
PLE ORDINARI NÚM. 03

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA 3 DE
FEBRER DE DOS MIL CINC, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.-

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i
deu minuts del dia tres de febrer de 2005, 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 tot
seguit es relacionen, en nombre de vint-i-un, 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 la totalitat dels components i per consegüent
quòrum vàlid 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 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. 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. Rafael Llorens Gozalbes
17 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
18 - Sr. Tomás Fuster Bellido
19 - Sr. Roger Cerdà Boluda
20 - Sr. José Martínez Alventosa
21 - Sra. Cristina Suñer Tormo

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

1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS NÚM. 1 I NÚM. 2,
DEL 20 I 26 DE GENER DE L'ANY 2005.

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 les actes de les sessions
anteriors, distribuïdes junt amb la convocatòria de què ara se celebra.

Pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-
L'Entesa. Manifesta la seua oposició a aprovar l'acta núm. 1, del 20 de gener
passat, alhora que durant el seu transcurs ja va manifestar el desig d'impugnar la
convocatòria. Secunda la seua opinió la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda.

Vist açò, l'Ajuntament en Ple, ACORDA EL SEGÜENT:
Per dènou vots a favor (el de l'alcalde-president més els onze dels regidors

integrants del Grup Popular, més els set vots dels regidors del Grup Socialista), dos
vots en contra (el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda i el vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-L'Entesa), i
cap abstenció,

Primer.- Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de gener
de 2005, número 1.

I per unanimitat,
Segon.- Aprovar l'acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 26 de

gener de 2005, número 2.

2n.- EXPT. 674/2004, RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT, 2005.

Vist l'escrit, de data 14 de gener de 2005, subscrit pel senyor Ramon Ortolá
Mestre, Portaveu del Grup Municipal Socialista que conté al·legacions a l'acord
d'aprovació de l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Xàtiva,  per a
l'exercici 2005, a l'empara del que disposa l'article 150.1 de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals.

Vist l'informe emès per l'Interventor del tenor literal següent:
“En relació a l'assumpte de referència el tècnic que subscriu informa:
PRIMER: Que la documentació que figura en l'expedient d'aprovació del

pressupost és la Plantilla de personal remesa pel departament de Recursos
Humans.

SEGON: Que la JGL de data 13-12-2004 no va prendre cap acord sobre
quotes d'urbanització. En relació a les quotes corresponents a l'Ajuntament per les
parcel·les de patrimoni de propis en el polígon Meses, l'acord de JGL de data 2-11-
2004 diu que deuran consignar-se en el Pressupost de 2005. Això és justament el
que s'haurà de fer durant el 2005, en alguna de les modificacions de crèdits que es
realitzaran, per incorporació de romanents o per nous ingressos, caldrà donar
compliment l'acord de JGL.

TERCER: Atès que en l'aprovació del pressupost s'incomplia el principi
d'estabilitat pressupostària, l'Ajuntament disposa de tres mesos per a elaborar un
pla econòmic financer i remetre'l al Ministeri d'Hisenda.

Es proposa desestimar l'al·legació referida a les quotes de mesos per no
ajustar-se a les condicions establertes en l'article 170.2 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes locals.

Això no obstant, el Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa, acordarà el que estime més convenient.”

Vist l'estudi elaborat pel Departament de Recursos Humans de data 21 de
gener de 2005, conformat pel senyor vicesecretari, en compliment del que disposa



l'article 126 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
 Vist l'article 170.2 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.

Vistos, així mateix, els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
citat, que regulen el procediment d'aprovació dels pressupostos de les entitats
locals.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, presenta la seua
disconformitat amb la remodelació operada en la plantilla de personal. Considera
necessari adequar-la a la realitat del present moment però no en la forma en què
s'està duent a terme. Entén i expressa que tot prové d'una pràctica il·legal en origen
en contractar laboralment treballadors sense cap procediment selectiu el que, diu,
reconeix el propi informe de Recursos Humans adduint que, en l'actualitat, s'han
generat necessitats estructurals. La incorporació a la plantilla dels llocs actualment
en situació de contractació laboral per obra o servei evidencia un desig d'actuar per
la via de facto i no d'acord amb la necessitat la Ciutat. Posteriorment, en torn de
rèplica, insisteix en el fet que es tracta de beneir una pràctica il·legal en origen i que
l'equip de govern pretén deixar les coses lligades abans de deixar el poder. Entén
que ningú ha sigut contractat baix principis merita'ls i que en els futurs procediments
selectius els beneficiaris d’aquestes pràctiques també ho seran dels mèrits per
experiència que es puguen valorar. Considera que la Relació de Llocs de Treball
que anhelen els representants dels treballadors municipals no és la que finalment
s'ha culminat.

Tot seguit el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-
L'Entesa. Manifesta el seu desig de votar en contra de l'aprovació definitiva del
Pressupost General donada la situació irregular dels contractes laborals existents a
l'Ajuntament de Xàtiva, que ja va evidenciar en la sessió d'aprovació inicial. Entén
que la pràctica de renovar contractes esdevé buida de contingut jurídic alhora que,
segons la seua opinió, els treballadors i treballadores afectats han esdevingut fixos
per aplicació de l'Estatut dels Treballadors. Segons la seua opinió la Plantilla no
respon a llocs de treball necessaris sinó a possibilitar l'accés a la funció pública a
treballadors que han sigut contractats sense procediments selectius. Posteriorment,
en torn de rèplica, reitera la situació d'irregularitat dels treballadors laborals
eventuals de l'Ajuntament el que genera una col·lisió entre la condició de fix que, al
seu entendre, aquests han adquirit i el fet que no han passat procediments selectius.
Finalitza vaticinant que en futurs i pròxims procediments selectius els opositors no
contractats no competiran  en igualtat de condicions, especialment pel que fa a la
fase de concurs i mostra el seu malestar perquè es pretenga justificar amb el fet que
governs anteriors actuaren de forma semblant.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Recorda que les al·legacions es van plantejar sobre tres
vessants i intervé pel que fa a cadascuna d'elles. La referida al compliment del
principi d'estabilitat es va presentar en forma de suggeriment ja que coneix que hi ha
un termini de 3 mesos per a obtenir autorització de la Delegació d'Hisenda. La
segona, la falta de compliment al mandat de la Junta de Govern Local sobre
consignació suficient per a atendre les quotes d'urbanització de Meses, entén que
pot fer-se via modificació de crèdits durant 2005, però considera curiós que no s'haja
fet a l'aprovació de Pressupost, precisament quan s'han consignat despeses com el
de la ciutat de l'esport, els convenis del qual no estan signats. Finalment, en relació



amb la Plantilla, expressa el següent: L'informe emès pel Departament de Recursos
Humans, diu, reconeix que a l'aprovació inicial faltava documentació que s'incorporà
en el present moment. Segons la seua opinió, la Plantilla que es presenta és la de
l'actual equip de govern que, mentre tinga base legal, pot aprovar-se. Després de 9
anys sense oferta d'ocupació pública, sense tan sols per a reposició d'efectius,
afloren de cop 34 places. La situació respon a la confecció de fet d'una plantilla de
treballadors, sense cap suport legal, per a mitjançant el present acte, atorgar-li ajust
a dret. La Plantilla no està basada en criteris de racionalitat sinó en perfils personals
dels qui ocupen en l'actualitat los nous llocs, fins al punt que places de perfil tècnic
s'adscriuen a grups sense titulació perquè a elles puguen accedir els treballadors hui
contractats. Critica la situació creada sobretot en un context en què l'alcalde va
prometre que ningú accediria a una ocupació pública per raó de la seua militància,
promesa aquesta que no s'ha complit. Posteriorment, en torn de rèplica,  matisa
que, en data de la celebració de la sessió l'acord amb els Sindicats no està
formalitzat, que tot el personal en règim de contractació laboral eventual ho és davall
el govern popular i que no ha de confondre's plantilla amb relació de llocs de treball.

Finalment intervé el senyor alcalde. Manifesta que durant els 16 anys de
govern socialista no es va iniciar cap procés de racionalització de plantilla ni de llocs
de treball i que, al contrari, es van blindar funcionarialment determinades
contractacions laborals. El seu govern ha finalitzat la Relació de Llocs de Treball
amb la unanimitat dels representants dels treballadors. Prega que s'evite el debat
polític respecte d'aspectes personals de la plantilla de personal de l'Ajuntament i
adverteix que arribat el cas, també el pot aflorar situacions pretèrites poc clares.
Segons la seua opinió el  Grup socialista no digereix que el govern actual haja
aprovat la RPT amb el consens de tots, per la qual cosa cerca confondre. Considera
que s'ha culminat un treball brillant i històric que el Grup socialista mai va ser capaç
de portar endavant. En torn de rèplica reitera que davall la direcció de l’anterior
govern no es va fer res en matèria de recursos humans més que blindar
determinades relacions laborals poc abans de deixar el poder. La seua línia
d'actuació en la matèria està decidida i respon a un treball àmpliament argumentat.
Sempre hi haurà descontents, diu, però l'important és mirar al futur amb perspectiva
positiva. Adverteix que ningú guanyarà una plaça sinó en un marc de legalitat.
Redunda en la seua negativa a entrar en temes personals i recorda que els llocs
estratègics de l'Ajuntament estaven ocupats quan va arribar al govern per les
mateixes persones que continuen estant nou anys després i que, podent haver
prescindis d'ells, no ho ha fet.

Tanca les intervencions el senyor José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat
de Recursos Humans, per a manifestar que la plantilla respon contundentment a les
necessitats actuals de l'Ajuntament; que no es va a proveir ni una sola plaça sense
atendre escrupolosament als principis constitucionals d'accés a la funció pública;
que els avals dels sindicats pel que fa al procés de racionalització de recursos és
total perquè la seua veu s'ha escoltat i les seues al·legacions s'han recollit.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda.
L'Ajuntament en 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 la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda i el vot del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida-L'Entesa), i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:



Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Ramon Ortolá
Mestre, en representació del Grup Municipal Socialista als Pressupostos i a la
Plantilla de Personal de l'exercici 2005.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament
corresponent a l'exercici 2005.

3r.- EXPT. 453/2003, APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DE LES
OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ DEL SECTOR MESES”.

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què  consta que per acord
del Ple de la corporació de data 8 de gener de 2004 es va adjudicar a la mercantil
Aldesa Construccions, SA l'execució de les obres “Urbanització de la Unitat
d'Execució del Sector Meses”, pel preu total oferit de 2.354.938,48 €, havent-se
aprovat fins a la data set certificacions d'obra per un import total d'1.509.002,52€.

Vist el projecte modificat número 1 d’aquestes obres, redactat pel Sr. José
Ibáñez Climent, de Ingeniería Setabense, SL, director de les obres, l'objecte del qual
és acreditar, justificar, definir i valorar les modificacions sorgides en les obres,
detallades en l'esmentat projecte i referides principalment a la influència de la variant
de Xàtiva, segons projecte de la Generalitat, desviació de sèquies, modificació de
les rasants del projecte per a garantir l'adequat drenatge de vials, modificacions en
les xarxes de pluvials i residuals, així com en les xarxes de mitja i baixa tensió.
Aquesta modificació suposa un increment de 470.045,72 €, sobre el pressupost
vigent del contracte.

Resultant  que l'empresa adjudicatària ha prestat la seua conformitat al
projecte reformat i als preus en ell establerts per a les noves unitats d'obra no
incloses en el projecte inicial.

Considerant el que disposa l'article 146 del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, de 16 de juny de 2000, en relació
amb  la modificació del contracte d'obres, en el qual s'especifiquen les següents
actuacions a realitzar: redacció del projecte i aprovació del mateix, audiència del
contractista (innecessària per haver prestat ja la seua conformitat al projecte
reformat) i aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les
despeses complementàries precises.

Vist l'informe del tècnic municipal supervisor de les obres d'urbanització,
favorable a l'aprovació del projecte de referència.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient, de 26 de gener de 2005, proposant al Ple l'aprovació de
l'esmentat projecte modificat.

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

Primer.- Aprovar el projecte modificat número 1 de  les  obres “Urbanització
de la Unitat d'Execució del Sector Meses”, redactat per l'enginyer   director  de  les
obres, en  el  qual  consta la conformitat  de  l'empresa   adjudicatària   als  preus
previstos en el mateix.

Segon.- Aprovar la despesa complementària resultant de l'increment del
pressupost de les obres com a conseqüència de la modificació prevista en el
projecte aprovat, per un import total, IVA Inclòs, de 470.045,72€, a càrrec de les
aportacions dels propietaris de parcel·les incloses en l'àmbit de la urbanització.



Tercer.-  Fixar el nou pressupost de les obres en la  quantitat  total de
2.824.984,19€, IVA inclòs, facultant el  Sr. alcalde president per a la  signatura  del
contracte amb l'empresa adjudicatària.

Quart.- Notificar el present acord a la mercantil adjudicatària, a la direcció de
les obres i als propietaris de parcel·les incloses en la referida Unitat d'Execució,
donant compte a la Intervenció Municipal de Fons i al tècnic municipal encarregat de
la supervisió de les obres.

4t.- EXPT. 568/2004, APROVACIÓ  DE L'ESTUDI DE DETALL,
D'INICIATIVA MUNICIPAL, PER A LA REGULACIÓ DELS PARÀMETRES
URBANÍSTICS DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC “MANUEL CASESNOVES”.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que
mitjançant una Resolució de l'Alcaldia número 749 de data 13 de setembre de 2004
es va sotmetre a exposició pública l'Estudi de Detall, redactat per l'Oficina Tècnica
Municipal, conforme al que disposen els articles 26 a 31 de les Normes d'Ordenació
Detallada del Pla General, per a la regulació dels paràmetres urbanístics del conjunt
arquitectònic “Manuel Casesnoves”, consistent en la reordenació volumètrica del
conjunt existent, adaptant-lo a l'ordenació gràfica del PGOU, on es permeten dues
plantes en total, que en el conjunt ja consolidat suposa l'elevació d'una planta més
sobre l'existent.

Resultant que es va inserir el corresponent anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, núm.4.860 de data 11 d'octubre de 2004, així com en el
Diari Les províncies, per un termini de 20 dies hàbils, sense que s'hagen formulat
al·legacions respecte d'això, havent-se notificat individualment als propietaris
d'immobles de tal Conjunt.

Considerant  el que disposa la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la
Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, segons la qual el règim
establert per a l'elaboració, tramitació i aprovació de Programes d'Actuació
Integrada, és igualment aplicable als Estudis de detall d'iniciativa municipal o
particular.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient, de 26 de gener de 2005, proposant al Ple l'aprovació de
l'Estudi de Detall.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, va prendre l'ACORD
següent:

Primer.- Aprovar l'Estudi de Detall redactat per l'Oficina Tècnica Municipal,
conforme al que disposen els articles 26 a 31 de les Normes d'Ordenació Detallada
del Pla General, per a la regulació dels paràmetres urbanístics del conjunt
arquitectònic “Manuel Casesnoves”, consistent en la reordenació volumètrica del
conjunt existent, adaptant-lo a l'ordenació gràfica del PGOU, on es permeten dues
plantes en total, que en el conjunt ja consolidat suposa l'elevació d'una planta més
sobre l'existent.

Segon.- Facultar l'alcalde president a fi que procedisca a ordenar la
publicació del contingut de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província, conforme al que disposa l'art. 59.4 de la Llei Reguladora de l'Activitat
Urbanística.

Tercer.- Notificar el present acord als propietaris d'immobles situats dins del
conjunt afectat per l'Estudi de Detall, donant compte a l'arquitecte municipal i al
regidor delegat d'Obres i Urbanisme.



5è.- EXPT. 71/2005, PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
D'UTILITZACIÓ DE LA CASA DE LA JOVENTUT.-

A requeriment de la Sra. regidora delegada de Cultura, Joventut i Patrimoni,
el senyor alcalde va retirar aquest punt de l'Ordre del Dia, pendent de noves
incorporacions.

6è.- 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 en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. alcalde president:

Números 1 al 104 (corresponent al mes gener de 2005), així com la Resolució
núm. 1.100 del mes de desembre de 2004, relativa a l'aprovació de la relació de
factures registrades en el departament d'Intervenció, atès que en l'última sessió
plenària no es trobava en aquesta Secretaria General.

De tot açò, queda el Ple assabentat.

7è. - 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.

7è.1.- 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.

Pel portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida, el senyor Josep Martínez
Alventosa, es recorda els membres de la corporació que en  la sessió plenària
número 14, de 2 de desembre de 2004, es va presentar una moció  sobre la petició
que el tren de llarg recorregut Euromed, tinga tres parades a l'estació de Xàtiva que
va quedar sobre la taula a petició del senyor alcalde, habilitant-se un termini de dos
mesos per a la realització de gestions amb el Ministeri de Foment que tendeixen a la
consecució del fi plantejat en la citada proposta. Transcorregut aquest termini de
temps sense haver obtingut resposta es proposa es tracte la moció en la present
sessió.

I el Ple Municipal, per unanimitat i sense debat previ, acorda atorgar caràcter
d'urgència a fi que la moció ja esmentada es tracte en la present sessió.

MOCIÓ:
“Sembla evident, si volem caminar cap a un model de transport

ambientalment sostenible, que el mitjà que cal potenciar actualment des de les
administracions públiques és el ferrocarril. Davant el desenvolupament important de
l'esmentada autovia de l'interior a costa d'adjudicar els trams de la circumval·lació
d'Alcoi i del barranc de la Batalla, el transport tant de mercaderies com de
passatgers ha quedat relegat a xicotetes inversions.

El ferrocarril que uneix Alcoi amb Xàtiva per a accedir fàcilment a València
està pendent, d'una part, d'unes inversions adequades per a condicionar la línia i la
seua electrificació i, d'una altra, la posterior transferència per a la seua explotació i
gestió del Ministeri de Foment a la Generalitat, a través de la seua Conselleria
d'Infraestructures i Transports. Aquesta reivindicació (que és un autèntic clamor



popular de les comarques centrals) ha sigut recordada recentment pel grup
parlamentari de l'ENTESA a les Corts Valencianes en una proposició no de llei del
passat 18 de maig.

Aquesta dolorosa situació és encara pitjor si tenim en compte el greuge
comparatiu d'aquestes comarques per la suspensió dels transports ferroviaris de
mercaderies des d'Alcoi, malgrat ser una zona industrial amb productes destinats
majoritàriament a l'exportació (sectors del tèxtil i del joguet). Això sense deixar de
parlar de la possible prolongació d'aquesta línia cap al sud (Alacant o Villena) i cap a
l'est (Gandia); ambdues reivindicades pel Consorci de les comarques centrals.

Al mateix temps s'anuncia (davant diferents demandes, expressades sense
anar més lluny en la proposta del Pla d'Acció Territorial) que la futura línia de l'AVE
(amb uns beneficis socials dubtosos) podria tenir al seu pas per les comarques
centrals una parada en la població veïna de Xàtiva, amb la pretesa intenció de
facilitar l'accés i vertebrar el territori en matèria de comunicacions per ferrocarril.

Ara i ací, però, els ciutadans i les ciutadanes de les comarques centrals tenen
dificultats per a connectar amb la línia de llarg recorregut que connecta Alacant amb
Barcelona: l'Euromed. Per a fer ús d'aquest servei, només es pot accedir des de tres
estacions: Alacant, València i Castelló i tan sols una parada a Xàtiva. Al contrari
l'Alaris amb destí a Madrid realitza tres parades a Xàtiva, produint-se d'aquesta
manera un greuge comparatiu, que exigeix ser equilibrat, però, el corredor
Mediterrani ha de potenciar-se en la mateixa mesura, almenys, que la comunicació
amb Madrid, ja que tant necessària és per a la nostra economia, si no més, la
comunicació amb Barcelona i Catalunya com la de Madrid i el centre d'Espanya. La
proposta beneficia a més de 600.000 habitants.

Cal ressenyar que viatjar a Barcelona des d'aquestes comarques implica, si el
desplaçament és per a un sol dia i es vol utilitzar l'Euromed, realitzar una gran
matinada i agafar el vehicle particular fins a València. Com tot el món sap i ha patit
en alguns casos, tant si el desplaçament és per a negocis (fira comercial, reunions
de treball) o per qualsevol altra raó, aquestes combinacions dificulten gaudir del
viatge en condicions per al lògic esforç. No cal insistir en les lligadures comercials
que la nostra comarca té amb les comarques de l'Alcoià, el comtat i la Vall d'Albaida
per qüestions del sector tèxtil, i especialment Xàtiva. A més, resulta un contrasentit
que el tren de llarg recorregut que connecta València amb Madrid (Alaris) sí que
disposa de tres parades a Xàtiva, i facilita l'accessibilitat a la capital de l'Estat, en
canvi a Catalunya hi ha tan sols una parada.

Aquesta reivindicació, que segurament és compartida pels sectors
empresarials, pels diferents partits polítics i per la col·lectivitat en general, ja se li va
traslladar en la reunió dels representants del consoci de les comarques centrals amb
el president de la Generalitat el passat 7 de juliol. El mateix president de la Xarxa
Empresarial de les comarques centrals, Marià López, juntament amb el president del
Consorci de les comarques centrals i l'alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ja han
formulat aquesta petició al president de RENFE, Miguel Corsini, que sembla li ha
traslladat la situació al seu director de Grans Línies i fins al moment només hem
tingut callada per resposta.

Per això, i fent-se ressò d'aquestes velles reivindicacions socials, demanem
que pel Ple de la corporació Municipal, S'ACORDE:

PRIMER.- Demanar al Govern espanyol, mitjançant el Ministeri de Foment,
que adopte solucions perquè el tren de llarg recorregut Euromed tinga tres parades
a l'estació de Xàtiva per a millorar les comunicacions amb Barcelona i Catalunya.



SEGON.- Comunicar al president de la Generalitat i al Consell aquest acord i
la necessitat adoptar les iniciatives pertinents, per a resoldre aquesta demanda
col·lectiva.

TERCER.-  Traslladar aquesta moció a les Corts Valencianes i als grups
parlamentaris, al Congrés dels Diputats, ajuntaments afectats, al Consorci de les
comarques centrals i a la Plataforma per al Ferrocarril.

QUART.- Comunicar aquest acord a RENFE perquè treballe i conega aquesta
necessitat amb l'objectiu de cercar una solució apropiada.”

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, RESOL EL
SEGÜENT:

Únic.- Aprovar i fer pròpia la moció presentada pel portaveu del Grup
Municipal d'Esquerra Unida, el senyor Josep Martínez Alventosa, en tots els seus
termes expositius i dispositius.

8è.- PRECS I PREGUNTES
Es van formular els següents precs i preguntes:

El senyor Ramon Ortolá Mestre:
a) Prega s'agiliten els tràmits a fi que la moció presentada pel seu Grup

sobre la recuperació dels Papers de Salamanca siga degudament cursada
b) Pregunta al senyor alcalde si els  regidors del Grup Popular o els seus

familiars estan exempts de pagar els serveis de la Grua Municipal, a la
qual cosa aquest respon que la pregunta és improcedent, alhora que
demana rigor en l'exercici de la labor d'oposició.

El senyor Josep Martínez Alventosa:
a) Recorda anteriors preguntes referides a dades sobre subvencions a

l’embelliment de façanes i sobre el Consell Esportiu i el compromís que li
serien lliurades per escrit.

El senyor Tomás Fuster Bellido:
a) Prega que es resolga amb dilació la situació que presenten els accessos

al Col·legi Taquígraf Martí adquirint el senyor alcalde el compromís de fer-
ho amb immediatesa.

b) Prega que s'estudie aplicar al concurs Joves Intèrprets la mateixa tècnica
empleada en el concert de Fi d'Any del Conservatori Luis Milán, de cobrar
un preu per l'accés a condició de lliurar-lo a una institució benèfica. En
aquest cas proposa que la recaptació puga destinar-se a les víctimes del
Tsunami.

El senyor Vicente Parra Sisternes:
a) Dóna per contestades les preguntes formulades pel senyor Rafael Llorens

en la sessió anterior, en el marc de les explicacions abocades en l'última
Comissió d'Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido:
a) Pregunta per la vertadera situació del cànon anual sobre la concessió dels

terrenys per a la construcció d'una residència de la tercera edat en el
sector Mesquita, alhora que el senyor alcalde va afirmar que s'havien



recaptat i li consta que es troba pendent. Contesta el senyor alcalde que
no és responsabilitat seua fer de recaptador.

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. AMB TOT AÇÒ S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

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


