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PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM.   16 

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

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores i
trenta-cinc minuts del dia 30 de desembre de l'any 2004, davall la Presidència del
Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva, assistit pel Sr. Eduardo Balaguer Pallás,
vicesecretari de l'Ajuntament de Xàtiva, secretari en Funcions, es van reunir els
senyors que a continuació es relacionen, en nombre de vint, a fi de celebrar sessió
extraordinària i urgent del Ple, en primera convocatòria, a l'empara del que preveu
l'article 79 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

Constituïxen els presents 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. Alfonso Ruz 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. Marian 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. Vicent Caballero Hidalgo
19 - Sr. Josep Martínez Alventosa
20 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

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

No es troben presents a l'inici el senyor Tomás Fuster Bellido i senyora Mar
Vicent García, que s'incorporaren, ambdós, durant el transcurs de la sessió.
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1r. - DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

Donat compte de la Resolució de l'Alcaldia número 1.099, de 29 de
desembre, en virtut de la qual es motiva la urgència de la sessió, que, en extracte,
diu:

La urgència de la sessió ve motivada en el fet que amb data 27 de desembre
s'han formulat al·legacions a l'aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per al
2005. Atés que han d'estar aprovades definitivament i publicat tal acord en el Butlletí
de la Província fins al 31 de desembre, per a poder entrar en vigor en data 1 de
gener de 200. A més, el Pressupost General es troba vinculat a l'aprovació definitiva
de les Ordenances Fiscals el que obliga a l'aprovació prèvia de les mateixes.

Obert debat intervé, en primer lloc, el senyor Josep Martínez Alventosa, pel
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, considera que la convocatòria
és nul·la alhora que, diu, ha sigut convocada pel secretari i no per l'òrgan competent
per a això, el senyor alcalde. Entén, en tot cas, que no hi ha raó per a la urgència,
que es podria haver començat a treballar amb les ordenances fiscals a l'octubre, que
la demora de llavors porta les presses de hui i que, en definitiva, l'Ajuntament no és
dinàmic per culpa del senyor alcalde.

A continuació la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista
Valencià. Considera que la sessió no té el caràcter d'urgent, que aquesta urgència
no està motivada, que la situació que es viu forma part de la mala pràctica de gestió
existent a l'Ajuntament, que se seguix amb la tònica de les comissions informatives,
que no són previsibles en la seua forma de treballar i que no es respecta el dret dels
grups de l'oposició a participar en la gestió de l'ajuntament, vulnerant-se els seus
drets. Emfatitza el seu crítica a la gestió política i no a la tasca dels tècnics.

A les 11.40 hores s'incorpora la senyora Mar Vicent García.
El senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista, posa de manifest

l'evidència que, al seu entendre, alguna cosa ha funcionat malament i que, en tot
cas, les sessions urgents han d'estar motivades.

En última instància el senyor alcalde es lamenta de l'actitud dels grups
unitaris de l'oposició de què, diu, mantenen una línia obstruccionista de paralització
de la gestió municipal.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots dels regidors del Grup Popular) set en contra (els cinc vots dels
regidors del Grup Socialista presents, més els del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la Regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià) i cap abstenció, va adoptar l'ACORD següent:

ÚNIC.- Apreciar que hi ha motivació suficient per a la celebració de la sessió
convocada pel senyor alcalde-president amb caràcter d'urgència i, en conseqüència,
prosseguir amb l'orde del dia de la mateixa.

2n. - EXPT. PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2005. RESOLUCIÓ
D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA.

Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït per a la modificació de
les ordenances fiscals per a l'exercici 2005.

Resultant que durant el període de trenta dies establert per l'article 17 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel senyor Josep Martínez Albentosa, pel
grup municipal EU-Entesa, i per la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc
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Nacionalista Valencià, han sigut formulades sengles reclamacions contra l'aprovació
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de recollida domiciliària
de fem.

Vist l'informe del senyor interventor-acctal., de data 29 de desembre del 2003,
en el qual es proposa la desestimació de les al·legacions formulades i l'aprovació
definitiva de l'ordenança referida.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Considera que l'ordenança no
complix els requisits mínims legalment establerts, especialment pel que fa a
exempcions derivades del padró de beneficiència i pobresa, quelcom inexistent en
l'actualitat; entén que falta informe econòmic, la qual cosa vicia l'ordenança de
nul·litat de ple dret i, finalment, es repercuteix en la taxa de la neteja viària la qual
cosa, diu, és il·legal.

A les 11.55 s'incorpora el senyor Tomás Fuster Bellido.
A la seua finalització el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra

Unida+Esquerra Valenciana: Entesa es lamenta que el senyor alcalde l'acuse
d'obrar de mala fe; entén que l'increment de la taxa de fem més enllà del llindar del
IPC és excessiu i no ho troba degudament justificat en els informes que obren en
l'expedient.

A continuació intervé el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista.
Compartix la consideració de l'equip de govern que els Pressupostos estiguen
aprovats abans de fi d'any però entén, no obstant això, que la convocatòria de la
present sessió no es troba prou motivada. Interpel·la el senyor interventor sobre la
constància del seu informe en l'expedient procedint aquest (el senyor interventor) a
donar lectura íntegra del mateix a requeriment del senyor president.

El senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular, igual que el
senyor alcalde, coincidixen en l'apreciació que la convocatòria estava degudament
motivada en el Decret de l'Alcaldia número 1.099, de 29 de desembre del 2004, que
exhibixen i reiteren que l'actitud de l'oposició respon a la tònica d'obstaculitzar el
funcionament normal de l'Ajuntament.

Vist açò, l'Ajuntament en 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 sis abstencions
(els sis vots dels Regidors del Grup Socialista),  ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Desestimar les al·legacions  presentades pel senyor Josep Martínez
Albentosa i la senyora Cristina Suñer Tormo contra l'aprovació provisional de
l'ordenança fiscal reguladora del servei de recollida domiciliària de fems i,
conseqüentment, aprovar-la definitivament.

Segon.- De conformitat amb el que preveu l'apartat 4t de l'article 17 es
procedirà a publicar en el BOP l'ordenança fiscal definitivament aprovada,
prèviament a la seua entrada en vigor.

Tercer.- Comunicar el present acord al  senyor Josep Martínez Albentosa, a
la senyora Cristina Suñer Tormo i a la Intervenció General als efectes oportuns.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE. S’ALÇA  LA SESSIÓ A LES
DOTZE HORES I DEU MINUTS. S’ESTÉN PER MI, EL SECRETARI, LA
PRESENT ACTA AUTORITZADA AMB LA MEUA SIGNATURA I EL VISTIPLAU
DEL SENYOR ALCALDE.
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DE TOT AÇÒ, DONE FE.

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