que l'integren constitueixen un llegat
patrimonial d'inapreciable valor, la conservació i enriquiment del mateix correspon a
tots els valencians i especialment a les administracions públiques”.

La resolució de 22 d'octubre de 2002 de la Direcció General de Patrimoni
Artístic  i el posterior decret 136/2003 de la Conselleria de Cultura i Educació
estableixen la declaració de Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva com Bé
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d'Interés Cultural (BIC). La declaració de BIC estableix per al propietari del monestir
una serie d'obligacions i avantatges  per a afavorir  l'adequada conservació de
l'immoble i el seu ús públic.

En el moment actual, la titularitat de Monatir de Santa Clara és de la societat
mercantil Ortiz Dieste, SA, d'ara en avant ORDISA, atés que les administracions
públiques l'any 2008 no van exercir el dret de tanteig. Lamentablement el monestir
està tancat des d'eixe moment i presenta evidents signes de deteriorament:
canalitzacions trencades que amenacen d'arruïnar murs centenaris, humitats en les
teulades, teules trencades, vegetació incontrolada en el claustre que està
deteriorant parets i paviments, etc. Segons la normativa vigent i més concretament,
en l'article 97 de la llei es tipifica com a falta greu l'incompliment  de deure conservar
i mantindre la integritat de valor cultural des béns declarats BIC.

Així mateix, l'article 32 de la mateixa regula  el règim de visites dels béns
catalogats com a BIC. Aquest article estableix que “per a fer possible l'adequat
coneixement i difusió pública dels béns de patrimoni cultural valencià, els propietaris
i posseïdors de béns immobles declarats d'interés cultural hauran de facilitar la visita
pública d'aquests, almenys durant 5 dies al mes, en dies i horari predeterminats  que
es faran públics amb la difusió adequada”. De la  mateixa manera que ocorria amb
el deure de conservar i mantenir la integritat  de valor cultural dels BIC, l'article 97 de
la Llei 4/1998 tipifica com a falta lleu l'incompliment de l'obligació de facilitar la visita
pública dels béns immobles d'interés cultural.

Per tot això, es proposa al ple l'adopció de la següent:

1. Instar el propietari del Monestir de Santa Clara, la mercantil Ortiz Dieste,
SA (ORDISA) a fer les reparacions oportunes per a frenar el deteriorament actual
del monestir de Santa Clara, com així l'obliga la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural
Valencià.

2. Instar el propietari del monestir de Santa Clara, la mercantil Ortiz Dieste,
SA (ORDISA) a establir el règim de visites que obliga  la Llei 4/1998 de Patrimoni
Cultura Valencià, en l'article 32.

3. En el cas que no es porten a terme per part del propietari del monestir les
accions anteriorment mencionades, informar la Conselleria de Cultura i Educació  de
la vulneració de diferents articles de la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià
perquè aplique, si és possible, el règim sancionador corresponent.”

El Sr. Parra, del PP, indica que s'està complint amb la legalitat, ja que
actualment  està en redacció el Pla Especial de Santa Clara, en el qual es fixaran
les obligacions de la propietat.

El Sr. Alcalde afegeix que la Conselleria ha d'autoritzar les obres i usos que
es proposen, mentre l'immoble no està en condicions de ser visitat.

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

Únic. No aprovar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista per a la protecció, manteniment i visita pública del Reial Monestir de
Santa Clara de Xàtiva.

12é.2.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A LA REOBERTURA DE LES EMISSIONS DE TV3

Francesca Chapí Albero procedeix a la lectura de la proposta de la Moció
presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, el 7 d'octubre de
2011, registre d'entrada número ------,  per a la reobertura de les emissions de TV3,
amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa un temps han cessat les emissions de TV3 al País Valencià en
entrar en vigor la modificació de la Llei Valenciana de l'Audiovisual que imposa
sancions de 60.000 € cada 15 dies d'emissió.

Ens trobem davant d'un altre atac a la llengua dels valencians per part de
l'Executiu amb aquesta persecució a les emissions de TV3  i a ACPV que està patint
des de fa anys la persecució de la Generalitat Valenciana. Es tracta d'un atac a la
llibertat d'expressió, opinió i informació, la qual cosa suposa un retrocés en drets
culturals i socials al País Valencià.

Acció Cultural va ser la primera entitat cívica que va impulsar la creació de
canal 9. També des de l'any 1989, va ser la que va impulsar l'arribada de Canal 9 a
Catalunya durant dos anys mentre esperava tancar un acord de reciprocitat amb la
Generalitat Valenciana. Aquest acord va ser rebutjat  per l'expresident Francisco
Camps i es continua amb la persecució de TV3, front el nou escenari polític donat
per a la renúncia del mencionat president i les últimes declaracions de l'alcalde-
president de l'Ajuntament de Xàtiva a favor de l'apropament cap a Catalunya i cap a
les emissions de la TV3.

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

ACORDS:
1. Reobertura de les missions de TV3.
2. Instar el Consell a arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya

perquè als dos territoris es puguen  rebre les emissions de les seues cadenes
públiques.

3. Traslladar aquests acords a la Plataforma “Sense senyal” a ACPV, al
Consell i al Govern Central”.

El Sr. Alcalde diu que aquest tema ja es va tractar en el Ple a proposta del
Bloc. Manifesta que està en contra de discriminar i advoca per la unió de les ciutats
que formen part de l'arc Mediterrani.
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La Sra. Chapí indica que seria un gest per part de l'alcalde l'acceptar la
moció, per a acabar amb l'actual situació de crispació.

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

Únic. No aprovar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, per a la reobertura de les emissions de TV3.

12é.3.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALENCIÀ, PER A LA IMPLANTACIÓ DE L'ABONAMENT CULTURAL
A XÀTIVA

Francesca Chapí Blanc procedeix a la lectura de la proposta de la Moció
presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià, el 7 d'octubre de
2011, registre d'entrada número ------,  per a la implantació de l'abonament Cultura a
Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En moments de crisi un element imprescindible és la formació i la difusió de la
cultura entre la població. En aquest sentit considerem que cal dinamitzar i facilitar
l'accés a ella des del consistori, per eixe motiu, presentem aquesta moció que
pretén fer possible l'abonament cultura a Xàtiva. Sent aquesta  una acció que no
sols estaria encaminada  a guanyar en formació i difusió d'elements culturals, sinó
que també  ajudaria a reactivar el teixit comercial de la ciutat. De fet aquest
abonament només podria ser efectiu en els establiments de la ciutat adherits a
aquest programa.

A més cal dir que aquesta proposta té una viabilitat econòmica clara, de fet
l'abonament constaria de 40 euros, d'aquests l'Ajuntament subvencionaria 15€
mentre que la ciutadania deuria abonar 25€. D'altra banda, cal assenyalar que amb
l'abonament es poden adquirir productes culturals com llibres de lectura, música,
entrades per al cine, teatre, museu, castell …

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

Primer. Aprovar la proposta d'incorporació de l'abonament Cultura al
programa de delegació de Cultura de l'Ajuntament.

Segon. Disposar d'una partida pressupostària per a l'exercici 2012 de
12.000€ per a portar endavant aquesta iniciativa.

Tercer. Programar un calendari anual de tallers d'animació lectora per
diferents barris de la ciutat.
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El Sr. Alcalde diu que aquest tema ha de ser tractat en la Comissió de
Cultura. La Sra. Pla, regidora de Cultura es compromet a tractar-ho en la Comissió
Informativa.

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

Únic. No aprovar la urgència de la moció presentada pel Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, per a la implantació  de l'abonament Cultura a
Xàtiva.

13é. PRECS I PRERGUNTES

Es formulen els següent precs i preguntes:

• Sra. Chapí, d'EU:

1. Sobre la reactivació del Consorci de les Comarques Centrals.

El Sr. Alcalde contesta que ha parlat amb el secretari del Consorci i li ha
comentat que estan arribant les delegacions dels distints Ajuntaments. Una vegada
ultimat aquest procés continuaran amb els tràmits que procedisquen.

2. Respecte a la línia fèrria Xàtiva – Alcoi,  el Ministeri de Foment vol restablir
el tràfic de mercaderies. Pregunta al Sr. Alcalde si té notícies d'això.

Contesta el Sr. Alcalde que no. Que l'alcalde d'Alcoi no li ha dit res. Que quan
el PP ho envie a Madrid ja ho solucionarà.

3. Sobre els rumors en relació amb alguna empresa interessada per a la
gestió indirecta de servei d'aigua potable.
Contesta el Sr. Alcalde dient que totes les empreses estan interessades, però que
de moment no hi ha res. Si sorgeix alguna cosa ja s'informarà.

4. Sobre els expedients en relació amb l'estat de determinats immobles en la
Plaça Roca i carrer Vera.

Contesta el regidor de Règim Interior Sr. Vidal, i diu que dimarts passat es va
realitzar visita d'inspecció per part de la Policia Local, Assistència Social i tècnics
municipals i estan preparant els corresponents informes, dels quals es donarà
compte.

5. Reitera el prec, realitzat en anteriors sessions, perquè el Ple es reunisca
els dijous a les huit de la vesprada.

• El Sr. Lorente, d'EU, pregunta si en les instal·lacions de l'Escorxador,
actualment, tancat, es realitza algun treball de manteniment.
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La Sra. Soro contesta que en aquests moments ningú accedeix a
l'escorxador; que està prevista la pròxima licitació per a l'explotació de servei.

El Sr. Lorente afegeix que de la caducitat de la concessió va haver de donar-
se compte al Ple i insisteix en el manteniment dels elements de la instal·lació.

• Sr. Garcia, del BLOC:

1. En l'anterior Ple, respecte a la compatibilitat del Sr. Martín Olivares, es va
sol·licitar informe en quant que la sol·licitud de compatibilitat no incloïa el lloc de
director de la UNED. Així mateix es va sol·licitar informe sobre els empleats de
l'Ajuntament  que estan fent classe a la UNED.

Contesta el Sr. Vidal Piquer; diu que s'ha sol·licitat informe a l'interessat sobre
les dues qüestions plantejades i que disposa de termini, fins al pròxim 22 d'octubre,
per a evacuar-lo.

2. Sobre el personal assignat a les pistes (Skate, etc.), habilitades en la zona
verda del Polígon La Vila.

Contesta el regidor de Joventut, Sr. Sanchis, dient que no hi ha cap empleat
municipal, que el jardí s'obri a les 9 hores i es tanca a les 22 hores.

3. Sobre l'estat de la Urbanització del Palasiet: deficiències, principalment en
jardineria, devolució de garantia, etc.

Contesta el regidor d'Urbanisme Sr. Parra indicant que es va realitzar
correctament l'Acta de Recepció de les obres i l'Agent Urbanitzador està esmenant
les deficiències que es van detallar en la mateixa. En cas d'incompliment s'actuarà
sobre la garantia definitiva dipositada. En tot cas, la zona de jardí a què es refereix
el Sr. Garcia no forma part del Sector urbanitzat; l’Ajuntament haurà de realitzar els
treballs de neteja i manteniment.

4. Pregunta pel lloc on entrenen les escoles de futbol

Contesta la Sra. Sipán, regidora d'Esports: manifesta que es va reunir amb
les escoles per a solucionar l'assumpte plantejat durant aquest període transitori,
fins al pròxim 1 de gener; de moment s'estan utilitzant totes les instal·lacions.

Afegeix el Sr. Alcalde que les instal·lacions estan disponibles per a tots, i que
els pares que acompanyen els xiquets no paguen.

• La Sra. Suñer, del BLOC, indica que en la Junta de Govern Local de 3
d'octubre passat es van aprovar factures de la Ciutat de l'Esport, per import total de
86.400 €. Sol·licita informació de les següents:

1. Posada en marxa; inauguració; gravació clubs, escoles i altres: 5.192,00 €
2. Posada en marxa; inauguració; fonamentació zona de bots: 4.669,43 €
3. Sonorització: 1.062,00 €
4. Treballs piscines (paviment interior) 2.869,00 €
5. Rehabilitació de paviment exterior antilliscant: 2.991,30 €
6. Rehabilitació paviment exterior antilliscant: 2.676,24 €
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7. Col·locació de paviment exterior antilliscant: 2.973,60 €.
8. Rejuntar i rematar laterals per a gespa: recol·locació canaleta i arreglar motes:

2.784,80

Així mateix sol·licita informació sobre la recepció de les obres i la devolució o
no de fiances al contractista.

• Sr. Llorens, del PSPV

1. Pregunta si s'acabarà el Pla especial de nucli antic.

Contesta el Sr. Parra en sentit afirmatiu

2. Sobre la situació dels distints Programes d'Actuació Integrada no
desenvolupats. Espera que es done compte en la pròxima Comissió Informativa de
Foment. Els propietaris estan pagant molt en concepte d'IBI.

Contesta el Sr. Alcalde informant que l’Ajuntament ja ha sol·licitat una
reducció del 60% del valor cadastral de les parcel·les que estan en eixa situació en
els tres Programes que no estan en marxa.

3. Sobre l'inici de les obres de sobreeixidor de col·lector central.
Contesta el Sr. Parra dient que la Conselleria és l'encarregada d'adjudicar el
contracte. Esbrinarà  en quina situació es troba l'expedient.

• Sr. Aldabero, de PSPV, pregunta pel virus que afecta les palmeres de
l'avinguda Ausiàs March.

Contesta el Sr. Parra, regidor de Parcs i Jardins, assenyalant que el morrut
roig de la palmera no està afectant les palmeres situades en la via pública. El
problema es planteja concretament en Conservatori, Palasiet i Ciutat de l'Esport.

• Sra. Angulo, del PSPV, formula prec perquè es constituïsca el Consell
de la Dona.

La regidora delegada de Promoció Humana, Sra. Esteban, informa que s'està
en això.

• Sr. Cerdà, del PSPV

1. Pregunta al regidor d'Obres si ja ha finalitzat el termini de presentació
d'ofertes per al Centre I+D+I i si s'ha presentat algú.

Contesta que  informarà en el pròxim Ple o en la Comissió Informativa.

2. Al Sr. Alcalde pregunta sobre la “eixida digna” que s'ha referit, respecte als
treballadors de l'Oficina de recaptació.

Contesta que està en estudi i que ja ho concretarà.
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Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les setze hores alça la
sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau de Sr. Alcalde-
President, autoritze amb la meua firma, com a secretari accidental que done fe.

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


