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PLE EXTRAORDINARI NÚM. 15

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les nou hores i
deu minuts del dia 5 de desembre 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
nombre de dènou, a fi de celebrar sessió extraordinària del Ple, en primera
convocatòria, en compliment de la sol·licitud cursada per sis dels vint-i-un regidors
que conformen el Consistori i tractar, de conformitat amb el que estableix l'article
46.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació
amb l'article 78.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, sobre els assumptes que consten
en l'orde del dia de la convocatòria.

Constitueixen els presents nombre suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 del citat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - EN Vicente Parra Sisternes
3 - SRA. Mª José Masip Sanchis
4 - EN Rafael Capuz Aznar
5 - EN Ramon Vila Gisbert
6 - N’ Antonio Perales Perales
7 - SRA Maria Emilia Soro Perona
8 - EN José Antonio Vidal Piquer
9 - EN Juan Carlos Crespo Badia

10 - EN Jorge Herrero Montagud
11 - EN Ramon Ortolà Mestre
12 - N’ Ildefonso Suàrez Garrido
13 - SRA. Mar Vicent Garcia
14 - EN Tomás Fuster Bellido
15 - EN Rafael Llorens Gozalbes
16 - EN Sònia Arteaga Simon
17 - EN Vicent Caballero Hidalgo
18 - EN José Martínez Alventosa
19 - SRA. Cristina Mª Súñer Tormo
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NO ASSISTEIXEN:

Sra. Rosa Maria Esteban Miedes i Sra. Elena Llopis Arnero, que excusen la
seua no assistència.

ÚNIC. - SOBRE EL PROJECTE DE L'AVE: SERVITUDS;
INFRAESTRUCTURES; GESTIONS MUNICIPALS; CONVENI AMB EL MINISTERI
PER A LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI:

Amb caràcter previ a l'inici de les intervencions explica el senyor Secretari,
amb la vènia del senyor President, que la sessió, fins i tot malgrat haver recollit
entorn a un únic punt en la seua orde del dia, conté, de conformitat amb la petició
d'origen, quatre subtemes a tractar, tots ells relacionats amb el projecte tècnic de
l'AVE i l'execució material de les obres que del mateix es deriven. S'explica que
cada apartat del punt únic de l'orde del dia començarà amb una intervenció del
Regidor Delegat d'Obres, Urbanisme i Agricultura, que donarà complit compte a la
sol·licitud d'informació instada pels signants del Ple, a la qual seguirà un debat (si se
suscita) i es tancarà amb votació, que versarà sobre la proposta d'acord que la
citada sol·licitud de sessió plenària portava implícita.

Així les coses, es procedeix amb el primer apartat, davall el títol:

1.- INFORMACIÓ PUNTUAL DE COM AFECTA EL PROJECTE DE L'AVE A
LES SERVITUDS I INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, EDUCATIVES, SANITÀRIES,
INDUSTRIALS, HÍDRIQUES, DE LA CIUTAT I DEL NOSTRE TERME MUNICIPAL.

Pren la paraula, en primer lloc, el senyor Vicente Parra Sisternes, Regidor
Delegat d'Obres, Urbanisme i Agricultura. Manifesta el seu desacord amb la forma
escollida pels Regidors i Regidores de l'oposició per a obtindre la informació
pretesa; entén que el Ple no és el fòrum adequat per a prestar informació sobre
l'AVE, instant a què recondueixquen futures peticions cap a les Comissions
Informatives o serveis tècnics municipals; manifesta que en la documentació obrant
en l'expedient de la sessió es recull tota la informació referida a les afeccions.

Seguidament pren la paraula la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Manifesta que la decisió de sol·licitar la
convocatòria d'un ple extraordinari no és més que la plasmació de l'exercici d'un dret
fonamental i que, en conseqüència, no requereix de més explicació; diu haver
consultat i conéixer la documentació obrant en l'expedient de què, segons
manifesta, no es dedueix cap conclusió respecte a les afeccions al·ludides en l'escrit
de convocatòria.

A la seua finalització el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, se suma al plantejament de la seua
predecessora respecte al dret a instar la convocatòria de sessió plenària; precisa
conéixer el plantejament de l'equip de govern enfront de la situació en què quedarà
la ciutat després de l'execució de les obres de l'AVE.

En última instància intervé el senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Socialista.
Entén que en les Comissions Informatives no s'ha aprofundit prou sobre l'assumpte,
que en l'expedient no consta la informació necessària i que la que existeix és molt
succinta.
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Novament pren la paraula el senyor Parra Sisternes. Manifesta que la
documentació obrant en l'expedient és suficient i així ho acredita l'Arquitecte
Municipal en l'informe requerit a l'efecte; entén que tota la informació que ara se
sol·licita en sessió plenària mai abans havia estat requerida; que les afeccions es
conèixen i han estat informades per l'oficina tècnica municipal i, en la mesura en què
no s'han modificat, són les que es van a executar; entén que els detalls no són un
assumpte de què haja d'entendre el Ple sinó els serveis tècnics o la pròpia Comissió
Informativa; expressa, en tot cas, el seu acord de sol·licitar el projecte encara que
anuncia la remota possibilitat que el Ministeri el remeta.

En torn de rèplica, la senyora Súñer Tormo insisteix que el projecte obrant en
les dependències municipals pateix de carències respecte de qüestions
fonamentals; entén que l'AVE, per negligència de l'equip de govern, portarà
conseqüències negatives per a la ciutat; considera que les gestions realitzades no
consten documentalment ni s'han exposat amb claredat a l'opinió pública; reitera
que el propòsit de la seua petició, en este apartat, és que el Ple sol·licite
unànimement el projecte que, per cert, mai ha estat requerit.

A continuació el senyor Martínez Alventosa; entén que la sol·licitud
d'informació per mitjà del Ple del consistori respon al fet que no haja pogut ser
obtinguda per altres vies, inclusivament, diu, s'han formulat preguntes en sessions
plenàries que no s'han contestat o han obtingut respostes vagues i imprecises.

Tanca el torn de rèpliques el senyor Ortolà Mestre; en la seua opinió la
celebració de sessió plenària per a informar la ciutadania d'un tema transcendental,
com el que els ocupa, no constitueix un exercici banal de l'acció política pròpia del
Consistori; insisteix que no ha rebut informació de les afeccions del projecte de
l'AVE; reitera que entre la documentació obrant en l'expedient no consta cap pla
sobre afeccions; reconeix que a l'albur de la sol·licitud de convocatòria del Ple s'ha
ampliat la informació si bé, diu, segueix faltant documentació determinant; reconeix
l'obscurantisme amb què l'Administració responsable de l'obra tracta la informació
relativa a la mateixa ja que, diu, durant 2002 va realitzar una infinitat de gestions
amb l'ànim d'obtindre els plans d'afeccions i els mateixos no se li han facilitat.

En última instància pren la paraula el senyor Alcalde-President; manifesta no
tindre inconvenient a sol·licitar el projecte al Ministeri; entén que el que diferencia el
seu partit d'Esquerra Unida o el Bloc és que estos, diu, no volen que es faça l'obra
de l'AVE; expressa que quan es van plantejar canvis de traçat l'Alcalde va fer
gestions perquè l'AVE passarà per XÀTIVA  ja que, en la seua opinió, la
infraestructura és molt important per al futur de la ciutat; manifesta la seua
perplexitat amb què no s'haja pogut consultar una documentació tècnica que ell
mateix diu haver conegut en el departament; considera que totes les penes i dubtes
plantejats podien i havien de plantejar-se en Comissió Informativa, amb l'assistència
dels tècnics municipals.

Finalitzat el debat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.- Sol·licitar al Ministeri de Foment la part del projecte tècnic de l'obra de
l'AVE, al seu pas pel Terme Municipal de XÀTIVA, referida a afeccions en
infraestructures viàries, educatives, sanitàries, industrials, hídriques, o qualssevol
altra.
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2.- INFORMACIÓ DE LES GESTIONS DUTES A TERME PER L'EQUIP DE
GOVERN DAVANT DEL MINISTERI DE FOMENT PER A SOLUCIONAR LES
AFECCIONS.

Obert torn d'intervencions, el senyor Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat
d'Obres, Urbanisme i Agricultura, se remet a la informació prestada en el punt
anterior.

la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra
Verda, entén que les gestions realitzades per l'equip de govern no han estat resoltes
formalment del que es deriva que, en la seua condició de Regidor, desconega
quelcom que, per Dret, li correspon.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa, expressa la seua preocupació per percebre del govern la
sensació de trobar-se permanentment investit de raó; manifesta que la prova evident
que no s'ha atés l'assumpte amb la suficient diligència és que en el propi expedient
consta que fins al mes de setembre no es va dirigir comunicació al Ministeri amb
l'advertència de què la falta de compliment als requeriments municipals acostaria a
l'adopció de les mesures pertinents.

El senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Socialista, recorda que fins al
moment no s'ha prestat la informació requerida en matèria d'afeccions concretes a
cada infraestructura.

De nou intervé el senyor Vicente Parra Sisternes qui, amb caràcter previ,
pregunta als portaveus dels distints grups municipals si estan a favor o en contra de
l'AVE; la senyora Súñer Tormo al·ludeix a les al·legacions fetes en el seu dia pel seu
grup al projecte de l'AVE i considera que éste és un ferrocarril obsolet i gens d'acord
amb les tendències dels països europeus més avançats; en idèntic sentit el senyor
Martínez Alventosa qui es nega a contestar taxativament a la pregunta formulada; el
senyor Ortolà Mestre manifesta que el seu Partit es posiciona a favor. Reprén la
intervenció el senyor Parra Sisternes redundant que les gestions realitzades davant
del Ministeri de Foment o davant del GIF consten en l'expedient i d'això han tingut
coneixement tots els Regidors que l'han consultat.

A requeriment del senyor Ortolà Mestre, el senyor Parra Sisternes dóna complit
compte de les afeccions a ponts, col·lectors, ronda exterior, rotondes, centre de
salut, col·legi Claret, carretera nacional 340, etc, i acaba proposant que s'abunde i
aprofundeixca en la matèria en la  pròxima Comissió Informativa.

Vist tot, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:
ÚNIC.- Ampliar la informació sobre afeccions i gestions realitzades en matèria

d'afeccions en la pròxima sessió de la Comissió Informativa d'Obres, Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient.

3.- SOBRE SI S'HAN FET GESTIONS PER A REVERTIR EN RECUPERACIÓ
DEL PATRIMONI LOCAL LA PART DE L’1% DEL PRESSUPOST DE LES
OBRES DE L'AVE QUE EL MINISTERI DE FOMENT DESTINA SEGONS
CONVENI A EIXE FI.

Explica el senyor Alcalde que per mitjà d'escrit de data 23 d'abril de 2003,
dirigit des del propi Gabinet de l'Alcaldia al senyor Ministre de Foment, i en altres
ocasions de forma verbal, s'ha instat al Ministeri a iniciar tràmits tendents a la
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signatura de conveni per a recuperació de patrimoni, si bé, diu, la inversió de l'u per
cent del pressupost de l'obra, concretament en el Terme Municipal de XÀTIVA, no
és obligatòria per a l'Administració Central. Comenta que, en virtut d'altres acords
signats, el Ministeri de Medi Ambient ja ha invertit a XÀTIVA quantitats importants
(exemples de la Seu i gestions realitzades en Sant Doménech),

Per la seua banda la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, entén que, fins i tot malgrat tractar-se de quelcom
potestatiu, haguera d'haver instat formalment la signatura del conveni.

 El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa, entén que la consignació de l’1% del pressupost de l'obra en
recuperació de patrimoni és obligatòria encara que el seu destí concret, en un o un
altre territori, siga potestatiu; insta el senyor Alcalde a què negocie el millor conveni
possible.

Finalitza el senyor Alcalde sol·licitant del Ple que confie en la seua capacitat de
gestionar el millor conveni per a la ciutat.

I l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.- Facultar el senyor Alcalde perquè realitze totes les gestions siguen
necessàries que davant del Ministeri de Foment, tendents a la formalització d'un
conveni per a la inversió en la Ciutat de XÀTIVA de tot o part de l’1% del pressupost
de l'obra de l'AVE que l'Administració Central haja de destinar a recuperació de
patrimoni.

4.- SOBRE LA SITUACIÓ EN QUÈ ES TROBEN LES GESTIONS
REALITZADES PER SALVAGUARDAR L'AQÜEDUCTE.

El senyor Vicente Parra Sisternes, Regidor Delegat d'Obres, Urbanisme i
Agricultura, conjuntament amb el senyor Alcalde, informen que l'acord adoptat en
l'última sessió del Ple, de 13 de novembre de 2003, va ser remés a la Conselleria de
Cultura i al Ministeri de Foment, igual que es fa amb qualsevol altra resolució del
Ple, i que, a més, s'han fet gestions de forma verbal davant del GIF amb l'objectiu de
salvaguardar l'aqüeducte.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa, manifesta que la Junta d'Aigües de la Torre de Lloris disposa
d'un informe que planteja una solució constructiva poc onerosa que permetria salvar
l'aqüeducte.

En idèntic sentit el senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Socialista, qui
pregunta si des dels serveis tècnics municipals s'ha oferit alguna solució tècnica
concreta.

Sent les 10.35 hores s'absenta de la sessió, per motius laborals, la senyora
Cristina Súñer Tormo.

Tanca el debat el senyor Parra Sisternes qui expressa la seua opinió en el
sentit que, al seu entendre, l'Ajuntament no pot fer més que sol·licitar a les
Administracions competents l'adopció de mesures; que no és missió del
departament buscar solucions tècniques concretes i que no li consta que la
Comunitat de Regants de la Torre de Lloris s'haja dirigit a l'Ajuntament.

I vist tot, en el present apartat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat acorda NO FER
PRONUNCIAMENT EXPRÉS RESPECTE A LA PROPOSTA D'ACORD DEL PUNT



6

QUART DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ.

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

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

Alfonso Rus Terol                    Eduardo Balaguer Pallás


