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PLE ORDINARI NÚM. 14

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA 2 DE
DESEMBRE DE DOS MIL QUATRE, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.-

         

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i
cinquanta minuts del dia DOS DE DESEMBRE DE 2004, davall la Presidència del
Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva, assistit per Sr. Eduardo Balaguer Pallás,
vicesecretari de l'Ajuntament de Xàtiva, secretari en funcions, es van reunir els
senyors que tot seguit es relacionen, en nombre de vint, a fi de celebrar sessió
ordinària del Ple, en primera convocatòria, 80 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986.

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 de l'esmentat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS: 

1 - Sr. Alfonso 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
19 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
20 - Sr. Josep Martínez Alventosa

ABSENTS:

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, que excusa la seua no assistència.

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.
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1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 13, DEL 4 DE
NOVEMBRE 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,
distribuïda junt amb la convocatòria de què ara se celebra.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, portaveu del Grup Municipal Socialista
matisa que la no assistència que es recull en l'acta pel que fa a de la senyora Sònia
Arteaga Simón va venir motivada per la presentació, prèviament, de la seua
renúncia al càrrec de regidora.

No havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels senyors
presents va ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 4 de novembre de 2004. 

2.- EXPT. NÚM. 498/2004, CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE REGULACIÓ DE L'APARCAMENT A LA VIA PÚBLICA:
ADJUDICACIÓ.

Vist l'acord de l'Ajuntament en Ple de 12 d'agost  de 2004, pel qual es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, per a la
contractació de la gestió del servei públic de regulació de l'aparcament a la via
pública.

Publicat el corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província, número 210, de 3 de setembre de 2004, durant el termini de presentació
de pliques s'han rebut ofertes de les empreses PAVASAL,SA, DORNIER, SA,
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA I COSPARK, SL

Vista l'acta d'obertura de pliques celebrada el dia 30 de setembre de 2004,
en la qual la Mesa de Contractació va acordar admetre les proposicions presentades
per les empreses anteriorment referenciades i es va acordar sol·licitar informe a
l'enginyer tècnic, a la Intervenció Municipal i a la direcció de la Policia Local, amb la
finalitat que es realitzara valoració de les propostes de conformitat amb els criteris
d'adjudicació.

Vistos els informes emesos i presentats en temps i forma, dels que es
desprèn que valorades les ofertes presentades per les empreses de referència, de
conformitat amb els criteris de valoració establerts en la clàusula 10.3 del Plec de
Condicions Administratives Particulars, ha obtingut major puntuació l'oferta
presentada per COSPARK, SL.

Vista l'acta de la Mesa de Contractació de 26 de novembre de 2004, en la
qual es proposa l'adjudicació del concurs a l'empresa COSPARK,SL.

Obert debat intervé, en primer lloc el senyor Josep Martínez Alventosa, pel
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, qui anuncia el seu vot en
contra alhora que, diu, entén que l'expedient, en el moment de la convocatòria de la
sessió, es trobava incomplet i sense alguns informes tècnics el que, diu, contravé
les previsions del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals pel compliment de les quals, adverteix que vetlarà d'ara en avant.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, anuncia el seu vot en
contra alhora que no s'ha fet partícip al seu grup del procés de selecció del
contractista. A més, addueix certa irregularitat en l'adjudicació derivada de la



3

constància en l'informe d'Intervenció d'una omissió en la proposta econòmica de
Cospark,  SL, quant a la campanya publicitària, que no té el seu pertinent reflex en
l'estudi econòmic de la mateixa i que, a la fi, ha resultat decisiva per a l'adjudicació.
No  qüestiona l'honorabilitat de la Mesa de Contractació però evidencia la
conveniència que en ella s'integren representants de l'oposició.

A la seua finalització el senyor Juan Carlos Crespo Badía, regidor de Trànsit i
Seguretat Ciutadana, explica que el procediment seguit és idèntic al seguit amb la
concessió de la grua; que els informes els emeten els mateixos tècnics i estan a
disposició de qui vulga accedir a ells; que en l'apartat corresponent a la campanya
publicitària de l'oferta de Cospark, l'informe d'Intervenció fa constar que no s'integra
en l'estudi econòmic però, no obstant això, li assigna valoració.

En última instància, el senyor alcalde qüestiona l'ambigüitat amb què des de
l'oposició de tracten els procediments de contractació segons l'empresa que
finalment resulte adjudicatària. Entén que haguera de ser motiu de satisfacció
l'adjudicació a favor d'una empresa local en competència amb altres de fora de
Xàtiva. Conclou que la tramitació de l'expedient ha respost a criteris de legalitat i
transparència que poden comprovar-se amb els antecedents obrants en el mateix.

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-
president més els onze vots dels regidors del Grup popular) set vots en contra (els
sis dels regidors del Grup Socialista, més el del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa) i cap abstenció, va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar la proposta de la Mesa de Contractació de data 26 de
novembre de 2004 i, en conseqüència, adjudicar a l'empresa COSPARK, SL, el
contracte per a la gestió del servei públic de regulació de l'aparcament a la via
pública.

Segon.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i requerir-la
perquè constituïsca la garantia definitiva prevista en la clàusula onzena i dins dels
quinze dies hàbils següents al de notificació d'aquest acord i per a la formalització
del corresponent contracte en el termini màxim de trenta dies des del dipòsit de la
garantia, moment que fixarà el termini per a l'inici del servei.

Tercer.- Notificar el present acord a la resta de licitadors i traslladar el
mateix al regidor delegat de Policia, a la Direcció de la Policia Local i al Departament
d'Intervenció.

3r.- EXPT. NÚM. 677/2004, PER A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE
L'ARXIU MUNICIPAL DE XÀTIVA.

Vista la proposta de Reglament per a l'Arxiu Municipal de Xàtiva, presentada
per l'arxiver municipal, el Sr. Isaïes Blesa Duet.

Considerant que la finalitat d'aquest Reglament és regular el funcionament de
l'Arxiu Municipal.

Considerant el que disposa l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
del Règim Local i l'article 56 del text refós 781/86 de 16 d'abril, que regula el
procediment que cal seguir per a l'elaboració d'Ordenances i Reglaments.

Vist el dictamen emès l'11  de novembre de 2004 per la Comissió Municipal
Informativa Permanent de Cultura, Educació, Joventut, Esports, Patrimoni i
Modernització de l'Administració.

El Ple de la corporació, per dihuit vots a favor (el del Sr. alcalde-president
més els onze vots dels regidors del Grup Popular, més els sis dels regidors del Grup
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Socialista) cap en contra i una abstenció (el vot del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa), va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de l'Arxiu
Municipal i sotmetre tot seguit l'expedient a informació pública durant el període de
30 dies, a comptar a partir de la publicació de l'anunci en el BOP amb la finalitat que
pels interessats puguen formular-se les al·legacions pertinents, entenent-se que
l'aprovació és definitiva en el cas que no es presenten reclamacions.

Segon.- Traslladar el present acord a la Sra. regidora delegada de l'Arxiu
Municipal i al Sr. arxiver municipal, als efectes procedents.

4t.- EXPT. NÚM. 637/2004, PER A L'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ D'UNA
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A
MALALTS D'ALZHEIMER.

Vistos els antecedents obrants que consten en l'expedient per a l'ordenació i
imposició d'una Taxa per a la prestació del servei de Centre de Dia per a Malalts
d'Alzheimer.

Vistos els  expedients que s'han tramitat en el Departament de Benestar
Social, per a la creació,  equipament i manteniment d'un Centre de Dia de malalts
d'Alzheimer a Xàtiva.

Donat compte dels articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, les
entitats locals hauran d'acordar la imposició i supressió dels seus tributs i aprovar
les corresponents Ordenances Fiscals reguladores dels mateixos.

Atés que  els articles 20 i 57 de l'esmentat Text Refós, disposen que els
ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seua competència i per la utilització privativa o l'aprofitament
especial dels béns de domini públic municipal, segons les normes contingudes en la
secció 3a, del capítol III del títol I d'aquesta llei, i concretament en l'article 20.4.n) es
disposa, que podran les entitats locals establir taxes per “Assistències i estades en
hospitals, clíniques o sanatoris mèdics quirúrgics, psiquiàtrics i especials,
dispensaris, centres de recuperació i rehabilitació, ambulàncies sanitàries i altres
serveis semblants, i la resta d'establiments benèfics assistencials de les entitats
locals, fins i tot quan les despeses hagen de sufragar-se per altres entitats de
qualsevol naturalesa”.

Vista la proposta presentada per la regidora delegada de Benestar Social, de
15 de novembre de 2004, per a l'ordenació i imposició d'una taxa per a la prestació
del servei de Centre de  Dia per a malalts d'Alzheimer.

Vista la memòria econòmica financera per a l'ordenació i imposició de la
Taxa, de 16 de novembre de 2004.

Vistos els informes favorables del Sr. interventor accidental i del secretari en
funcions, vicesecretari, de 24 de novembre de 2004.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Benestar Social,
Sanitat, Fira i Festes, Turisme i Conservatori, de 26 de novembre de 2004.

Donat compte del text íntegre de la Taxa per a la prestació del servei del
Centre de Dia per a malalts d'Alzheimer, amb les pertinents modificacions
introduïdes d'acord amb l'informe del Sr. interventor accidental.

Obert debat intervé, en primer lloc el senyor Josep Martínez Alventosa, pel
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, qui anuncia el seu vot en
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contra alhora que considera que una taxa respecte d'un servei de nova implantació
haguera de ser gratuïta, almenys, el primer any, a fi de poder contrastar el seu
vertader cost real. A més, entén que serveis d'aquest tipus, per la seua pròpia
naturalesa, haurien de ser gratuïts sempre. Recorda la lleugeresa amb què s'atenen
determinades obligacions de despesa en contraposició amb la imposició fiscal per a
serveis bàsics com el present.

El senyor Tomás Fuster Bellido, pel Grup Socialista, anuncia la seua
abstenció i la del seu Grup. Manifesta que, si bé entén que els serveis socials
hagueren de ser gratuïts, l'assistència al centre de malalts no ciutadans de Xàtiva
obliga, d'alguna manera, que el seu cost no pese sobre les arques municipals.
Considera que haurien d'aclarir-se millor les ajudes o beneficis fiscals que es
preveuen realitzar.

En acabar el Sr. Fuster, la senyora Maria José Masip Sanchis, regidora de
Sanitat i Serveis Socials, opina que la sensibilitat amb el problema es demostra
creant el servei. Que amb això s'atorga cobertura a un radi potencial de 250.00
ciutadans. Que s'han establert 4 mesos sabàtics (fiscalment parlant) a fi de conèixer
costos del servei. Que el balanç econòmic del servei és deficitari per a l'Ajuntament
de Xàtiva però que aquest considera convenient assumir tal cost a fi d'oferir un nou
servei al ciutadà. Que els beneficis fiscals es tractaran com a ajudes des del
departament de serveis socials.

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-
president més els onze vots dels regidors del Grup popular) un vot en contra (el del
regidor integrant del Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa) i sis
abstencions (els vots dels sis regidors del Grup Socialista), va adoptar l'ACORD
següent:

Primer.- Aprovar inicialment la taxa per a la prestació del servei de Centre de
Dia de Malalts d'Alzheimer, conforme queda redactada en el part expositiva del
present acord.

Segon.- El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò
que s'ha preceptuat en l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós 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 aquest termini 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.- Notificar el present acord a l'Empresa adjudicatària de la gestió
integral del Centre de Dia de Malalts d'Alzheimer,  Gabinet Tècnic de Treball Social,
SL, C/ d’Isabel la Catòlica, 8, planta 5a oficina 75 Edifici comtes de Buñol, 46004-
València, i comunicar el mateix a la regidora delegada de Benestar Social, a la
treballadora social i al Departament d'Intervenció, per a la seua tramitació i efectes
corresponents.

5è.- 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:



6

Números 894 al 988 de 2004 (corresponent al mes de novembre de 2004).
El senyor Ramon Ortolá Mestre, portaveu del Grup Socialista va preguntar

per la procedència del Decret de l'Alcaldia en la virtut de la qual es modificava un
acord plenari precedent relatiu a la modificació de les normes urbanístiques en zona
industrial. Al que pel secretari, amb la vènia del senyor president, es respon que no
es tracta d'una modificació de l'acord sinó d'una correcció d'error material prevista
en l'article 105 de la Llei 30/1992, de 20 de novembre, per la qual cosa aquesta
resolució s'emmarca entre aquelles que són competència de l'Alcaldia.

De tot açò, queda el Ple assabentat.

6è. - DESPATX EXTRAORDINARI: 

Es dóna compte al Ple de les mocions, de caràcter extraordinari, presentades
per a la seua discussió i debat en la present sessió, que no han format part de
l'ordre del dia.

6è.1. PROPOSTA QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS PORTAVEUS
DEL GRUP BLOC NACIONALISTA I DEL GRUP ESQUERRA UNIDA: ENTESA,
SOBRE LA PARTICIPACIÓ MUNICIPAL EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES.

A proposta del senyor Josep Martínez Alventosa  el Ple acorda deixar
l'assumpte damunt la taula.

6è.2. PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR, SOBRE ADHESIÓ AL MANIFEST CÍVIC EN DEFENSA DE LES
SENYES D'IDENTITAT DEL POBLE VALENCIÀ, FET PÚBLIC PER LA
FUNDACIÓ PROFESSOR MANUEL BROSETA, EL DIA 25 DE NOVEMBRE.

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte, el Ple, per dihuit vots a favor (el del
Sr. alcalde-president més els onze vots dels regidors del Grup popular, més els sis
vots dels regidors del Grup Socialista), un vot en contra (el del regidor integrant del
Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa) i cap abstenció, declara la urgència
de l'assumpte i la seua conformitat amb què el mateix es tracte en la present sessió.

Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del Grup Popular i que,
literalment transcrita, diu:

“La Fundació Professor Manuel Broseta, entre les finalitats fundacionals que
pretén fomentar, desenvolupar i difondre els valors de Llibertat, Igualtat, Justícia,
Convivència, Respecte i Pluralisme Ideològic, i la defensa dels mateixos en els
àmbits econòmic, social i jurídic, i el naixement de la qual va ser fruit d'una iniciativa
de la societat civil valenciana a fi de perpetuar en la memòria col·lectiva l'acció
política, científica i social del professor Manuel Broseta Pont, presenta davant la
nostra societat aquest MANIFEST, conseqüència de la serena reflexió i del
convenciment profund de la vigència dels principis i valors que van inspirar la
defensa del dret del poble valencià a l'autogovern i a definir i professar les seues
senyes d'identitat.

El dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions consagrat per la Constitució
de 1978 és un dret inalienable dels pobles que integren Espanya i, en
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conseqüència, ha de ser objecte de respecte i protecció per tots els agents polítics i
institucionals del nostre país.

Fruit de tal dret a l'autonomia, en el cas del poble valencià, és l'Estatut
d'Autonomia de 1982. Aquesta norma és la culminació d'un complex i difícil procés
de concertació ciutadana i consens polític, i va constituir l'instrument hàbil per a la
solució de conflictes seculars de la nostra societat i per a l'assentament de les bases
del progrés i benestar que hui gaudim els valencians.

Els successius governs de la Generalitat Valenciana, des de l'any 1982, han
liderat un esforç col·lectiu de construcció d'un projecte comú que hui, ja en el segle
XXI, permet que la nostra siga una societat cohesionada i pròspera.

La societat valenciana, per tant, demostra i ha demostrat un alt grau de
maduresa social i política que l'avalen per a exercir el seu autogovern al marge de
tuteles i ingerències externes.

Per això, considerem que és necessària una presa de possessió ferma per
part de la societat valenciana en relació al debat que, des de fora de la mateixa, s'ha
generat entorn a la identitat de l'idioma valencià. A aquest respecte, entenem que:

1. És il·legítima la pretensió de què, des de fora de la societat valenciana o
des de posicions marginals en la mateixa, pretenen qüestionar el dret dels
ciutadans valencians i de les seues institucions d'autogovern a definir i
protegir la llengua secular dels valencians.

2. El nostre autogovern no és una simple descentralització administrativa,
sinó que té un necessari component polític que es concreta en la capacitat
de gestió d'aquelles competències que són d'interès per als valencians,
com les infraestructures, el dret, l'economia i, òbviament, la cultura.

3. Ha de ser objecte de rebuig més enèrgic el debat generat des de fora de
la Comunitat Valenciana que pretén definir el sentit de normes del nostre
Estatut d'Autonomia al marge dels legítims representants del poble
valencià.

4. El poble valencià té el dret i el deure de defensar les seues senyes
d'identitat des de la convicció i la contundència que mereix la seua
història. I només el poble valencià té el dret de definir i configurar les
seues senyes d'identitat. Per això, en exercici del nostre dret d'autogovern
ens hem dotat d'institucions autonòmiques que són les que tenen la
legitimitat i el deure de preservar la nostra identitat particular en el si dels
projectes espanyol i europeu.

Des del màxim respecte als diferents punts de vista i opcions polítiques que
existeixen en la nostra societat, la Fundació Professor Manuel Broseta fa una crida a
tots els agents socials de la Comunitat Valenciana perquè defensen decididament
les nostres senyes d'identitat, i en concret, l'idioma valencià, fomentant el seu ús i
preservant la seua denominació i entitat; manifesta el seu suport al Govern Valencià
i a les forces polítiques valencianes en les accions dutes a terme per a aconseguir
aquests objectius; exigeix als representants polítics que eviten estèrils divisions
entorn a la nostra identitat; i invita els ciutadans, Institucions, entitats i associacions
a adherir-se a aquest Manifest, concebut com un instrument vàlid per a la
reivindicació de les nostres senyes d'identitat i del nostre autogovern. La identitat de
cada poble dins d'Espanya ha de definir-se de manera positiva, mai per negació de
la resta o dels seus drets; i el poble valencià ha de reclamar i reclama en aquest
moment unió en defensa de les seues senyes pròpies d'identitat i respecte a
l'ordenació jurídica vigent, en evitació de l'obertura novament d'una ferida ja
cicatritzada, la qual cosa reduirà les nostres opcions de futur.”
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Donat compte d’aquesta moció pel senyor Ramon Ortolá Mestre, portaveu del
Grup Municipal Socialista, es presenta esmena a la totalitat mitjançant la formulació
de proposta alternativa, alhora que posa de manifest la impropietat de la utilització
del terme idioma valencià i a la politització interessada de l'assumpte.

Finalment el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa,  considera que s'està revifant una polèmica
desfasada i superada en els anys 80 i, si bé entén que les manifestacions abocades
per polítics rellevants des de Catalunya constitueixen una intromissió a assumptes
interns dels valencians, proposa que la moció  no es tracte.

Sent les 13.10 hores s'absenta de la sessió el senyor Rafael Capuz Aznar.
I no havent-hi més debat, l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el del

Sr. alcalde-president més els deu vots dels regidors del Grup Popular presents) set
vots a favor (els vots dels sis regidors del Grup Socialista més el del regidor
integrant del Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa) i cap  abstenció, va
adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Rebutjar l'esmena a la totalitat presentada pel Grup Municipal
Socialista.

I per onze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més els deu vots dels
regidors del Grup popular presents) set vots en contra (els vots dels sis regidors del
Grup Socialista més el del regidor integrant del Grup Esquerra Unida+Esquerra
Verda: Entesa) i cap  abstenció, va adoptar l'ACORD següent:

Segon.- Aprovar i fer pròpia la moció presentada pel Grup Popular, en tots
els seus termes tant expositius com dispositius.

6è.3. MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS
MUNICIPALS PSPV-PSOE, ESQUERRA UNIDA I BLOC, SOBRE LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.

Sent les 13.15 minuts s'incorpora el senyor Rafael Capuz Aznar.
Amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per unanimitat i sense debat

previ, declara la urgència de l'assumpte i la seua conformitat amb què el mateix es
tracte en la present sessió.

Després de l'exposició i argumentació de la moció conjunta, a càrrec de la
regidora Sra. Mar Vicent García, per la senyora Maria José Masip Sanchis es
contraargumenten els motius que porten al seu grup a no poder oferir el seu suport
a la proposta formulada. Abundant en la necessitat d’abordar amb caràcter
d'urgència l'assumpte el senyor Josep Martínez Alventosa.

Finalment el senyor alcalde realitza una àmplia exposició del seu parer pel
que fa a això de la qüestió suscitada. Entén que es tracta d'un assumpte la
competència del qual recala, majoritàriament, en l'administració central i en
l'autonòmica i que l'aportació municipal és modesta i limitada. No obstant això,
apel·la que es consensue una moció de tots els Grups municipals i proposa, per a
això, que l'assumpte quede sobre la taula.

Vist açò, el l’Ajuntament en Ple acorda deixar l'assumpte sobre la taula.

6è.4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D'ESQUERRA UNIDA-L'ENTESA, SOBRE LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE
TEXT EN L'ENSENYAMENT OBLIGATORI.
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Amb caràcter previ a tractar l'assumpte, el Ple, per unanimitat i sense debat
previ, declara la urgència de l'assumpte i la seua conformitat amb què el mateix es
tracte en la present sessió.

El senyor Josep Martínez Alventosa, firmant de la moció, explica
succintament el seu contingut i arguments que la sustenten.

El senyor alcalde, per la seua banda, manifesta el seu parer en el sentit que
la gratuïtat absoluta no sol ser bona companya. Que al final cal augmentar impostos
al que també troba oposició. Considera que pot haver-hi gratuïtat per a
determinades rendes però no generalitzable.

Sent les 13.55 hores s'absenten el senyor José Antonio Vidal Piquer i el
senyor Tomás Fuster Bellido

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el del
Sr. alcalde-president més els deu vots dels regidors del Grup popular presents) sis
vots a favor (els vots dels cinc regidors del Grup Socialista més el del regidor
integrant del Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa) i cap  abstenció, va
adoptar l'ACORD següent:

ÚNIC.- Rebutjar la Moció presentada pel senyor Josep Martínez Alventosa.

6è.5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D'ESQUERRA UNIDA-L'ENTESA, SOBRE LA PETICIÓ QUE EL TREN DE
LLARG RECORREGUT EUROMED, TINGA TRES PARADES A L'ESTACIÓ DE
XÀTIVA.

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte, el senyor alcalde explica les gestions
dutes a terme davant el Ministeri de Foment, abans de les eleccions  generals i
després de l'arribada del nou equip de govern, que tendeix a aconseguir quant es
conté en la moció presentada. Suggereix el senyor alcalde que s'habilite un termini
d'uns dos mesos transcorregut el qual i sense que no hi haguera resposta, es
tractaria la moció.

Vist açò, el Ple de l’Ajuntament acorda deixar l'assumpte sobre la taula.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES
Es van formular els següents precs i preguntes:

El senyor Ramon Ortolá Mestre:
a) Pregunta al senyor alcalde si els terrenys davant de la discoteca Apache

són municipals, a la qual cosa aquest respon que no.
b) Pregunta al senyor alcalde si és conscient de les obres que allí s'estan

realitzant, a la qual cosa aquest respon que sí i que s'ha obert expedient.
c) Pregunta al senyor alcalde si s'ha formalitzat conveni amb Apache per a

l'ocupació de l'aparcament del pavelló de voleibol, a la qual cosa aquest
respon que no està segur però que, en tot cas, l'empresa ha realitzat
importants millores per valor de més de 120.000 euros en precari.

d) Pregunta al senyor alcalde si davant la possibilitat de qualsevol
contingència per l'ús privatiu de tal aparcament si l'Ajuntament tindria
responsabilitat, a la qual cosa aquest respon que, segons la seua opinió,
no.

e) Prega al senyor alcalde una contestació escrita a la seua petició
d'informació sobre els usuaris de les targetes de l'aparcament de
l'Albereda.



10

Senyora Mar Vicent García:
a) Pregunta al senyor alcalde pel motiu pel qual s'han destinat 6.000 euros a

la reparació de la teulada de la beneficència, a la qual cosa el regidor
d'Obres respon que es tracta d'un edifici municipal i d'una urgent
necessitat.

El senyor Josep Martínez Alventosa
a) Pregunta al senyor alcalde per les dades referents a les subvencions que

s'han concedit per a pintura de façanes en nucli antic i des del Consell
Esportiu Municipal, a la qual cosa aquest respon que se li facilitaran per
escrit.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE. S’ALÇA  LA SESSIÓ A LES
CATORZE HORES I QUINZE MINUTS, DE LA QUAL, COM A SECRETARI,
ESTENC LA PRESENT ACTA.

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


