
PLE ORDINARI NÚM. 13

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'ESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  TRETZE DE
NOVEMBRE DE L'ANY DOS MIL TRES.-

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les vint hores i
quinze minuts del dia 13 de novembre de l'any 2003, davall la Presidència de
N’Alfonso Rus Terol, Alcalde de Xàtiva, assistit per N’Eduardo Balaguer Pallàs,
Vicesecretari, Secretari en funcions, es van reunir els senyors que seguidament es
relaciona, en número de vint-i-u, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple, en primera
convocatòria, per a la qual han estat convocats reglamentàriament, a tenor de
l'article 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents la totalitat dels components que legalment integren
el Ple, segons relació que es detalla:

ASSISTENTS:

1 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - EN Vicente Parra Sisternes
3 - Na Mª José Masip Sanchis
4 - EN Rafael Capuz Aznar
5 - EN Ramon Vila Gisbert
6 - N’ Antonio Perales Perales
7 - Na Maria Emilia Soro Perona
8 - Na Rosa Maria Esteban Miedes
9 - EN José Antonio Vidal Piquer
10 - N’ Elena Llopis Arnero
11 - EN Juan Carlos Crespo Badia
12 - EN Jorge Herrero Montagud
13 - EN Ramon Ortolà Mestre
14 - N’ Ildefonso Suàrez Garrido
15 - Na Mar Vicent Garcia
16 - EN Tomàs Fuster Bellido
17 - EN Rafael Llorens Gozalbes
18 - Na Sònia Arteaga Simon
19 - EN Vicent Caballero Hidalgo
20 - EN José Martínez Alventosa
21 - Na Cristina Mª Súñer Tormo

Assisteix a la sessió el Sr. Interventor de Fons, EN Joaquim Grau Pellicer, en
les funcions assessores pròpies del seu càrrec.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, es va ordenar al



Secretari procedira segons l'Orde del Dia.

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12,  DEL 2
D'OCTUBRE DE L'ANY 2003.

De conformitat amb el que preceptua 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 va preguntar si algun membre de la
Corporació havia de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de què ara es celebra.

Pel senyor Secretari, d'ofici, es posa de manifest la constància de dos errors,
un en el punt primer dels de l'Orde del Dia per referir-se a l'acta de la sessió que es
va aprovar, havent de constar 18 de setembre de 2003 en compte de 2 d'octubre de
2003; un altre en la contestació del senyor Alcalde al prec del senyor Suàrez
Garrido, havent de constar la xifra de 745.000.000 pessetes en compte de 745.000
pessetes.

La senyora Cristina Súñer Tormo, integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, sol·licita la inclusió en l'acta que es sotmet a aprovació de
la contestació efectuada pel senyor Alcalde, en el sentit que a ell correspon decidir
quan i qui ha de parlar, tot això referit al primer dels precs formulats per la pròpia
senyora Súñer Tormo. Explica el senyor Secretari, amb la vènia del senyor
President, que l'acta de la sessió, en aplicació del que preceptua el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, no recull amb
literalitat les intervencions que es produeixen durant el debat de cadascun dels
punts de l'orde del dia sinó, d'una forma succinta, les manifestacions que allí
s'aboquen.

No havent formulat cap altra objecció i perdurant el desig de la senyora
Cristina Súñer Tormo que s'introdueixca la modificació per ella suggerida,
l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els onze dels
Regidors integrants del Grup Popular), nou vots en contra (els set vots dels
Regidors del Grup Socialista, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

ÚNIC.- Aprovar l'esborrany de l'acta de referència, corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia 2 d'octubre de 2003, sense més esmenes que les
propostes, d'ofici, per la Secretaria.

2n. – DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE.

Pel Secretari Accidental, es va donar compte al Ple, per la seua íntegra
lectura, de la Resolució núm. 923, de 31 d'Octubre de 2003, de l'Alcaldia, de la
següent manera:

“Havent d'absentar-me d'esta localitat, els  dies  2, 3, 4, 5 i 6 de novembre de
2003, per  raons de viatge oficial a l'estranger,  havent estat convocada,   com
correspon  reglamentàriament,  sessió   ordinària  de  la Comissió  de  Govern,  per
al dilluns 3 de novembre, procedeix la preceptiva delegació de les funcions d'esta
Alcaldia.

L'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del



Règim Local, estableix l'obligatorietat de la celebració d'una sessió plenària, en els
municipis de més de 20.000 habitants, almenys,  una vegada al mes. Com a
conseqüència d'això, el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, en sessió de data 3 de juliol
de 2003, va aprovar el calendari de sessions per al pròxim quadrienni i va
assenyalar que la sessió ordinària mensual del Ple tinguera lloc el primer dijous de
cada mes, prevenint-se que, en el supòsit de coincidir en dia festiu o no laborable,
es traslladara automàticament al següent dijous hàbil.

Considerant que, al marge de la referida absència, resulta necessari que per
la Comissió Informativa d'Hisenda es procedeixca a l'estudi i dictamen de la
Modificació de les Ordenances Fiscals per al pròxim exercici, a fi d'elevar la
corresponent proposta d'acord davant del Ple de la Corporació, el que aconsella
ajornar la sessió ordinària del dit òrgan, prevista inicialment per al dijous dia 6 de
novembre.

En conseqüència, de conformitat  amb el que disposen els articles 23-3 de la
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local de 2 d'abril de 1985 i 47, del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de
28 de novembre de 1986, per la present VINC A RESOLDRE:

Primer.- Delegar les funcions d'Alcalde, per als dies 2, 3, 4, 5 i 6 de
novembre de 2003, en el Primer Tinent d'Alcalde, EN Vicent Parra Sisternes.

Segon.- La Delegació que es tracta produirà efectes des del dia 2 del mes de
novembre, sense perjuí de la preceptiva publicació d'este Decret en el Butlletí Oficial
de la Província, abastant fins i tot a presidir la Comissió de Govern, convocada per
al dilluns, dia 3, a les 13 hores.

Tercer.- No convocar la sessió ordinària del Ple de la Corporació prevista per
a dijous que ve 6 de novembre, per les  raons apuntades en la part expositiva de la
present Resolució, quedant ajornada per al següent dijous dia 13, mantenint el
caràcter de sessió ordinària.

Quart.- Comunicar la present Resolució als membres de la Corporació i als
Departament Municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament Ple en la primera
sessió que celebre.”

De tot queda la Corporació assabentada als efectes legalment establits.

3r. - EXPTE. NÚM. 625/2003 PER A LA DESIGNACIÓ DE CONSELLERS
GENERALS DE LA CAIXA D’ONTINYENT PER A UN PERÍODE DE SIS ANYS.

Amb caràcter previ que l'assumpte siga tractat explica el senyor Secretari,
amb la vènia del senyor President que ja que, per raons d'urgència, la totalitat de
punts que conformen l'Àrea d'Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de Comptes
van ser inclosos en l'Orde del dia de la sessió que ara es celebra sense previ
dictamen de la corresponent Comissió Informativa, procedeix, fins i tot a pesar que a
posteriori hagen estat dictaminats i de conformitat amb el que preveu els apartats 2 i
3 de l'article 82 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, que el Ple ratifique la seua inclusió en l'Orde del dia.

A l'efecte, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, manifesta la seua disconformitat amb el fet que a la
Comissió d'Hisenda s'hagueren portat expedients en precari estat documentació que
impedeixen abastar el nivell d'informació suficient per a adoptar, finalment, acords
en el Ple pel que, anuncia, el seu vot serà contrari a la inclusió dels dits assumptes
en l'Orde del dia de la present sessió.



En idèntic sentit el senyor José Martínez Alventosa pel Grup Esquerra Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa.

Finalment el senyor Ramon Ortolà Mestre, portaveu del Grup Socialista,
coincideix en l'opinió manifestada pels seus predecessors en el torn d'intervenció si
bé, matisa, que la peremptorietat en els terminis, fonamentalment en els referits a
Ordenances Fiscals, obliga que s'haja d'adoptar acord en la present sessió pel que,
respecte de la ratificació de la inclusió dels assumptes de l'Àrea d'Hisenda en l'Orde
del dia,  anuncia que s'abstindrà.

I l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors integrants del Grup Popular), dos vots en contra (el vot de
l'integrant del Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i set abstencions (els
set vots dels Regidors del Grup Socialista), ACORDA EL SEGÜENT:

ÚNIC.-  Ratificar la inclusió en l'Orde del Dia de la sessió que ara es celebra
dels assumptes corresponents a l'Àrea d'Hisenda, Promoció Econòmica i Especial
de Comptes.

I vist l'escrit del President de la Comissió Electoral de la Caixa d’Ontinyent, de
27 de setembre de 2003, comunicant que segons el Reglament Electoral han
correspost a esta Corporació l'elecció de dos Consellers Generals per a un període
de sis anys.

Vist els articles 9 i 10 de l'Estatut de la Caixa d’Ontinyent, sobre requisits i
incompatibilitats dels Consellers Generals.

Vist l'escrit de l'alcaldia, proposant a EN José Iborra Richart i a EN Marià
López Sancho com a Consellers Generals de la Caixa d’Ontinyent, per un període
de sis anys, i a EN Ramon Vila Gisbert i a N’Antonio Perales Perales com a suplents
d'estos.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Promoció
Econòmica de data 11 de novembre de 2003.

El Ple de l'Ajuntament, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més
els onze dels Regidors integrants del Grup Popular), cap vot en contra i nou
abstencions (els set vots dels Regidors del Grup Socialista, més el vot de l'integrant
del Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Acceptar la proposta del senyor Alcalde i designar a EN José Iborra
Richart i a EN Marià López Sancho com a representants d'esta Corporació en
l'Assemblea General de la Caixa d’Ontinyent, per un període de sis anys, i a EN
Ramon Vila Gisbert i a N’Antonio Perales Perales com a suplents d'estos.

Segon.- Per a la plena efectivitat d'estes designacions, haurà de formular-se
expressament l'acceptació per part dels interessats, que serà remesa, junt amb la
còpia certificada del present acord, al Sr. President de la Comissió Electoral de la
Caixa d’Ontinyent.

4t. – EXPTE. NÚM. 620/2003 PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL CENTRE D'ESTIMULACIÓ
PRECOÇ.



Es dóna compte al Ple dels antecedents constants en l'expedient per a
l'aprovació d'una ordenança fiscal que regule la imposició d'una taxa per la prestació
del servei de tractament assistencial preventiu en el Centre d'Estimulació Precoç.

Igualment es dóna compte del dictamen favorable de la comissió informativa
d'Hisenda i Promoció Econòmica en sessió celebrada l'11 de novembre de 2003.

El Ple dóna per reproduïda la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'Orde
del dia amb els arguments i pronunciaments recollits en el punt precedent.

Intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, qui manifesta que impugna, com ja va fer
constar en la sessió d'11 de novembre últim, el dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de Comptes, sempre que, diu,
l'expedient mancava d'estudi econòmic el que va conduir que la Comissió
desconeguera en profunditat les característiques del servei i de la pròpia taxa
l'aprovació de les quals es proposava; respecte del fons de l'assumpte entén que la
naturalesa del servei aconsellaria la seua gratuïtat; reforça la seua manifestació en
el sentit que la seua oposició ho és a la forma en què s'ha plantejat la taxa i no a
l'existència del servei, en si mateix considerat; reitera el seu inconvenient a la
tramitació de l'expedient i anuncia que es reserva l'exercici d'accions legals.
Posteriorment, en torn de rèplica, expressa que els poders públics tenen l'obligació
de prestar este tipus de serveis sense esperar que els ciutadans li ho hagen d' agrair
i insisteix que la informació del servei i del seu finançament prestat a la Comissió va
ser deficient i que, al seu entendre, la taxa proposada és ridícula.

Seguidament pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, qui es suma a la impugnació
realitzada per la seua predecessora. Respecte del fons de l'assumpte manifesta que
la recaptació prevista per la taxa a penes abastarà els 6.000 euros el que, interpretat
en la globalitat del pressupost en res impedeix que s'opte per la gratuïtat del servei
simplement prescindint de qualsevol de les múltiples despeses supèrflues que
ocasiona la gestió municipal; en cas contrari, diu, s'impedeix que els usuaris amb
rendes baixes que no disposen de 20 euros puguen acudir al centre. Posteriorment,
en torn de rèplica, proposa que es regule normativament el règim d'ajudes que els
serveis socials municipals puguen atorgar als usuaris del servei amb majors
necessitats, i això a fi d'evitar que la decisió quede al lliure arbitri del funcionari
responsable.

A la seua finalització intervé el senyor Ildefonso Suàrez Garrido, pel Grup
Socialista, qui reprova que s'impose una taxa en matèria de benestar social quan
l'Ajuntament només dedica a este menester el 0.8 % del Pressupost; entén que
podrien suprimir-se determinades despeses supèrflues i mantindre amb això el
servei gratuït; considera que la imposició que esdevé dels tributs, en general, obliga
l'Administració a assumir, total o parcialment, el cost de serveis, com este, bàsics en
l'estat del benestar; proposa que l'Ordenança es redueixca a la imposició d'una
matrícula per anualitat amb previsió d'exempció per a les rendes més baixes.

Finalment pren la paraula la senyora Maria José Masip Sanchis, Regidora
delegada de Benestar Social i Sanitat, qui exposa el següent: que el Centre
d'Estimulació atén a tota l'Àrea 13 i no sols a ciutadans de XÀTIVA; que, al seu
entendre, la taxa és simbòlica i no ridícula i constitueix la implicació de l'usuari en el
servei; que des del Centre, sistemàticament, s'informa de les possibilitats que
ofereixen els serveis socials per a aquells a què la satisfacció de la taxa els resulte
inabastable; que en eixe sentit els serveis socials de XÀTIVA atenen la taxa de 4



usuaris xativins, 1 els de Vallada i 1 els de Vila-nova de Castelló; finalitza
manifestant que es congratula que s'haja pogut implantar el servei a XÀTIVA i diu
que en tots els altres centres de la Comunitat Valenciana també es paga.

En última instància, el senyor Alcalde expressa que la línia d'actuació del seu
govern prioritza la implantació del servei a la seua gratuïtat i, apunta, que amb
l'anterior equip de govern no existia la possibilitat d'imposar la taxa perquè no existia
el servei.

El senyor Ramon Ortolà Mestre, per al·lusions, demana la paraula al senyor
Alcalde-President per a contestar el seu últim comentari, al que este es nega per
entendre que no se l’ha al·ludit personalment sinó a la gestió global de l'anterior
equip de govern.

I vist tot, la Corporació, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més
els onze dels Regidors integrants del Grup Popular), nou vots en contra (els set vots
dels Regidors del Grup Socialista, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar l'ordenança fiscal reguladora del servei d'atenció en el
Centre d'Estimulació Precoç, que en la seua redacció per articles queda de la
següent forma:

Article. 1.
De conformitat amb el que preveu l'article 58, en relació amb el 20 n), estos

dos de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en la
nova redacció donada per la llei 25/98, de 13 de juliol, en matèria de taxes i preus
públics locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d'assistència
al Centre d'Estimulació Precoç.

Article 2. Concepte
La prestació del servei d'assistència i estada al Centre d'Estimulació Precoç

consistent en el tractament assistencial i/o preventiu de xiquets amb problemes de
desenrotllament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal
amb edats compreses entre 0 i 3 anys: estimulació, fisioteràpia, psicomotricitat,
logopèdia, es regirà per esta ordenança.

Article 3 Base imposable
Està determinada per la utilització dels serveis enumerats en l'article anterior,

i l'obligació de contribuir naix des de l'admissió del xiquet en el centre.
Article 4. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament les persones usuàries dels serveis mencionats

que especifica esta ordenança.
Article 5. Tarifes
Pels serveis enumerats anteriorment la tarifa mensual serà:
Tractament complet, a raó de 2/3 sessions setmanals 20 €
Tractament d'1 sessió setmanal 15 €
Tractament d'1 sessió quinzenal 10 €
Tractament de control d’1 sessió mensual 5 €
Article 6. Disposició final.
Esta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el

Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2003 i regeix fins
que siga modificada o derogada expressament.

Segon.- El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb el que
preceptua l'article 17 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, haurà de



sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el tauler d'anuncis de la
corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini del qual podrà
examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes.
Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

5é. - EXPTE. NÚM. 621/2003 TARIFES D'AIGUA POTABLE EN LA ZONA
RESIDENCIAL DE BIXQUERT.

En relació amb l'assumpte de referència el senyor Alcalde-President, en ús de
les facultats que li confereix l'article 92 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, motiva la
conveniència que el mateix quede sobre la taula fins tant siga dictaminat per la
Comissió Informativa pertinent. El que el Ple, unànimement, accepta.

6é. - EXPTE. 362/2003 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI
2002. APROVACIÓ DEFINITIVA.

Donat compte pel Secretari de l'expedient instruït per a l'aprovació del compte
general del Pressupost de 2002, preparada i redactada per l'Interventor.acctal.

Pel President de l'Entitat es proposa la seua aprovació pel Ple de la
Corporació, de conformitat amb el que estableix l'art. 193 de la Llei 39/88
Reguladora de les Hisendes Locals.

Resultant que el citat compte, aprovat inicialment per la Comissió d'Hisenda i
Patrimoni en funcions de Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 14
de juliol de 2003, procedint-se a la informació pública per mitjà d'exposició en el
Tauler d'anuncis de la Corporació i en el butlletí Oficial de la Província número 174
de 24 de juliol de 2003, havent presentat durant el període d'informació pública, un
escrit d'al·legacions en contra de l'aprovació del citat compte.

Resultant que la Comissió d'Hisenda i Patrimoni en funcions de Comissió
Especial de Comptes, en sessió celebrada l'11 de novembre de 2003, va estudiar
les reclamacions presentades, acordant desestimar-les i en conseqüència es va
procedir a l'aprovació definitiva del compte general del Patrimoni de l'exercici 2002.

Obert debat la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, anuncia que votarà en contra sempre que es tracta
d'actuacions anteriors a la seua presència com a membre de la Corporació
Municipal.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa, anuncia que s'abstindrà.

Seguidament pren la paraula el senyor Ildefonso Suàrez Garrido, pel Grup
Socialista, qui reitera en la seua totalitat les al·legacions formulades en el període
d'exposició pública, tant pel que fa a la falta de detall de les factures referides a
despeses de representació, al destí del patrimoni municipal del sòl, a la relació de
deutors, a la possible aplicació indeguda de l'IVA en Proexa i l'existència de
contractes menors continuats que vulneraria la Llei de contractes; denota falta de
voluntat d'aclarir tots estos assumptes i manifesta que el Ple és el vertader
responsable de l'aprovació dels comptes pel que a ell, si és procedent, exigirà la
responsabilitat que jurídicament corresponga; adverteix que es reserva el dret a



informar al Síndic de Greuges i a presentar recurs de reposició.
I vist tot, la Corporació, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més

els onze dels Regidors integrants del Grup Popular), huit vots en contra (els set vots
dels Regidors del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i una abstenció (el vot de l’integrant del Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades i en conseqüència aprovar
definitivament el compte general del Pressupost de 2002, formada per la de la
pròpia entitat, la de l'organisme autònom Consell Esportiu i la de la societat
mercantil, amb capital íntegrament municipal, PROEXA SA.

Segon.- En compliment de l'art. 193.5 de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals, donar compte del present acord al tribunal de comptes, junt amb els
justificants dels estats i comptes anuals. Així mateix comunicar el present acord a
N’Ildefonso Suàrez, com a autor de les al·legacions presentades.

7é. – EXPTE. NÚM. 530/2003, MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI 2004.

Donat compte dels antecedents  obrants en l'expedient instruït pels serveis
econòmics de la Intervenció de fons, per a la modificació de les ordenances Fiscals
per al pròxim exercici econòmic de 2004, i la seua aplicació en este municipi.

Per l'Interventor acctal. es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Hisenda,
en el qual s'exposa la proposta de modificació per a cadascuna de les ordenances i
que es concreta en el següent:

Impost sobre béns immobles
S'incrementa el 2 per cent el tipus de gravamen per als béns urbans.
Taxa de Fem
S'incrementa un 10 % totes les tarifes
Taxa pel subministrament d'aigua potable.
S'incrementa la quota de servei un 4,66 %, la quota de consum en un 7,16 %

i els drets de connexió un 10 %. Es modifica l'apartat 4 de l'article 4 per a establir
una quota d'alta en funció del calibre del comptador.

Així mateix es modifiquen els articles corresponents de l'ordenança
reguladors del servei d'aigua potable per a establir que la propietat del comptador és
de l'Ajuntament.

Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública i la
seua permanència en el  dipòsit municipal.

S'establix la tarifa per recollida de vehicles en 56 € i per recollida de
motocicletes en 30 €, una vegada iniciats els treballs, i no traslladant-se el vehicles
al dipòsit per la presència del propietari, es meritarà el 50 % de la tarifa anterior.

En els vehicles superiors a 5000 kg., la tarifa s'incrementarà en 12 € per cada
1000 kg. O fracció que excedeixca dels 5000 kg.

Casa de la Cultura
Es canvien les denominacions de les sales, els preus per la utilització de les

instal·lacions no es modifiquen.
Preu públic per l'ús de les instal·lacions i activitats esportives municipals.
Poliesportiu “Les Pereres”



En la piscina s'inclou l'abonament a 10 sessions amb 1 gratis
Camp de futbol, per a partits de futbol 7 i 11, es modifiquen els preus dels no

abonats, amb increments del 6 al 19 % i s'inclou l'abonament de 10 partits amb 1
gratis.

Camp Municipal Infantil
Per a partits de futbol 7 i 11, es modifiquen els preus dels no abonats amb

increments del 6 al 19 % i s'inclou l'abonament de 10 partits amb 1 gratis.
Activitats esportives municipals
S'eliminen les tarifes de ball de saló esportiu i s'inclou que els jubilats tindran

tarifa gratis per a l'activitat de gimnàstica correctiva, que els usuaris de família
nombrosa tindran un descompte del 20% per a qualsevol activitat esportiva i els
participants en lligues de futbol 7 i 11 se'ls podrà practicar un descompte del 15% si
abonen el preu abans de l'inici de l'activitat.

Llicència d'obertura d'establiment
Es desvincula de les tarifes del IAE i es proposa aplicar les tarifes següents:
Tramitació expedient 300 €
Canvis de titularitat 150 €
Activitats qualificades 750 €
Canvis en activitats qualificades 375 €
Variació titular 100 €
Conservatori Lluís Milan
S'aprova l'establiment de les tarifes següents:
Taxes i quotes
Matrícula 26,50€ per assignatura
Carnet escolar 1,49€
Obertura expedient (alumnes de nou ingrés) 16,77€
Quotes trimestrals
Instrument 42,00€€
Assignatures complementàries 25,00€€
(a partir de cinc assignatures la resta exemptes)
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50 % en la matrícula.
El segon germà tindrà una bonificació del 25 % en la matrícula.
Museu i Castell
S'aplicarà una tarifa de grups en el Castell i es proposa l'establiment d'una

tarifa conjunta del Castell i Museu amb els preus següents:
Individualment:
Fins als 10 anys, entrada gratuïta.

- De 10 a 18 anys
 ........................................................................... 2,00

- Majors de 18 anys
........................................................................... 4,00
- Jubilats
........................................................................... 2,00
- Tren
........................................................................... 2,60

Grups de 10 o més:
- De 10 a 18 anys
........................................................................... 1,40

Majors de 18 anys
- 2,80



Jubilats
......................................................................... 1,40
- Tren
......................................................................... 2,60

Escorxador
S'incrementen les tarifes un 3,5% a proposta del concessionari
Cementeri
S'incrementen les tarifes un 2,9 € i es modifica el preu que s'abona per la

reversió dels nínxols d'acord amb la taula següent:
Dins del primer any de concessió 70 % del valor actual
Dins del segon any de concessió 60 % del valor actual
Dins del tercer any de concessió 50 % del valor actual
Dins del quart any de concessió 40 % del valor actual
Dins del cinqué any de concessió 30 % del valor actual
A partir del cinqué any de concessió 25 % del valor actual
Mercat al detall, Clavegueram i Guals permanents
S'incrementen les tarifes un 2,90 %

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, qui, inicialment, lamenta les formes
[Substantiu] emprades per a debatre i tractar assumptes de profund calat com el
present, així com l'evident falta de temps per a preparar propostes o alternatives. No
comparteix la posició del govern municipal per justificar únicament els increments
plantejats en el fet que els serveis siguen deficitaris; reprova el fet que el servei de
grua municipal resulte deficitari; posa de manifest que de totes les opcions que la
Llei ofereix entorn a l'IBI urbana únicament s'ha recollit l'increment d'un 2% en el
tipus impositiu, despreciant-se les possibilitats d'imposició de recàrrecs a vivendes
buides i de bonificacions a famílies nombroses o a immobles amb valor
historicoartístic; finalment manifesta la seua sorpresa per l'increment que
experimenten serveis bàsics com l'aigua i l'recollida de fem en contraposició amb el
poc d'increment que experimenta l'IBI.

Seguidament pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, exposa que la taxa per recollida de
fem ha sofrit un increment superior en la tarifa domèstica que en la de grans
productors; que, en general, totes les propostes d'increment ho són per damunt del
IPC, situant a les rendes més baixes i als pensionistes en una situació de minva en
el seu poder adquisitiu; que no es primen polítiques que fomenten actituds
respectuoses amb el medi ambient i el seu desenrotllament sostenible; que la
política municipal és merament impositiva; proposa que la tarifa domèstica
s'incremente el IPC i repercutint l'equilibri financer del servei en els productors
majoritaris; respecte de la taxa per prestació del servei d'aigua potable diu no
comprendre ni compartir que s’aplique a l'estudi econòmic de l'ordenança la
cinquena part dels salaris de l'Ajuntament per a justificar l'increment; acaba dient
que no hi ha polítiques d'estalvi de l'aigua; en torn de rèplica retrau la parca
informació obrant en els expedients relativa als estudis econòmics de les
ordenances a modificar el que, diu, indueix a errors d'interpretació; reitera la falta de
polítiques de conscienciació mediambiental; retrau la falta de receptivitat del govern
a les propostes que diu portar anys fent.

A la seua finalització pren la paraula el senyor Ildefonso Suàrez Garrido, pel
Grup Socialista, qui redunda en l'opinió dels seus antecessors en el torn de paraula



respecte a la faltada documentació obrant en l'expedient de modificació el que
adduïx a un retard en la presa de decisions per part de l'equip de govern; mostra la
seua estranyesa perquè un ajuntament que es diu sanejat apuge tant els impostos
el que, al seu entendre, ajuda a què apuge la inflació; en la taxa per recollida de fem
només troba justificació a l'increment proposat en les exigències que puga estar
formulant l'adjudicatària del servei; tampoc no comparteix la pujada en les tarifes de
l'aigua; estos dos serveis, diu, són bàsics el que justifica el fet que puguen ser
deficitaris; la pujada de les tarifes en el conservatori l'addueix a la disminució de la
subvenció conferida per la Generalitat Valenciana producte, segons argumenta, de
la situació de fallida per la qual passa la hisenda autonòmica; el problema, segons el
senyor Suàrez Garrido, no prové de la falta de recursos sinó del creixent increment
de la despesa corrent; proposa que es suprimeixquen determinades partides de
l'estat de despeses (atencions protocol·làries, actuacions deficitàries en Teatre,
intermediaris en l'organització de la Fira, etc) i que únicament es grave a les
vivendes buides bonificant les vivendes del nucli antic que es troben en condicions
d'habitabilitat i decor.

El senyor Alcalde-President crida a l'orde al senyor Suàrez Garrido i li
demana que es cenyisca a l'assumpte amb major brevetat en la seua intervenció.

Posteriorment, en torn de rèplica, continua el senyor Suàrez Garrido dient que
la pressió fiscal de municipis de tamany semblant al de Xàtiva és menor a la d'esta
ciutat i que, prescindint de la traducció a euros/mes del que cada pujada supose per
a cada família xativina, la veritat és que, percentualment, els impostos pugen molt
per damunt del que seria admissible.

Seguidament presa la paraula el Regidor Delegat de Medi Ambient, el senyor
Juan Carlos Crespo Badia, per a justificar que els increments del servei de grua, en
relació amb els de poblacions semblants, estan clarament infradimensionats; explica
les polítiques d'educació i conscienciació mediambiental realitzades en matèria de
recollida de residus; exposa que la seua política es fonamenta en un increment
progressiu de tarifes amb el propòsit d'aconseguir un equilibri financer en la
prestació del servei; estableix un comparatiu amb distints ajuntaments que, diu,
motiva una tendència generalitzada del municipalisme cap a polítiques d'equilibri;
finalment al·ludeix que els increments queden clarament justificats en la substancial
millora que, diu, ha experimentat el servei.

Tanca el torn d'intervencions el senyor Alcalde per a expressar el següent:
que li sorprén que des del Grup Socialista es qüestione la despesa en cultura,
concretament en el teatre; que entén que la seua política en matèria de cultura, amb
la resta d'àrees, és compartida per la ciutadania i per això els voten; manifesta que
l'endeutament de Xàtiva, inferior al 7%, és menor al del seu entorn i això sense
deixar de realitzar inversions; entén que la proposta de modificació de tarifes es
limita a repercutir en el ciutadà una part de l'increment del cost experimentat en la
prestació dels serveis assumint l'Ajuntament el dèficit restant; expressa que el seu
govern actua amb criteri i rigor el que, entre altres mesures, l’ha portat a ordenar
inspeccions a fi que aflorar el frau fiscal existent assumint, sense pal·liatius, el cost
polític.

Considerant la normativa legal establida a l'efecte, en els articles 15 i
següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora d'Hisendes Locals.

Vist el dictamen favorable emés per la Comissió informativa permanent
d'Hisenda i Promoció Econòmica, d'11 de novembre de 2002.

La Corporació, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els onze
dels Regidors integrants del Grup Popular), nou vots en contra (els set vots dels



Regidors del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista
valencià-esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció , ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals,
que en la seua nova redacció per articles queda de la següent forma:

Impost de béns immobles
Article 2. Tipus de gravamen
1) El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns

de naturalesa urbana es fixa en el 0,612%
2) El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns

de naturalesa rústica es fixa en el 0,720%
3) De conformitat amb què preveu la disposició addicional segons la llei

39/88, de 28 de desembre, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles
aplicable als béns dels valors cadastrals dels que han estat revisats o modificats
serà:

Si són béns de naturalesa urbana, el ........................... 0,612%
Si són béns de naturalesa rústica, el..…………………. 0,720%

Article 3. Bonificacions
Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost els

subjectes passius que ostenten la condició de titulars de famílies nombroses en la
data de meritació corresponent al període impositiu d'aplicació i respecte als
immobles que constitueixquen la seua vivenda habitual familiar.

Per a gaudir d'esta bonificació els interessats hauran d'instar el benefici a
l'Ajuntament de Xàtiva, durant el període impositiu d'aplicació, aportant fotocòpia
compulsada del títol de família nombrosa, document que identifique l'immoble per al
qual es sol·licita la bonificació i la seua referència cadastral, i certificat que resulte
que el mateix constitueix la residència habitual de la família nombrosa.

Els beneficis anteriorment establits aplicables a vivendes de protecció oficial o
equiparables segons normativa autonòmica i a titulars de famílies nombroses no són
excloents.

Recollida de fems
Article 6. Quota tributària
La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que es

determina segons la naturalesa i destinació de l'immoble.
Amb esta finalitat, s'aplica la tarifa següent:
Tarifa                           Quota tributària
Reduï da 26,00
A 50,00
B 149,20
C 300,00
D 400,00
E 3.185,00
F 12.483,20
…
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament podrà aplicar esta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les



tarifes anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 100
kg./dia o els 300 litres/dia en volum.

Per a l'obtenció del cost real es fixen els següents paràmetres:
Preu total per quilogram (Pu): 0,0762 €
Penalització per volum (Pv): 205,26 € a l'any per unitat de contenidor

addicional.
Mitjana de producció diària ( PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles

recol·lectors; esta mesura serà realitzada directament per l'Ajuntament o a instància
dels particulars i comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris efectuats
almenys en un període de dues setmanes representatives de producció.

Així doncs, la tarifa a aplicar resultarà ser:
TARIFA = PMD + PU + 365 + PV)

…

Aigua potable
Article 4. Tarifa.
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 4,13

€/quadrimestre (12,38 €/any) per cada comptador i usuari.
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua

potable de 0,2486 €/m3 d'aigua consumida.
3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:
- Per cada vivenda ........................................................... 75,47 €€
- Per cada local comercial o industrial, 0’8216 €/m2 amb un

mínim de........................................................................... 86,81 €
- Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat

pels propietaris .............................................................. 150,95 €
El pagament d'estes quantitats es verificarà per una sola vegada i en el

concepte que s'expressa. Les connexions són per compte del peticionari davall la
supervisió i direcció tècnica de l'Ajuntament.

Alta nova: s'estableix una quota en funció del calibre del comptador segons el
següent quadre:

Calibre comptador      Taxa per alta nova
13 mm 48,06
15 mm 50,47
20 mm 55,96
25 mm 94,21
30 mm 112,75
40 mm 153,19
50 mm 276,58
65 mm 338,05
80 mm 411,04
L'alta, pressuposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de

l'Ajuntament. El canvi de nom no implica cost per al sol·licitant, excepte quan això
suposa la instal·lació d'un nou comptador, que es considerarà una alta nova. A més
de la quota d'alta, i al a signatura de la pòlissa d'abonament, s'hauran de dipositar
en concepte de fiança la quantitat de 44,20 €. Per a la devolució de la fiança l'usuari
haurà de presentar, en el moment de la baixa del servei, còpia de la pòlissa
d'abonament.



Ordenança reguladora del servei d'aigua potable
Article 15 Propietat de les instal·lacions:
Tot el material de canalització, fins a la clau de presa, serà de propietat

municipal, sent de propietat particular la connexió, i la instal·lació interior de l'edifici
(exclòs l'aparell comptador d'aigua), local o vivenda on l'aigua contractada s'haja de
consumir.

…
Article 24. Aparell comptador.
L'aparell comptador del consum d'aigua potable, el facilitarà el

subministrador.
…
Article 25. Reposició del comptador
Quan, com a conseqüència del temps transcorregut, el comptador no

funcione, sense que siga possible la reparació del mateix, per no existir peces de
recanvi, el servei procedirà a la substitució sense càrrec per a l'abonat.

Article 31. Abonament quadrimestral per a la conservació i el manteniment.
Serà per compte i a càrrec dels usuaris la conservació i manteniment de la

connexió.
…
Recollida de vehicles
Article 3. Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
S'entén per recollida del vehicle l'enganxall i el trasllat fins al dipòsit

municipal.
Recollida de vehicles:
a) Recollida de motocicletes i altres vehicles semblants.......................... 30 €

b) Recollida d'automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i
altres vehicles semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg................... 56 €

c) Els vehicles amb tonatge superior a 5.000 kg., les quotes seran les
mateixes que l'apartat anterior, incrementes en 12 € per cada 1000
kg. o fracció que excedisca dels 5.000 kg.

d) Quan s'acudisca a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris
per al seu trasllat al dipòsit municipal. No poguera consumar-se este
per la presencial del propietari, es meritarà el 50% de les tarifes
anteriors.

La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al dipòsit i a la
guarda dels vehicles, donat el cas que transcorregudes 24 hores des de la recollida
sense haver estat retirada pels propietaris, i llavors, es fixa la quantitat següent:

a) Pel dipòsit de motocicletes, tricicles, motocarros, i altres vehicles
semblants, per dia........................................................................1,10 €

b) Per la resta de vehicles, per dia...................................................2,10 €

Casa de la Cultura
Canvi de denominació de dependències de la Casa de la Cultura
Denominació antiga                                  Nova denominació
Saló Galeria (3 pis) Sala entresòl
Saló d'usos diversos (2 pis) Sala 1a planta



Sala Albereda Sala 2a planta
Saló de conferències Moncada Saló d'actes

Instal·lacions esportives
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES PERERES
…
Piscina
Abonats......................................................................................... gratis
No abonats:
Fins als 16 anys inclusius............................................................. 1,50 €
Més de 16 anys............................................................................ 2,20 €
Abonament de 10 banys, 1 gratis
…
Camp de futbol: (per partit de 60 minuts)          Abonats         No abonats
FUTBOL 7
Llum natural.....................................................17,00 €............... 25,00 €
Llum artificial....................................................24,00 €............... 35,00 €
Partits oficials...................................................25,00 €............... 50,00 €
FUTBOL 11
Llum natural.......................................................20,00 €............. 27,00 €
Llum artificial......................................................27,00 €............. 35,00 €
Menors de 16 anys gratis...................................gratis................ gratis
Abonament de 10 partits, 1 gratis
…
CAMP MUNICIPAL INFANTIL
Camp de futbol per partit de 60 minuts
FUTBOL 7
Llum natural................................................................................ 25,00 €
Llum artificial............................................................................... 35,00 €
FUTBOL 11
Llum natural................................................................................ 27,00 €
Llum artificial............................................................................. 35,00 €€
Partits oficials.............................................................................. 50,00 €
Menors de 16 anys gratis.............................................................. gratis
Abonament de 10 partits, 1 gratis

…
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
Competició esportiva menors de 16 anys................................... 20,00 €
Escola esportiva d'estiu............................................................ 41,50 €€
Autobús de l'escola esportiva d'estiu.......................................... 29,00 €
Curs de natació........................................................................... 41,50 €
Escoles esportives municipals.....................................................41,50 €
Manteniment físic d'adults
*Abonats poliesportiu.................................................................... 6,20 €
*No abonats poliesportiu............................................................... 9,20 €
Activitats esportives disminuï ts.......................................................gratis
Jocs esportius de la Generalitat Valenciana.................................. gratis
Becats (escassos recursos econòmics, minusvàlids, etc.)............. gratis
Gimnàstica correctiva................................................................... 9,20 €



Els pensionistes o jubilats participants en l'activitat de gimnàstica
correctiva..............................................................................................gratis
Bonificacions
Posseï dors del Carnet Jove (IVAJ) per a l'ús de les instal·lacions
esportives i participació en les activitats esportives municipals .......15%
Usuaris de família nombrosa, en qualsevol activitat esportiva .........20%
Participants en lligues amistoses de caràcter anual i/o temporada
esportiva de futbol 7 i futbol 11, sempre que abonen el preu públic a
l'inici de l'activitat..……......................................................................15%
Per a aquelles famílies que assisteixquen diversos fills:
Pel 2n fill.......................................................................................... 20%
Pel 3r fill........................................................................................... 30%
Pel 4t fill..........................................................................................gratis

Llicències d'obertura d'establiment
Article 10. Tarifes.
La taxa per llicència municipal d'obertura d'establiment i d'activitats

qualificades, segons el Nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/90, de
26 de març, es liquidarà aplicant les següents quotes fixes:

Tramitació de llicència d'establiment................................................30 €
Canvis de titularitat de llicència d'establiment................................ 150 €
Tramitació de llicències d'activitats qualificades ........................... 750 €
Canvis de titularitat de llicències d'establiment............................375 €€
Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat
mercantil.........................................................................................100 €

Conservatori Lluís Milan
Article 3. Quantia.
La quantia del preu públic regulat en esta ordenança és la fixada en la tarifa

continguda en l'apartat següent per a cadascun dels diferents serveis.
Taxes i quotes
Matrícula (per assignatura)........................................................... 26,5 €
Carnet escolar............................................................................... 1,49 €
Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés)............................16,77 €
Quotes trimestrals
Instrument....................................................................................42,00 €
Signatures complementàries....................................................... 25,00 €
(a partir de 5 signatures, la resta exempt)
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula.
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula.

Museu
Article 5.
…
Tarifa conjunta castell-museu
Individualment:
Fins als 10 anys, entrada gratuï ta
De 10 a 18 anys........................................................................... 2,00 €
Majors de 18 anys......................................................................... 4,00 €
Jubilats..........................................................................................2,00 €



Tren............................................................................................... 2,60 €
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun.................................................... 1,40 €
Majors de 18 anys, per cadascun............................................... 2,80 €
Jubilats, per cadascun................................................................. 1,40 €
Tren............................................................................................. 2,60 €
Les entrades conjuntes es podran adquirir en el Museu o en el Castell.

Castell de la Ciutat
Article 4. Tarifa
...
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun.................................................... 0,70 €
Majors de 18 anys, per cadascun................................................ 1,40 €
Jubilats, per cadascun................................................................. 0,70 €
Tarifa conjunta castell-museu
Individualment
Fins als 10 anys, entrada gratuï ta
De 10 a 18 anys............................................................................ 2,00 €
Majors de 18 anys......................................................................... 4,00 €
Jubilats..........................................................................................2,00 €
Tren............................................................................................... 2,60 €
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun.....................................................1,40 €
Majors de 18 anys, per cadascun................................................. 2,80 €
Jubilats, per cadascun...................................................................1,40 €
Tren............................................................................................... 2,60 €
Les entrada conjuntes es podran adquirir en el Museu o en el Castell.

Escorxador
TARIFES PER TREBALLS I DISTRIBUCIÓ DE CANALS:
ESPÈCIE Preu kg./canal Preu unitari
Vedella 0.1698 € 37.89 €
Equí 0.2038 € 44.15 €
Porc 0.1426 € 10.55 €
Porca 0.1902 € 13.67 €
Corder 0.3804 € 4.68 €
Ovella 0.3056 € 5.27 €
Cabrit 5.09 €
Despulles 10.93 €
Ports a Xàtiva 0.1155 €
Ports fora de Xàtiva 0.1291 €
Ports corder a Xàtiva 1.56 €
Ports corder fora de Xàtiva 1.73 €

TARIFES PER SERVEIS SANITARIS

SUBPRODUCTES:
UNITAT + KG/UNITAT                                    Preu unitat      preu kg./canal
Vedella..................................................... 0,7607 0,0217



Boví > 24 mesos................................... 1,3693 0,0391
Equí....................................................... 0,0185
Porcí..................................................... .0,0766 0.0163
Corder..................................................... 0,2726 0.0717
Ovella......................................................... 0.0837

Materials específics de risc
                                                                                                          Preu unitat
Vedella17,31 €
Boví > 24 mesos 17,96 €
Boví > 24 mesos, espinada 15,88 €
Oví......................................   0,15 €
Oví > 24 mesos..................   1,78 €

BAIXES TRANSPORT QUADRA
                                                                                                          Preu unitat
Boví ...................................................... 293,42 €
Equí....................................................... 212,27 €
Porcí......................................................    26,78 €
Oví – cabrum.........................................    20,65 €

CEMENTERI
Article 4. Els drets o taxes que percep l'Ajuntament són els que es determina

la tarifa següent:
Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera   97,40 €
Segona 779,30 €
Tercera 779,30 €€
Quarta. 779,30 €
Cinquena. 779,30 €
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 7.408,90 €
Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 779,30 € com a

tarifa única.
S'estableix en 50 anys el dret d'ocupació temporal dels nínxols.
Per ocupació temporal del parterre o jardí, per a cendres l'import serà de

401,30 € i 25 anys els drets d'ocupació temporal.
Article 6.
...
Cas de concedir-se este trasllat, el sol·licitant haurà de renunciar a favor de

l'Ajuntament el nínxol que deixa lliure, rebent com a preu del nínxol en el moment de
la recuperació, l'abonament dels drets següents, conforme a la tarifa vigent, en el
moment de la reversió.

Dins del primer any de concessió 70% valor actual
Dins del segon any de concessió 60% valor actual
Dins del tercer any de concessió 50% valor actual
Dins del quart any de concessió 40% valor actual
Dins del cinqué any de concessió 30% valor actual
A partir del cinqué any de concessió 25% valor actual
Article 7. La cessió de terrenys a perpetuï tat per a la construcció de panteons

i fosses familiars, serà objecte d'estudi per part de l'ajuntament, previ expedient



incoat a l'efecte. El preu per metre quadrat que es cedeixca serà de 1.055 €.
Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es pagaran

les quantitats següents:
Inhumació de cadàvers   93,00 €
Inhumació de pàrvuls o fetus   77,00 €
Exhumació de cadàvers 136,00 €
Exhumació de restes 103,00 €
Inhumació de cadàver en panteó familiar 206,00 €
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó 154,00 €
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri 129,00 €
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri 129,00 €
Trasllat de restes (interior de cementeri) 129,00 €
Col·locació de làpides en els nínxols   52,00 €
Article 9. Sent obligatòria la col·locació de làpides en els nínxols pels seus

cessionaris, i per a aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d'un nínxol per a
ocupar-lo immediatament porta l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a títol de
garantia, la quantitat de 59,80 €. Si transcorreguts sis mesos queda incomplida esta
obligació, l'administració col·locarà la làpida a càrrec del fons de garantia.

Article 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres serà
de 33,10 €, que seran abonats en el moment de la inhumació, així com 33,10 € més
per les despeses derivades de l'encofrat de ciment.

Mercat al detall
Article 11. L'exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i

divendres, reporta, per metre lineal i trimestre, la quantitat de 18,70 €. El pagament
de les taxes es farà exclusivament per mitjà de domiciliació bancària, per la qual
cosa els titulars del lloc estan obligats a subministrar les dades pertinents per a la
seua tramitació.

Per al Mercat municipal s'estableix una tarifa anual de 4.372,40 € que es
distribuirà entre les parades atenent al criteri següent:

El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global de la parada i l'altre
50% en funció dels metres lineals de venda al públic que tinguen les parades.

Clavegueram
Article 5. Quota tributària.

1.- La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i

depuració es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mitjana en m 3, facturada
en la finca.

A l'efecte, s'estableix la tarifa per m3 en....................................0,0828 €
2.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o

autorització de connexió a la xàrcia de clavegueram, serà de:
Per vivenda..........................................................................................68,50 €
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,0136 € per m2, amb un
mínim de...............................................................................................98,10 €
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris.........137,10 €

Guals
Article 9. La tarifa és la següent.



a) Entrada vehicles: per ml o fracció que faça l'entrada...............50,85 €
En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle
assenyalada, a més de la taxa.......................................................7,30 €
b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml o fracció
En horari matinal.........................................................................31,40 €
En horari de vesprada.................................................................31,40 €
c) Les plaques alliberades per l'Ajuntament, tant les de reserva
d'aparcament com les de càrrega o descàrrega, es facilitaran a 25,90 €

Segon.- El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb què
preceptua l'article 17 de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, haurà de
sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el tauler d'anuncis de la
Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini del qual podrà
examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes.
Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer.- Comunique's el present acord a la Intervenció de fons per a la seua
tramitació i efectes.

8u.– EXPTE.NÚM. 448/2003, APROVACIÓ DEL PROJECTE I PLEC DE
CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ, PER MITJÀ DE CONCURS AMB
PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES “CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI
MUNICIPAL DOCENT AL CARRER SANT AGUSTÍ”.

Donat compte del projecte redactat per Vetges tu i Mediterrània, SL per a
l'execució de  les  obres  de “Construcció d'edifici municipal docent al carrer Sant
Agustí”, amb un pressupost total de licitació de     1.296.915,17 €.

Resultant que el finançament de dites obres es realitza a càrrec del Conveni
subscrit entre este Ajuntament i la Generalitat Valenciana, a fi de realitzar diverses
actuacions de rehabilitació i reurbanització en el Conjunt Històric Artístic de Xàtiva.

 Resultant que per l'oficina municipal de supervisió de projectes i per la
Direcció General d'Arquitectura i Vivenda s'ha prestat la conformitat al projecte de
referència.

Vist   el   Plec    de   Condicions    Econòmic Administratives  per a la
contractació de les obres, per mitjà de concurs amb procediment obert.

Vista la minuta d'honoraris de redacció de projecte, presentada per Vetges tu
i Mediterrània, SL, per import de 57.832,96 €.

Obert debat intervé en primer lloc la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, qui expressa la seua opinió en el sentit
que l'ús de l'edifici haguera d'estar concretat des del propi projecte i, encara que
s'especifica el seu caràcter docent, es desconeix la seua definitiva funcionalitat;
entén que la present és una fase de l'expedient eminentment tècnica la qual cosa,
diu, no haguera d'obstar la conveniència de la seua determinació final; exposa la
voluntat de la comunitat educativa de l'E.PA de no ser traslladada del seu actual
entorn.

A la seua finalització pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel
Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, qui, en primer lloc, ratifica els
arguments esgrimits per la seua antecessora en el torn d'intervenció per a, a més,
abundar en el fet que el seu Grup ha tractat d'aportar propostes sense que se li haja



permés materialitzar-la.
Seguidament, el senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Socialista, intervé

recordant la dilació que està experimentant el conveni signat en el seu dia i que
finança la present actuació; expressa que el seu Grup es troba d'acord amb la
realització de l'obra però discrepa que el seu ús no es troba definit; entén que subjau
el dubte del govern sobre on ubicar definitivament l'E.PA, així com la falta de
claredat respecte del conveni amb la Universitat. Posteriorment, en torn de rèplica,
manifesta la seua incredulitat sobre la hipòtesi que es projecte un edifici per a ús
docent sense conéixer el seu destí final; entén que si hi havia una necessitat
peremptòria respecte de l'ensenyament reglat haguera d'haver-hi donat resposta en
el projecte que es sotmet a aprovació.

Pren la paraula el senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, qui
recorda que únicament es sotmet a aprovació el projecte tècnic i no el destí de l'obra
i que, en tot cas, està garantit l'ús docent de l'edifici. Abunda en la intervenció del
Grup Popular el senyor Ramon Vila Gisbert, Regidor d'Educació, qui recorda que
l'anterior equip de govern va definir, en origen, el destí de Sant Agustí per a
conservatori demostrant-se, diu, a posteriori, que no es tracta d'un lloc adequat;
explica que l'edifici té una configuració polivalent; que és conscient de les dificultats
que travessa l'actual ubicació de l'E.PA i que tractarà de resoldre-les i, finalment,
expressa que per la consecució del conveni amb la Universitat s'ha lluitat i la veritat
és que és una realitat que es tractarà d'ampliar.

Tanca el debat el senyor Alcalde-President qui manifesta que en els últims
anys el seu equip ha sigut capaç d'invertir 1.000 milions de pessetes en el nucli antic
provinents, tots ells, de transferències externes; que a l'EPA se li va oferir una
reubicació i, en el seu moment, la van rebutjar; que no obstant això li'ls donarà el
millor local possible; que prompte quedarà disponible l'edifici de l'actual institut Dr.
Simarro, amb les opcions que això oferirà; i tanca la seua intervenció exhortant que,
des dels membres de la Corporació, es conega més en profunditat la polivalència
del projecte que ara es presenta.

 I tancat el debat. Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres
Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura,  de 29 d'octubre de 2003,
proposant al Ple de la Corporació l'aprovació del projecte i plec de condicions.

La Corporació, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els onze
dels Regidors integrants del Grup Popular), cap en contra i nou abstencions (els set
vots dels Regidors del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar  el  projecte per a l'execució  de les  obres de “Construcció
d'edifici municipal docent al carrer Sant Agustí”, redactat per Vetges Tu i
Mediterrània, SL, amb un pressupost total de licitació de 1.296.915,17  €.

Segon.- D'acord amb el que disposa l'article 129  del Text Refós de la Llei de
Contractes de  les Administracions  Públiques, aprovat per RD Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, haurà de procedir-se al  replantejament del  projecte, comprovant la
realitat geomètrica de l'obra i  la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seua
normal execució,  com a  requisit indispensable per a l'adjudicació.

Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions Econòmic Administratives   i
l'obertura del procediment de contractació  de les referides obres, per mitjà del
sistema de concurs  amb procediment obert, havent de publicar-se  l'anunci de



licitació en el Butlletí Oficial de la Província.  Durant el termini de huit dies des de la
publicació del dit anunci podran presentar-se al·legacions contra el Plec de
referència, d'acord amb el que disposa l'article 122 del Real Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril.

Quart.- Aprovar l'ordenació de la despesa corresponent, a càrrec del Conveni
subscrit entre este Ajuntament i la Generalitat Valenciana, a fi de realitzar diverses
actuacions de rehabilitació i reurbanització en el Conjunt Històric Artístic de Xàtiva,
donant compte del present acord al Departament d'Intervenció, als efectes
pressupostaris que procedeixquen.

Cinqué.- Aprovar la minuta d'honoraris de redacció de projecte, presentada
per Vetges Tu i Mediterrània, SL, per import de 57.832,96 €, que seran d'abonament
a càrrec del citat Conveni.

Sisé.- Remetre certificat del present acord, així com la minuta aprovada a la
Direcció General d'Arquitectura i Vivenda de la Conselleria de Territori i Habitatge,
en compliment del conveni anteriorment citat (Conveni V-97/S-190).

9é.- EXPTE.NÚM 588/2003, RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA SOBRE LES OBRES A INCLOURE EN EL PLA PROVINCIAL
D'OBRES I SERVEIS DE L'EXERCICI 2004

Donat compte de la Resolució de l'Alcaldia Presidència número 859 de 13
d'octubre de 2003, del següent tenor literal:

“Vist l'escrit remés per l'Excma. Diputació Provincial de València, sol·licitant
d'esta Corporació la remissió, dins del termini que finalitza el pròxim dia 15
d'octubre, de les obres a incloure en el Pla Provincial d'Obres i Serveis per a l'any
2004.

Resultant que per este Ajuntament, en compliment d'allò que s'ha sol·licitat,
s'estima convenient la inclusió  en dit Pla Provincial  de les obres relatives a la
“Urbanització de la Plaça Calixt III” amb un pressupost de 293.839,15 €.

En virtut de les facultats que em vénen conferides per la vigent legislació de
règim local, RESOLC:

Primer. – Sol·licitar de l'Excma. Diputació Provincial de València la inclusió,
amb caràcter definitiu, dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis per a l'any  2004, de
les  següents obres:
• “Urbanització de la Plaça Calixt III”, amb un pressupost estimat de  293.839,15 €.

Segon.- Donar  compte de la present resolució al Ple de la Corporació per a
la seua ratificació, si procedeix, remetent la mateixa a l'Excma. Diputació Provincial
de València amb anterioritat al 15 d'octubre de 2003. Tot això en compliment de les
Instruccions dictades per a l'elaboració i aprovació del PPOS de l'any 2004”

En torn d'intervencions únicament pren la paraula el senyor Ramon Ortolà
Mestre, pel Grup Socialista, qui considera que la decisió sobre l'obra del Pla
Provincial li correspon a l'equip de govern, si bé, suggereix que tractant-se d'una
plaça emblemàtica es tramite un concurs de projectes per a definir el millor disseny
possible de l'obra. Respon el senyor Vicente Parra Sisternes, Regidor d'Obres
Públiques i Urbanisme, que no es realitzarà concurs d'idees però sí es sol·licitarà
propostes a distints arquitectes.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura,  de 29 d'octubre de 2003, proposant al Ple de la
Corporació la ratificació de la dita Resolució.



La Corporació, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els onze
dels Regidors integrants del Grup Popular), cap en contra i nou abstencions (els set
vots dels Regidors del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Ratificar la Resolució de l'Alcaldia Presidència número 859 de 13
d'octubre de 2003, transcrita en la part expositiva del present acord.

Segon.- Remetre certificat d'este acord a l'Excma. Diputació Provincial de
València, en compliment de les directrius dictades per a l'elaboració i aprovació del
Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2004.

10é.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PER A
LA PREPARACIÓ, ADJUDICACIÓ I DESENROTLLAMENT DEL CONTRACTE
DEL SERVEI PER A L'EXPLOTACIÓ DE BAR EN LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS: POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES PERERES” I
CAMP DE FUTBOL INFANTIL MUNICIPAL.

Per l'Alcalde-President es dóna compte de l'acord adoptat pel Consell de
Gerència, del Consell Esportiu municipal, òrgan autònom local de l'Excm.
Ajuntament de Xàtiva,  en la sessió celebrada el dia 3 d'octubre de l'any en curs, del
tenor literal següent:

“ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ  DEL SERVEI PÚBLIC
PER A L'EXPLOTACIÓ   DE  BAR,   EN   LES   INSTAL·LACIONS   ESPORTIVES
MUNICIPALS :  POLIESPORTIU  MUNICIPAL    "LES   PERERES" I CAMP DE
FUTBOL INFANTIL MUNICIPAL, INSTRUÏT  PER MITJÀ DE PROCEDIMENT
OBERT, MODALITAT DE CONCURS.

 Vist  l'expedient instruït per la Secretaria del Consell Esportiu municipal,  per
a la  contractació per mitjà de  procediment obert modalitat de concurs,  de la
concessió per a la gestió del   servei públic del servei de Bar en les instal·lacions
esportives municipals; Poliesportiu municipal "Les PERERES” i Camp de futbol
infantil municipal “, en què consta  el Plec de clàusules administratives  particulars
per  les  quals ha de regir-se la preparació, adjudicació,  i desenrotllament del
contracte.

Considerant, que el  que  disposa el Llibre II, Títol II,  i  en concret l'article
159.1 de la RDL2/ 2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, tractant-se d'un  contracte de gestió de serveis públics
ordinàriament la  forma d'adjudicació serà per mitjà de concurs, i per procediment
obert, complint-se els terminis assenyalats  en l'article 78 de la citada Llei.   Aplicant-
se per a  la  tramitació  de l'expedient  de  contractació  les disposicions  generals  i
preparatòries per a este tipus  de contractes.
 Pel Consell de Gerència del Consell Esportiu municipal, per unanimitat dels
seus membres, i després de la deliberació, es va adoptar el  següent ACORD:
        Primer.- Aprovar  la   contractació, per procediment  obert,  per mitjà de
concurs, de la concessió del servei de Bar en les instal·lacions esportives
municipals; Poliesportiu municipal "Les PERERES” i Camp de futbol infantil
municipal “, per un cànon anual mínim de 1.500  € , IVA inclòs. I per una durada d'1



any,  des de  l'1 de gener de 2004 fins al 31 de desembre, el primer any es
considera com a període de prova, podent  ser objecte  de fins a un màxim de 10
anys, per mitjà de  pròrrogues per períodes anuals,   pròrrogues que s'entendran
automàtiques si cap de les parts avisa per escrit a una altra amb tres mesos
d'antelació el seu desig de donar per finalitzada la concessió,    sent el període
màxim de  la contractació fins al  31 de desembre de 2013.

Segon.- El tipus de licitació, objecte d'esta concessió del dret de superfície
Xàtiva, s'entén a l'alça, fixant la quantitat mínima de    1.500  € , IVA inclòs , si bé la
Memòria presentada pels licitadors  serà valorada segons els criteris objectius, fixats
en l'article 24é del Plec de clàusules administratives.

Tercer.- Aprovar   el    Plec    de    clàusules  administratives  particulars  per
les quals ha de regir-se  la preparació,  adjudicació,  i desenrotllament del  contracte.

Quart.- Procedir  a  l'exposició    pública  del plec de clàusules administratives
particulars, conforme al procediment legalment establit, i procedir a la tramitació
urgent de l'expedient, reduint els terminis per a la licitació i adjudicació, a la meitat.

Cinqué.- Donar  compte  del  present acord   als  interessats, al President de
la Junta Rectora del Consell Esportiu municipal, a l'Administrador Gerent, així com a
fi de control del servei a l'Oficial de Manteniment d'instal·lacions esportives. Així com
als efectes pressupostaris i de despeses, a  la  Intervenció i Dipositaria  de  fons del
Consell Esportiu municipal.”

Quedant la Corporació assabentada i instant la continuació de l'expedient, als
efectes legalment establits.

Sent les 10.05 hores s'absenta de la sessió la senyora Cristina Súñer Tormo.

11é. -RESOLUCIONS DE L'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
el seu article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte a la
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números 810 al 928 de 2003, corresponents al mes d'octubre de 2003.
Quedant el Ple assabentat de totes elles.

12é. - DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

Es dóna compte al Ple de les mocions, de caràcter extraordinari, presentades
pel portaveu del Grup Municipal Socialista, pel portaveu del Grup Municipal
Esquerra Unida, Esquerra Valenciana: Entesa, per la portaveu del Grup municipal
BLOC-EV i pel portaveu del Grup Municipal P.P., per a la seua discussió i debat en
la present sessió, que no han format part de l'orde del dia.

De conformitat amb el que preveu l'article 91.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en
relació amb l'article 83 de la citada norma i 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, el
Portaveu del grup proponent passa a justificar la urgència de la moció als efectes
que, el Ple, tot seguit, vote sobre la procedència del seu debat i resolució, amb el



següent resultat:

1.- EXPTE. NÚM. 556/2003, ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀNSIT
EN EL NUCLI ANTIC  DE XÀTIVA.

El senyor Juan Carlos Crespo Badia, Regidor de Seguretat Ciutadana i
Transports, explica la conveniència que el Ple, tota vegada que l'assumpte esta prou
gastat, adopte resolució amb caràcter d'urgència possibilitant la correcta i adequada
regulació de l'àmbit en què s'està restringint el trànsit rodat.

Únicament mostra la seua oposició a què es tracte amb caràcter d'urgència el
senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana:
Entesa, per considerar que, sent urgent la regulació del trànsit en el nucli antic,
haguera de convocar-se un ple monogràfic que entenguera de l'assumpte.

Sent les 22.10 hores s'incorpora a la sessió la senyora Cristina Súñer Tormo.
I no havent-hi més intervencions l'Ajuntament Ple, per vint vots a favor (el de

l'Alcalde-President més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular, més els
set vots dels Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), un vot en contra ( el vot de
l'integrant del Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció,
ACORDA:

ÚNIC.- Efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte l'assumpte en
la present sessió.

Respecte del fons de l'assumpte:

la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda entén que la limitació del trànsit en el Nucli Antic  ha d'anar creixent;
que han d'anar resolent-se altres assumptes que preocupen als residents i usuaris
d'eixe entorn; que, en definitiva, ha d'estendre's a la peatonalització.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa, proposa que s'aclareixca la redacció de l'article 10 de
l'ordenança en nom a atorgar major seguretat jurídica a la seua aplicació; apel·la de
nou a la precarietat en la tramitació i aprovació de l'expedient, en un assumpte de
tanta rellevància; entén que descongestionar el nucli antic suposarà traslladar el
problema a altres zones de Xàtiva; apel·la a la peatonalització i no a polítiques de
“pegats”.

El senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Socialista, entén que es tracta
d'una primera mesura positiva que, diu, ha d'anar acompanyada d'un pla de
rehabilitació del casc, de mesures de compliment de la legalitat respecte dels locals,
etc; tanca la seua intervenció agraint el tarannà manifestat pel Regidor responsable
del servei, senyor Crespo Badia.

En última instància intervé el Regidor de Seguretat Ciutadana i Transports, el
senyor Juan Carlos Crespo Badia, qui evidencia la importància de la mesura
adoptada que, diu, en el seu període de rodatge, ha suposat la disminució en un
70% de les queixes dels veï ns i la consecució que els locals d'oci tanquen dins
d'horari establit per la normativa.

I vist l'expedient que es tramita sobre aprovació d'Ordenança Municipal
Reguladora del  Trànsit en el Nucli Antic de Xàtiva,  en què consta la Memòria -
Proposta de la Regidoria Delegada de Trànsit,  Projecte d'Ordenança i Informe de



Secretaria.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Foment, Règim

Interior i Seguretat Ciutadana de 13 de novembre de 2003.
 L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els

onze dels Regidors integrants del Grup Popular), cap vot en contra i nou
abstencions(els set vots dels Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de
l'integrant del Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment l'Ordenança Municipal Reguladora del
Trànsit al Nucli Antic de Xàtiva, el text del qual obra en l'expedient, degudament
diligenciat.

Segon.-   Sotmetre a informació pública i audiència als interessats el present
acord, junt amb l'Ordenança i l'expedient corresponent, per mitjà d'edicte que ha de
publicar-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de trenta dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.-   Que es done compte al Ple de les reclamacions que es formulen,
que es resoldran amb caràcter definitiu.  En el cas que no es presentara cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat el present acord
provisional.

Quart.-   Publicar l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de l'Ordenança
en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de la seua entrada en vigor una vegada
transcorregut el termini previst en l'article 65.2  de la  Llei  7/1985, de 2 d'Abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

Cinqué.-  Contra l'aprovació definitiva de l'Ordenança, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,  dins del termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la seua publicació, sense perjuí que
s'exercite, si és procedent, qualsevol altre que s'estime procedent.

2. - MOCIÓ QUE PRESENTA LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
BLOC-EV SOBRE LA NECESSITAT QUE L'AJUNTAMENT ACTUE COM A
MEDIADOR ENTRE RENFE I LA GENERALITAT VALENCIANA PER A
REALITZAR UN PLA DE RENOVACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'ESBOSSA DEL
FERROCARRIL ALCOI-XÀTIVA.

La senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Municipal Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, explica la moció presentada en data 11 de novembre de
2003 i justifica la conveniència que es tracte en la present sessió en la necessitat
d'adoptar acord en el moment en què els pressupostos de la Generalitat Valenciana
es troben en fase d'elaboració, moment en què resulta determinant que es reculla
una inversió, la de la línia fèrria Xàtiva-Alcoi, tan important per al desenrotllament de
les Comarques Centrals. Entén que si la proposta passa a Comissió i després a Ple
transcorrerà tal espai de temps que perdria sentit.

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció en el fet
que, personalment, des de la presidència que ostenta en Comarques Centrals ja
s'han realitzat diverses gestions; que la Generalitat Valenciana està negociant amb
RENFE la col·locació de trens moderns, degudament dotats; que, a més, la
implantació de l'AVE donarà solució al problema que es planteja.



A la seua finalització l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (els set vots dels
Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa)  dotze vots en contra (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió.

3é. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ENTESA PER A LA DECLARACIÓ COM  BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE
L'AQÜEDUCTE DE LA TORRE D’EN LLORIS, SITUAT EN EL TERME DE
XÀTIVA, AFECTAT PEL TRAÇAT DE L'AVE.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal Entesa, explica la
moció presentada en data 11 de novembre de 2003 i justifica la urgència  perquè es
procedeixca al debat i votació de la mateixa en la necessitat que el Ple es pronuncie
respecte de la seua proposta amb caràcter imminent, donada la celeritat amb què
avancen les obres de l'AVE que, de no actuar immediatament, donaran amb la
demolició de l'aqüeducte.

El senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, exposa la seua negativa
a què es declare la urgència tota vegada que, diu, la proposta és d'impossible
compliment; argumenta la seua afirmació en entendre que la declaració de Bé
d'Interés Cultural correspon a monuments de la rellevància de la Col·legiata o
l'Hospital de Xàtiva i que l'aqüeducte referit, com a màxim, podria ser declarat Bé de
Rellevància Local i així i tot, diu, manca de l'entitat suficient; anticipa que
seguidament presentarà una alternativa.

Davant de la qual cosa, l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (els set vots
dels Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa)  dotze vots en contra (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió i, en conseqüència, remetre la moció a la Comissió
Informativa corresponent per al seu dictamen previ.

4t. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES EN RELACIÓ AMB LA
POBLACIÓ IMMIGRANT DE XÀTIVA.

Argumentada pel seu titular, amb caràcter previ, la urgència de la moció,
l'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda que es procedeixca a la seua lectura i
tractament.

La moció presentada diu:

“En els últims anys, la població immigrant de Xàtiva, s'ha vist incrementada
considerablement. L'any 1998 era d'un total de 67 ciutadans estrangers, al 2003
esta xifra ha passat a ser de 1673, dels quals, només 439 compten amb permís de



residència.

Encara que la procedència és plural, els col·lectius més nombrosos són
ciutadans de l'Est d'Europa i del Nord d'Àfrica, seguint dels originaris d'Amèrica del
Sud. Esta població es dedica a treballs que normalment són despreciats pels
nostres ciutadans i ciutadanes: ajuda a gent major i treballs agrícoles. Estan
complint, per tant, una funció social necessària i les institucions públiques i el
conjunt de la societat no pot estar al marge de les seues mínimes necessitats com a
éssers humans.

És per això que presentem al Ple la següent.

Proposta d'acord:

• Creació d'una oficina municipal d'acollida que facilite informació i tot allò
necessari per la seua integració.

• Creació d'una borsa de lloguers amb control municipal per a evitar l'aglomeració,
l'especulació i el frau fiscal.

• Garantir la integració escolar als centres públics i concertats amb les mesures
necessàries per a facilitar la integració lingüística i cultural”.

Després de la lectura de la moció i la seua defensa per part del portaveu del
Grup Socialista, el senyor Ramon Ortolà Mestre, intervé el senyor Alcalde per a
plantejar una esmena parcial en el sentit que, per tractar-se d'un assumpte de tal
envergadura,  es substitueixca la creació d'una oficina i d'una borsa de lloguers per
la

CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ AMB LA SEGÜENT COMESA:
a) LA INTEGRACIÓ ELS XIQUETS I XIQUETES DE LA POBLACIÓ

IMMIGRANT QUE ES TROBEN EN EDAT ESCOLAR.
b) ESTUDI DE LES MESURES QUE, EN EL SENTIT APUNTAT EN LA

MOCIÓ, S'HAGEN D'ADOPTAR.

La senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Municipal Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, insta l'equip de govern a què inicie, amb caràcter
immediat, l'adopció de mesures d'integració, al mateix temps que entén que el
senyor Alcalde, en les seues declaracions públiques, no haguera d'establir
paral·lelisme entre la immigració i la delinqüència.

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel senyor Ramon Ortolà Mestre, amb
l'esmena formulada pel senyor Alcalde.

5é MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT A L'AJUNTAMENT PLE
LES REGIDORIES D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I AGRICULTURA I DE
CULTURA, JOVENTUT  I PATRIMONI PER LA QUAL ES PROPOSEN MESURES
DE PROTECCIÓ PER A SALVAGUARDAR L'AQÜEDUCTE SITI A LES
PROXIMITATS DE LA TORRE D’EN LLORIS COM A CONSEQÜÈNCIA DE
L'EXECUCIÓ PROJECTE D'OBRA DE L'ESBOSSA DEL FERROCARRIL D'ALTA
VELOCITAT, EN EL TRAM LA POBLA LLARGA-XÀTIVA.



El senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, explica la moció
presentada verbalment en el propi moment de la sessió, referida a les mesures que
l'Ajuntament haja d'adoptar en nom a la salvaguarda de l'aqüeducte.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal Entesa, exposa la
seua negativa a què es declare la urgència en discrepar en les formes [Substantiu]
emprades per l'equip de govern i del propi contingut de la moció a què titla de
vague, incoherent i faltat de contundència.

Vist açò l'Ajuntament Ple, per vint vots a favor (el de l'Alcalde-President més
els onze dels Regidors integrants del Grup Popular, més els set vots dels Regidors
presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda), un vot en contra ( el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- Efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte l'assumpte en
la present sessió.

Respecte del fons de l'assumpte:

la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Municipal Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, manifesta que fins a la data el govern municipal no havia
afrontat el problema sent esta la primera ocasió en què l'assumpte es sotmet a
decisió; posa en relleu el fet que en 1998 l'Ajuntament comunicarà al Ministeri que el
bé no estava catalogat ni tenia protecció i no adoptara més mesures.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal Entesa, anuncia que
s'abstindrà per entendre que l'Ajuntament no ha de pregar sinó exigir.

El senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Socialista, manifestaria la seua
aquiescència amb la moció sempre que s'introdueixquen determinades
modificacions en la redacció, fonamentalment en el paràgraf quart de la moció.

El senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, manifesta que
l'aqüeducte era generalment desconegut fins que les obres l'han posat de manifest;
que ningú va fer mai cap al·legació, ni en l'exposició pública del PGOU de Xàtiva,
instant la seua catalogació; que, des de fa mesos, s'han fet múltiples gestions,
encara que no consten per escrit, davant de la Generalitat Valenciana i davant del
G.IF tractant d'aconseguir la salvaguarda de l'aqüeducte.

No havent-hi més debat, l'Ajuntament Ple, per vint vots a favor (el de
l'Alcalde-President més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular, més els
set vots dels Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), cap en contra i una abstenció( el
vot de l'integrant del Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA:

ÚNIC.-  Aprovar la moció presentada per les Regidories d'Obres Públiques,
Urbanisme i Agricultura i de Cultura, Joventut i Patrimoni, amb les modificacions
proposades pel Grup Municipal Socialista, del següent tenor:

“Certament constitueix una aspiració llargament pretesa el fet de comptar en
la Comunitat Valenciana, i dins d'esta en la ciutat de Xàtiva, d'una infraestructura



ferroviària en condicions de modernitat que permeta a esta ciutat i al seu entorn
encarar el futur en unes condicions de competitivitat al nivell de les regions més
avançades d'Europa.

Eixa vella aspiració que l'AVE siga una realitat no requereix de més dilació
que la pròpia de l'execució del projecte constructiu ja que les obres, des de fa
diversos mesos, avancen al ritme previst en el document tècnic.

Precisament de l'evolució dels treballs constructius s'han derivat, des del seu
inici, problemes de distint calat la col·lisió del qual amb l'interés general que suposa
l'AVE, en si mateix considerat, requereix d'un tractament adequat a fi de no lesionar,
o lesionar el menys possible, qualsevol propietat, dret o actiu cultural,
mediambiental, mercantil o social de difícil o impossible reparació.

Un dels béns d'interés que amb el replantejament de l'obra i arrancada de
l'arbratge, prompte va cridar l'atenció municipal i ciutadana va ser l'aqüeducte siti en
les proximitats de Torre de LLORIS del que es presumia podia acabar demolit per
ser incompatible amb el traçat de l'AVE.

En els últims mesos s'han vingut realitzant distintes gestions davant de la
Direcció General de Patrimoni i davant de l'organisme autònom de Gestió
d'Infraestructures Ferroviàries en nom a salvaguardar el citat aqüeducte, obtenint
d'estos dos organismes el compromís d'adoptar aquelles mesures correctores que
foren possibles per a mantindre totalment o parcialment la instal·lació i no conculcar
els càlculs d'enginyeria previstos en el projecte del ferrocarril.

No obstant tot allò que s'ha apuntat, es considera convenient recollir
formalment un pronunciament de l'Ajuntament Ple, com a declaració institucional
que, és d'entendre, hauria de ser reforçat per tots els Grups Polítics en el consistori.

És pel que es proposa l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Requerir a l'organisme autònom de Gestió d'Infraestructures
Ferroviàries, GIF, a fi que adopte totes les mesures que siguen necessàries que en
l'execució de l'obra Línia Fèrria de l'AVE, tram La POBLA Llarga-Xàtiva, tendents a
SALVAGUARDAR L'AQÜEDUCTE SITI AL TERME MUNICIPAL DE XÀTIVA, EN
LES PROXIMITATS DE LA PEDANIA TORRE D’EN LLORIS.

SEGON.- Instar la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura
i Educació, a fi que s'adopten totes aquelles mesures de protecció necessàries per a
salvaguardar del citat bé, que en Dret siguen procedents i que siguen de la
competència de la Generalitat Valenciana”

6é. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR  A  FAVOR DE LA RESPONSABILITAT AMB QUÈ HEM
D'ACTUAR DAVANT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Argumentada per la Regidora de Sanitat i Benestar Social, amb caràct er
previ, la urgència de la moció, l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ,
acorda que es procedeixca a la seua lectura i tractament.



Diu la moció:
“Encara que el Segle XX ha estat el gran segle de la causa dels drets de les

dones, per la gran transcendència que han tingut els avanços produï ts en la
consecució de la igualtat de dones i hòmens, la veritat és que la violència que es
segueix exercint contra nosaltres, és una brutalitat i una injustícia que tenim
l'obligació de tallar.

No podem dir que vivim en una societat justa  ni solidària fins al dia en què ni
una sola dona o xiqueta siga objecte d'agressions ni sexuals ni violentes.

El Grup Municipal Popular entén que el fonamental per a acabar amb la
violència de gènere és considerar-la com un assumpte d'interés públic, en què ni per
acció ni per omissió, podem consentir que continuen produint-se. Per això cal
continuar i aprofundir en el tipus de polítiques i mesures que vénen realitzant-se
durant huit anys:

Mesures de protecció de les víctimes.

Pla de mesures del Govern Valencià per a combatre la violència que
s'exerceix  contra les dones.

Mesures per a la formació de professionals especialitzats.

Guies pràctiques contra la  violència de Gènere en l'à mbit sanitari,
assistencial, policial i judicial.

Mesures d'assistència i suport permanent immediat.

Posada en funcionament dels Centres de 24 h.

Mesures Residencials.

Creació de centres assistencials d'acollida.

Mesures Legislatives.

Aprovació en les Corts Valencianes de la Llei d'Igualtat de Dones i Hòmens,
la primera norma europea que legisla sobre la igualtat en tots els àmbits.

Mesures d'educació en valors.

Les del programa de “Concòrdia de Gènere”.

Mesures per a fer efectiva la igualtat entre dones i hòmens en tots els àmbits
de la vida.

Pla d'igualtat entre dones i hòmens.

No podem oblidar l'importantíssim canvi de rumb que va a suposar d'ara en
avant en la protecció de la vida i la integritat física de les dones i xiquetes, l'acord del



Ministeri de Treball i Assumptes Socials amb el Ministeri de Justícia i d'Interior, per a
la reforma del Codi Penal i de la Llei d'Enjudiciament Criminal, amb mesures com el
tractament conjunt de les causes judicials d'un mateix agressor, i la immediata
adopció de mesures cautelars pel Jutjat de Guàrdia, la immediata separació del
presumpte agressor del domicili familiar, la incorporació com a mesura cautelar d'un
dispositiu de telealarma a totes les dones que denuncien maltractaments,
l'enduriment de les penes d'inhabilitació de la Pàtria Potestat i els judicis ràpids que
permeten enjudiciar les faltes de forma immediata i els delictes en 15 dies.

Només apostant per polítiques actives, fent front a totes les formes de
violència i amb la implantació de totes i tots, de la societat en general, guanyarem la
batalla dels maltractaments.

És de totes i tots conegut que les dones de la Comunitat Valenciana vénen
demandant que els partits polítics amb representació parlamentària adopten, des del
diàleg i el consens, acords encaminats a l'eradicació de la violència de gènere.

Precisament, en vespres de la celebració, el 25 de novembre, del “Dia
Internacional de la Lluita contra la Violència que s'exercix sobre les Dones”
considerem convenient que l'Ajuntament de Xàtiva manifeste, una vegada més, el
seu criteri sobre la lamentable situació que patim.

En conseqüència, presentem la següent:

M O C I Ó

1.- Davant de la celebració del dia 25 de novembre del “Dia Internacional de
la Lluita contra la Violència que s'exerceix sobre les Dones”, l'Ajuntament manifesta
la seua condemna més rotunda a qualsevol tipus de violència física com psíquica
que s'exerceix contra les dones.

2.- L'Ajuntament de Xàtiva reconeix i recolza els esforços que realitzen el
Govern d'Espanya i el Govern Valencià, i insta que continuen desenrotllant accions i
mesures concretes per a l'eradicació de la violència de gènere en defensa dels drets
de la Dones.

3.- Igualment l'Ajuntament de Xàtiva insta a totes les forces polítiques  amb
representació parlamentària en les Corts Valencianes a no instrumentalitzar
políticament la violència que s'exerceix contra les dones, perquè sempre ha de
primar, per damunt de les diferències polítiques, la solidaritat en la defensa de la
igualtat entre dones i  hòmens i l'eradicació de la violència que s'exerceix contra les
dones.

4.- És el nostre deure que des de l'Ajuntament de Xàtiva ens exigim que totes
les accions que s'executen respecten el Principi de “Tolerància Zero”.

5.- Així mateix qualsevol acció que es porte a terme des de l'Ajuntament de
X àtiva haurà de vetlar perquè es compleixca el Principi d'Igualtat entre Dones i
Hòmens. “



la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Municipal Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, manifesta el seu desacord amb les propostes que la
moció planteja per entendre que des de l'Administració del Partit Popular no sols no
s'ha fet res sinó que, ni tan sols es té consciència d'igualtat entre l'home i la dona.

En idèntic sentit el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal
Entesa, el senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Socialista, celebra la presentació
de la moció però discrepa del seu contingut que, entén, per a no instumentalitzar-se
deguera, prèviament, haver abordat en profunditat i consensuat.

Tanca la senyora María Josep Masip Sanchis, Regidora de Benestar Social i
Sanitat, qui expressa que la moció recull el que s'ha fet en la matèria i el que es
pretén fer.

I l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors integrants del Grup Popular), nou en contra (els set vots dels
Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel Portaveu del Grup Popular, el senyor
Vicente Parra Sisternes, en tots els seus termes expositius i dispositius.

13. - PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Per part del senyor Josep Martínez Alventosa:
a) Prega al senyor Alcalde que requereixca al Ministeri de Foment a fi que

modifique el cartell indicador de l'entrada de Xàtiva el topònim del qual
apareix indegudament accentuat.

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR ES VA DONAR PER
FINALITZADA LA SESSIÓ, SENT LES VINT-I-TRES HORES I VINT-I-CINC
MINUTS  DEL DIA DEL SEU COMENÇAMENT, DE LA QUAL S'ESTÉN LA
PRESENT ACTA  DE LA QUAL JO, EL SECRETARI EN FUNCIONS, DONE FE I
CERTIFIQUE.-

L'ALCALDE,             EL SECRETARI EN FUNCIONS,
          EL VICESECRETARI,

 Alfonso Rus Terol                    Eduardo Balaguer Pallás


