
PLE ORDINARI NÚM.   11 

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÁTIVA CELEBRADA EL DIA  DOS DE
SETEMBRE DE DOS MIL QUATRE, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.-
         

Al Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i
deu minuts del dia 2 de setembre de l'any 2004, davall la Presidència del Sr. Alfons
Rus Terol, alcalde de Xàtiva, assistit pel Sr. Juan Boluda Vayá, TAG, secretari
accidental de l'Ajuntament de Xàtiva, es van reunir els senyors que tot seguit es
relacionen, en número de vint-i-u, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple, en
primera convocatòria, de conformitat amb allò que s'ha previngut en l'article 80 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986.

Sent els presents, la totalitat dels components i per tant la majoria exigida,
superior al terç de què legalment integren el Ple, per a celebrar sessió en primera
convocatòria, segons el que preveu l'article 90 de l'esmentat reglament, segons es
detalla:

ASSISTENTS: 

1 - Sr. Alfons Rus Terol
2 - Sr. Vicente Parra Sisternes
3 - Sra. Mª José Masip Sanchis
4 - Sr. Rafael Capuz Aznar
5 - Sr. Ramon Vila Gisbert
6 - Sr. Antonio Perales Perales
7 - Sra. Maria Emília Soro Perona
8 - Sra. Rosa Maria Esteban Miedes
9 - Sr. José Antonio Vidal Piquer
10 - Sra. Elena Llopis Arnero
11 - Sr. Juan Carlos Crespo Badía
12 - Sr. Jorge Herrero Montagud
13 - Sr. Ramon Ortolá Mestre
14 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
15 - Sra. Mar Vicent García
16 - Sr. Tomás Fuster Bellido
17 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
18 - Sr. Sònia Arteaga Simón
19 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
20 - Sr. José Martínez Alventosa
21 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. president, es va ordenar al
secretari procedira segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DEL 12 D'AGOST
DE L'ANY 2004. 



De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president va preguntar si algun membre de la
corporació havia de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
havia sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

El Sr. José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda:
Entesa  formula les observacions següents:

− En el punt 4, sobre compatibilitat laboral de Bartolomé Rodríguez, no es
reflecteixen  completament les seues manifestacions, ja que va assenyalar
que la proposta de resolució no dóna resposta a les dues qüestions
plantejades i que no està prou motivada.

− En el punt 8è.4t, sobre la Moció per ell presentada, indica que no es recull
tot el debat, ja que no consta la seua contestació al Sr. alcalde en el sentit
que la moció no era oportunista, ja que la podia haver fet personalment i
no davant el Ple de la corporació. Matisa que el Sr. alcalde no la va
qualificar d'oportunista, sinó d'arbitrària, a la qual cosa el Sr. alcalde
respon que, tal com reflecteix l'Acta, la va qualificar d'oportunista.

Sra. Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià, manifesta el
seu vot en contra, ja que, per no redactar-se en valencià, l'Acta no respon al
contingut estricte del que debat. Reclama el dret a què es redacte en valencià,
sense que siga argument suficient el que la responsable del departament de
Promoció Lingüística es trobe de vacances, ja que això hauria de formar part del
funcionament normal de l'Administració.

El Sr. Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, s'adhereix a les
manifestacions de la senyora Suñer Tormo.

No havent-se formulat més observacions, per majoria de dotze vots a favor
(el del senyor alcalde-president més els onze regidors presents del Grup Popular),
vuit vots en contra (els dels set regidors del Grup Socialista més el vot de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià), i una abstenció de vot del regidor
integrant del Grup Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, va ser aprovada
l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 12 d'agost de
2004. 

2n.- 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
l'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 650 al 715 de 2004 (corresponent al mes d'agost de 2004).
De tot això, queda el Ple assabentat.

3r.- DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

Pel secretari es dóna compte de l'escrit presentat per Sra. Cristina Suñer
Tormo, del Grup Bloc Nacionalista Valencià, perquè es requerisca la compareixença
davant el plenari de l'alcalde pedani de Torre d’En Lloris, perquè conteste sobre les



preguntes que aqueix grup vol formular-li en relació amb les festes de la dita
pedania. Tot això a l'empara de l'article 104 del ROF.

El Sr. alcalde indica que no crega necessària la dita compareixença, a la qual
cosa la Sra. Suñer respon que la situació ho mereix, per la suspensió d'una actuació
prevista per a les festes, i per la delegació que ostenta l'alcalde pedani. Proposa que
es vote la proposta o que per l'alcalde s'explique la suspensió de l'actuació.

A sol·licitud del Sr. alcalde, el secretari informa que, tenint en compte que la
figura de l'alcalde pedani no té la consideració de membre de la corporació (llevat
que ostente la condició de regidor), no procedeix l'aplicació del que disposa l'article
104 del ROF.

4t.- PRECS I PREGUNTES

4.1. PREGUNTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR PENDENT DE RESPOSTA.

Pel senyor Ramon Ortolá Mestre,
1. Al regidor d'Urbanisme, per la solució que se li preveu donar a la

carrerada que creua pel Sector Oci, a la qual cosa aquest respon que la
mateixa ja ha sigut aclarida en la consulta realitzada pel Sr. Ortolá en el
Departament d'Urbanisme.

Pel senyor Rafael Llorens Gozalbes,
1. Al regidor d'Urbanisme, per la situació d'il·legalitat que presenten les obres

del Sector Foies trobant-se en exposició pública el projecte de
reparcel·lació, mesures que s'hagen adoptat; a la qual cosa aquest respon
que s'iniciaren unes obres en una parcel·la de propietat particular (obres
de desbrossament i moviment de terra) sense llicència, per la qual cosa es
va alçar la corresponent Acta i es va dictar Decret de paralització. El Sr.
Llorens intervé per a indicar que no s'ha complit l'ordre de paralització.

Per Senyora Mar Vicent García,
1. A la regidora de Benestar Social, sobre la comissió de violència de gènere

i el fet que només s'haja reunit una vegada i no haja tingut continuïtat, a la
qual cosa aquesta respon que la reunió informativa realitzada no va ser
satisfactòria, ja que el debat va ser eminentment polític i no tècnic, sense
que es fixara un calendari de reunions, encara que ja hi ha treball avançat
en coordinació amb la Policia. La Sra. Vicent insisteix en el fet que
l'objecte era redactar un Pla Local, ja que mereix un tractament específic,
responent la Sra. Masip que és prioritari el Pla sobre la violència i el Pla
d'Igualtat, que es tractaran a través de la Regidoria i el Consell de la
Dona.

4.2. PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT AMB 24 HORES
D'ANTELACIÓ A LA SESSIÓ PLENÀRIA.

Pel senyor Ildefonso Súarez Garrido:

A Rosa Mª Esteban Miedes o a Alfons Rus Terol:
1.- Quantes entrades s'han venut per al concert d'Estopa?, Quina ha sigut la

recaptació total?



El Sr. alcalde respon que no hi ha informació sobre el nombre d'entrades
venudes, ja que es tracta d'un conveni amb una empresa encarregada d'organitzar
l'espectacle.

2.- La decisió de contractar un espectacle de sarsuela per a la inauguració de
la fira, va ser presa després que algun responsable de l'àrea de Fira ho vera en
directe, únicament a través d'un vídeo o sense veure-ho?, qui va decidir mantenir
aquest espectacle malgrat la seua evident falta de qualitat?

El Sr. alcalde indica que és una falta de respecte qualificar-lo de “falta de
qualitat”. Afig que els tècnics responsables de la fira realitzen la proposta i la
regidora delegada pren la decisió. La Sra. Esteban intervé per a assenyalar que si
que havia visionat un vídeo sobre la dita actuació.

3.- Quant va cobrar per cantar l'himne regional el germà del cantant
Francisco?, Per què es va decidir canviar de tenor, sent que el de la nostra ciutat
(Giner) estava aqueix dia a Xàtiva?

El Sr. alcalde informa que el cost va ser de 1.500,00 €. Es va considerar
oportú que l’interpretara tal artista. El Sr. Giner ha actuat i continuarà actuant a
Xàtiva.

4.- Quins criteris, càlculs i paràmetres s'han seguit per a assegurar per part
de l'equip de govern que ens han visitat aquesta fira més de 300.000 persones,
segons han declarat en els mitjans de comunicació?

El Sr. alcalde contesta que basant-se en les dades de recollida de residus
facilitats per l'empresa contractista, i  als informes de la Policia Local.

5.- Hi ha algun pressupost previ de la Fira de l'any 2004?. En cas afirmatiu, a
quant ascendeix i quin és el seu desglossament per partides?

El Sr. alcalde contesta que les dades sol·licitades constaran en la liquidació
de la Fira i es donarà compte en la corresponent Comissió Informativa.

El Sr. Suárez sol·licita que se li lliure el pressupost previ, ja que en l'expedient
no consta.

6.- Algun responsable de l'àrea de Fira va veure prèviament a la seua
contractació l'espectacle de Xavi Castillo “El chou reload”?. En cas afirmatiu, qui va
ser aquest responsable?, perquè va decidir la seua contractació?

El Sr. alcalde indica que van ser els tècnics responsables de Fira, el director
del Teatre i la regidora responsable. No es va veure prèviament.

A Alfons Rus Terol:
7.- Quins criteris i normes s'han seguit per a censurar i anul·lar l'actuació

posterior de Xavi Castillo a Torre d´En Lloris amb una obra distinta, “Jordiet
Contraataca”, i per a impedir qualsevol contractació posterior?

Contesta manifestant que ell ni contracta ni descontracta, que no és el
responsable de la suspensió de l'actuació. Informa que ha remès una carta al Sr.
Abad demanant-li disculpes per l'actuació del Sr. Castillo a la Fira. Afig que el
govern municipal ha donat mostres del seu tarannà democràtic, ja que al llarg de la
seua gestió han actuat a Xàtiva artistes de qualsevol tipus. Respecte a l'actuació del
Sr. Castillo indica que si ha blasfemat no tornarà, remarcant, a sol·licitud del Sr.
Suárez, que tal artista no ha sigut vetat.



A Marian Soro Perona:
8.- Quines empreses s'han creat o consolidat i quines actuacions s'han portat

a terme a la ciutat amb els 18.000 € abonats per l'Ajuntament a la Fundació INCYDE
en el marc del “Programa de creació i consolidació d'empreses Xàtiva II?

La Sra. Soro considera que eixa pregunta pot realitzar-se en la Comissió
Informativa. Contestant a la mateixa informa que s'han creat set empreses noves,
tres en el primer curs i quatre en el segon.

9.- Quina és la recaptació total per vendes de les entrades de “Nits al Castell”
i el seu desglossament per espectacle?, Quina era la recaptació prevista?

Respon que en la pròxima Comissió Informativa es donarà compte de la
liquidació del festival, però anticipa que es van ingressar 21.204,00 € per la venda
d'entrades. Pel que fa a la previsió de despeses ja es va facilitar còpia al regidor del
Grup Socialista Sr. Llorens. El Sr. Suárez intervé per a assenyalar que la previsió de
despeses era de 28.000,00 €.

A Rafael Capuz Aznar:
10.- En data 31/08/2004, quines són les factures i per quins imports han

entrat a l'Ajuntament i estan retingudes en el Departament de comptabilitat, perquè
la seua inclusió en el vigent pressupost i ordre de pagament no s'han pogut efectuar
per no haver-hi prou consignació pressupostària en les partides corresponents? 

Respon que el Sr. interventor acaba de tornar de les seues vacances, per la
qual cosa no s'ha pogut facilitar el llistat. Afig que sempre que el Sr. Suárez ha
sol·licitat dades davant la Comissió Informativa d'Hisenda se li han facilitat, però ara
no és possible per les circumstàncies indicades.

11.- Quines actuacions es pensen prendre amb la venda de PMS procedent
de la parcel·la municipal integrada a la zona d'actuació del denominat parc d'Oci i
que ha sigut venut a l'empresa adjudicatària per més de 500.000 €?

Contesta en el sentit que no s'ha ingressat encara aqueixa quantitat, per la
qual cosa en el moment oportú s'informarà sobre el destí de la mateixa.

Per la senyora Cristina Maria Súñer Tormo:

A Alfonso Rus Terol:
1.- Que se'ns explique quins criteris s'han seguit per a l'adjudicació de

casetes i la seua ubicació en el Real de la Fira.
Informa que el repartiment dels llocs el realitzen els funcionaris que tots els

anys s'encarreguen d'això. 

2.- Per què enguany el comerç xativí tènia escassa representació a la Fira?, i
quins criteris se segueixen per a fomentar el comerç xativí durant la Fira?

S'intenta que el comerç de la ciutat es mantinga viu, per això s'han organitzat
les fires d'automoció i construcció, així com la prevista pròximament denominada
“outlet”. Per a  la Fira d'agost no hi ha hagut iniciatives per part de les associacions
del sector empresarial.

3.-  Amb quin criteri es determinen els preus per ubicació dels llocs de la
Fira?

D'acord amb el que disposa l'Ordenança Municipal.



4.- Quins criteris determinen la contractació teatral?, durant la Fira, és un
tema merament econòmic?

En funció dels recursos existents es plantegen les propostes pels tècnics
encarregats d'això i la conformitat de la responsable política.

5.- Quins criteris se segueixen a l'hora de contractar als “cantaors d´albaes”?,
per què no es contracta a cap “cantaor” de Xàtiva o de la comarca?

D'acord amb les indicacions dels tècnics i regidor responsables. Potser els
“cantaors” de Xàtiva no han volgut actuar.

6.- Per que s'ha suspès l'actuació de Xavi Castillo i la companyia Pot de Plom
a la Torre d´En Lloris?, i  quin criteri ha determinat que no actuarà més a la ciutat?

No sap perquè s'ha suspès, ¿hi havia algun contracte?
La Sra. Suñer intervé per a afegir que la blasfèmia no és un delicte, però en

qualsevol cas estan els tribunals per a decidir; no ha de jutjar l'Administració.

7.- Per què l'actuació de la “cloenda” no va ser representada en la seua
totalitat, faltant una part? i, a la companyia se li ha pagat el total del pressupost?

Contesta informant que l'espectacle de la clausura sempre dura una hora o
1'15 h, ja que per a després hi ha previstos altres actes (focs artificials, etc.).
L'actuació prevista per la companyia era de 2 a 2'15 h, per la qual cosa se’ls va
indicar que s'ajustaren a l'anteriorment indicat.

8.- Quines mesures s'han adoptat des de l'Ajuntament de Xàtiva, de suport al
poble de L´Ènova en la protecció del jaciment arqueològic?

Hi ha un escrit remès per tal Ajuntament, pendent de l'informe de l'arqueòleg
municipal.

A Mª José Masip Sanchis:
9.-  Amb quin criteri s'ha adquirit l'equipament per al Centre d'Alzheimer?, i la

compra d'El Corte Inglés ¿ha sigut feta per ella mateixa? 
El criteri és el de la necessitat d’equipar el centre, i la compra s'ha realitzat

d'acord amb la legislació de contractes de les Administracions Públiques. Només
compra directament en aqueix centre comercial les seues coses particulars.

4.3. PREGUNTES FORMULADES EN LA MATEIXA SESSIÓ.

Per la senyora Cristina Suñer Tormo:

Al Sr. Jorge Herrero Montagud, en relació a les despeses de la carrera ciclista
de Fira i la Volta Ciclista a Espanya, a la qual cosa respon que les despeses de Fira
les decideix la Coordinadora Esportiva. Pel que fa a la Volta Ciclista a Espanya el
cost és de 12.500,00 €, tal com consta en el conveni subscrit a este efecte.

 
A la Sr. Mª José Masip Sanchis, sobre l'empresa adjudicatària de la gestió del

Centre d'Alzheimer, a la qual cosa respon que el Plec de Condicions estava a
disposició de qualsevol interessat (al Sr. Fuster se li va facilitar còpia). Informa que
es van presentar dues empreses i d'acord amb el preceptiu informe tècnic de
valoració se li va adjudicar a una d'elles, tal com consta en l'expedient.



Al Sr. alcalde, sobre si la Plaça de Bous ja és municipal, ja que no hi ha
expedient,  a la qual cosa respon que no, que s'estan solucionant els problemes
registrals existents per a tramitar l'expedient d'adquisició.

Pel senyor Josep Martínez Albentosa:

Al Sr.  Rafael Capuz Aznar o Sra. Rosa Mª Esteban Miedes, sobre la factura
de 6.000,00 € de la Fira 2003, en concepte de “catering”, aprovada en el
reconeixement de crèdits d'abril de 2004, a què es refereix i qui estava invitat o a qui
anava dirigit? Es contestarà en la pròxima sessió, si bé el Sr. alcalde intervé per a
indicar que si el “catering” va ser el 15-08-2003 probablement es referisca al Sopar
dels Jubilats.

Per Senyora Mar Vicent García, 

A Mª José Masip Sanchis: 
1.- Segons el calendari d'activitats per a l'any 2004 de la Regidoria de

Benestar Social en relació a l'àrea de la dona, està previst durant el mes de
setembre el llançament de la tercera fase de la campanya de coeducació, se
sol·licita en relació a aquesta tema:

− Valoració de l'activitat exercida en la primera i segona fase, quant a
recursos utilitzats, nombre d'alumnat i centres participants, i resultats
aconseguits.

− Informació sobre el calendari d'activitats previst per al curs 2004-2005.
2.- Elaboració de pla per a l'eradicació de la violència de gènere:

subcomissió.
La Sra. Masip indica que en la pròxima Comissió Informativa es tractaran

aquests temes.

Pel senyor Ildefonso Suárez Garrido, 

Al Sr. alcalde: En el Ple de 6 de maig de 2004 es va adjudicar la venda d'una
parcel·la municipal en la Unitat d'Actuació 8 pel preu de 90.000,00 €
aproximadament, havent de destinar-se la dita quantitat a l'eliminació de barreres
arquitectòniques. Hi ha una resolució de 12 de juliol de 2004 aprovant el pagament
de diverses factures a càrrec de la dita venda, per la qual cosa entén que això
suposa un incompliment de l'esmentat acord plenari, a la qual cosa es contestarà en
la pròxima sessió.

Al Sr. Rafael Capuz Aznar, sobre les hores extraordinàries realitzades pels
treballadors d'aquest Ajuntament durant el mes de juliol. L'elevada quantia no
correspon amb el compromís de racionalitat manifestat pel govern municipal, a la
qual cosa respon que aquesta qüestió ha de ser resolta per l'Àrea de Personal, no
per la d'Hisenda.

Pel senyor Ramón Ortolá Mestre, 

Al Sr. alcalde, en relació amb la concessió de subvencions a entitats,
concretament amb els 36.000,00 € de subvenció al CD Olímpic per què no es
justifica davant aquest Ajuntament el destí de la subvenció?, a la qual cosa respon
que amb tal club hi ha un conveni de col·laboració, i que no hi ha inconvenient en
què aporten les despeses que hagen realitzat a càrrec de la dita ajuda. El Sr. Ortolá



insisteix en el fet que han de justificar la subvenció i a més contemplar-ho en la
Tresoreria del Club, finalitzant el Sr. alcalde que no es tracta d'una subvenció, sinó
d'un conveni per a la promoció de la ciutat per part de l'Olímpic.

Al Sr. Vicente Parra Sisternes o Sr. José Antonio Vidal Piquer, sobre les
obres que s'estan realitzant a l'Av. Ausias March, en les quals estan tapant els
espais existents entre els arbres, a la qual cosa responen que no tenen coneixement
d'això, que les obres que s'estan realitzant són les d'eliminació de barreres
arquitectòniques en els passos de vianants.

Pel senyor Vicente Caballero Hidalgo,  sobre els criteris que se segueixen
respecte a la concessió d'ajudes als clubs esportius per a la Fira, ja que  el Vel Club
Pedalier ha obtingut una subvenció de 1.800,00 € al marge de la concedida.

El Sr. alcalde respon que va rebre la visita del president de l'esmentat Club,
però no es va comprometre al pagament de cap subvenció addicional a aquella que
haguera sigut concedida pel Consell Esportiu Municipal.

El Sr. Vidal Piquer intervé per a indicar que la Coordinadora Esportiva és la
que distribueix les subvencions.

El Sr. Caballero manifesta que en el Consell Esportiu no es va acordar res.
Afig que la Coordinadora va destinar 3.800,00 € perquè el seu president decidira el
que considerara oportú, la qual cosa no li sembla correcte perquè és un pressupost
per a la Fira.

Finalitza el Sr. alcalde plantejant la possibilitat que les ajudes als clubs
esportius per a la Fira s'incloguen en el Pressupost de la Fira i es destinen per a
activitats que es realitzen exclusivament entre el 14 i el 20 d'agost.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR. ALCALDE
PRESIDENT ES DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, ALÇANT-SE  LA SESSIÓ A
LES TRETZE HORES I QUARANTA MINUTS, DEL QUE S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI ACCTAL,  DONE FE I CERTIFIQUE,

      L'ALCALDE,                                                   EL SECRETARI ACCTAL,
        T.A.G.


