
PLE ORDINARI NÚM. 04

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

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i
quinze minuts del dia tres de març 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 a
continuació es relacionen, en nombre de dènou, 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. Rosa María Esteban Miedes
8 - SR. José Antonio Vidal Piquer
9 - SRA. Elena Llopis Arnero
10 - SR. Juan Carlos Crespo Badía
11 - SR. Jorge Herrero Montagud
12 - SR. Ramon Ortolá Mestre
13 - SR. Ildefonso Suárez Garrido
14 - SRA. Mar Vicent García
15 - SR. Rafael Llorens Gozalbes
16 - SR. Vicent Caballero Hidalgo
17 - SR. Tomás Fuster Bellido
18 - SR. Roger Cerdà Boluda
19 - SRA. Cristina Suñer Tormo

ABSENTS:

Sra. Marian Soro Perona, que excusa la seua no assistència.
Sr. Josep Martínez Alventosa, que excusa la seua no assistència.



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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA NÚM. 3, DE 3 DE FEBRER 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 l'acta de la sessió anterior,
distribuïda junt amb la convocatòria de què ara se celebra.

Pren la paraula el senyor Tomàs Fuster, del Grup Socialista, per a deixar
constància d'un error observat en la pàgina núm. 10 de l'acta, en l'apartat de “Torn
obert de paraules”, en el paràgraf en què intervé aquest regidor, en l'apartat a), on
diu “prega que es resolga amb dilació la (…), ha de dir “Pregue que es resolga
sense dilació (…).

Vist açò, l'Ajuntament en Ple, ACORDA EL SEGÜENT:
ÚNIC.- Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària del dia 3 de febrer de

2005, número 3, sense més esmenes ni propostes de rectificació.

2n.- DISPOSICIONS OFICIALS. CORRESPONDÈNCIA I ASSUMPTES
D'INFORMACIÓ.

El Sr. secretari, dóna compte dels assumptes següents:
A) Escrit del Sr. director del Centre de Transfusió de la Conselleria de Sanitat,

agraint la resposta d'aquest Ajuntament davant la seua sol·licitud d'ajuda, atés que
en l'última col·lecta de donació de sang realitzada a Xàtiva es va obtindre un 93%
més sobre allò que s’havia previst, contribuint de manera decisiva a pal·liar una
situació que resultava altament preocupant.

El Ple de la Corporació, queda assabentat de tal escrit.
B) De l'informe emès per l'arxiver municipal en relació amb l'acord plenari

sobre sol·licitud al Govern Espanyol de la devolució a l'arxiu de Xàtiva de la
documentació confiscada, relativa a la Guerra Civil.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Considera que no hi ha cap
interès per part del Govern Municipal de solucionar una demanda acordada en
2002. Més prompte s'evidencia una conducta obstruccionista. Ofereix als serveis
municipals la informació que pateixen a fi de facilitar la ràpida resolució de la
documentació demandada.

A continuació pren la paraula el senyor Ramón Ortolá Mestre, pel Grup
Municipal Socialista. Redunda en la petició efectuada en origen, en el sentit que
s'inste la devolució de la documentació confiscada.

De tot açò l'Ajuntament en Ple, queda assabentat.

3r.- EXP. NÚM. 85/2005, APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE
CRÈDITS DE 2004. PRIMERA RELACIÓ.

Vist l'expedient  85/2005 sobre el Reconeixement de Crèdits corresponent a
l'exercici 2004, i que es relacionen en llistat detallat per partides pressupostàries,
que s'acompanya al present, per un import de 614.114'52€.

Vist així mateix el Reconeixement de Crèdits del Consell Esportiu per un
import de 36.873'10€, aprovat pel Consell de Gerència en sessió celebrada el 4 de
febrer.

Vist l'informe de l'interventor amb data 4 de febrer de 2005.



Vistos els articles 26, 60.2 i el 104.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia el seu vot en contra
en entendre que la manera de gestionar l'Ajuntament, econòmicament parlant, és la
de gastar sense control. Considera que el reconeixement de crèdits ha de
contemplar despeses imprevistes o generades a fi d'any. Manifesta que es gasta
sense control i sense fiscalització com si es tractara de diners propis. Com a
exemple en la partida de Parcs i Jardins es va superar la previsió en un quàdruple.
La situació posada de manifest evidència que el nivell d'endeutament de
l'Ajuntament és fictici i, en absolut, es troba en índexs baixos. Posteriorment, en torn
de rèplica, critica el reconeixement de crèdits a pesar del seu caràcter plurianual que
respon, diu, a la intenció d'incrementar el total de drets a fi a maquillar la capacitat
d'endeutament municipal i el resultat final de l'exercici. Reitera que les factures que
conformen l'expedient de reconeixement de crèdits no responen més que a la falta
de crèdit pressupostari producte d'una política de despesa sense control. Denuncia
la dificultat en l'accés a la informació i el fet que els expedients es troben
sistemàticament incomplets, entre ells, diu, el propi de la convocatòria de la sessió
plenària.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Explica que l'import del reconeixement de crèdits proposat,
660.000 euros, constitueix el 9 per cent del total de despesa del vigent exercici el
que, diu, respon a una dinàmica de gestió incorrecta de gastar sense consignació
pressupostària i sense fiscalització prèvia de tot això són responsables els regidors
que encarreguen o que contracten. Considera que al resultat de la liquidació de
l'exercici 2004, encara no preparada, caldrà restar l'import sotmés a reconeixement
de crèdits a fi a conèixer el vertader resultat pressupostari ajustat. Malgrat allò que
exposa i en  entendre que els proveïdors han de cobrar, s'abstindrà. Posteriorment,
en torn de rèplica, refuta l'afirmació del senyor alcalde sobre el fet cert que Xàtiva
siga la ciutat menys endeutada de la Comunitat valenciana i això, diu, recolzant-se
en l'informe publicat pel Síndic de Comptes. Explica que Xàtiva s'ha endeutat en 10
anys un 20 per cent més i acaba la seua intervenció demanant al senyor alcalde les
dades sobre la liquidació de l'exercici 2004 i que aquesta se sotmeta a debat en
comissió informativa.

Finalment intervé el senyor alcalde. Anuncia el resultat superavitari de la
liquidació de l'exercici 2004. Entén que l'equilibri entre partides de l'estat de
despeses és normal i símptoma d'òptima gestió. Critica la consideració feta que el
reconeixement de crèdit compute com a endeutament. Manifesta que Xàtiva és un
model a seguir en matèria de gestió pressupostària i endeutament financer.
Considera que el missatge derrotista del grup socialista es repeteix cada any
buscant, diu, desacreditar els comptes municipals. Opina que la diferència entre la
gestió del seu govern i la del govern socialista anterior és altament positiva a favor
d'aquell i tanca la seua intervenció dient que el grup socialista predica tot allò que va
patir quan governava.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda.
L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el de l'alcalde-president més els

deu dels regidors integrants del Grup Popular) set abstencions (els set vots dels
regidors del Grup Socialista) i un vot en contra (el vot de la regidora integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià- Esquerra Verda), ACORDA EL SEGÜENT:



ÚNIC.- Aprovar el Reconeixement de Crèdits  corresponent a l'exercici 2004
de l'Ajuntament i del Consell Esportiu Municipal per imports respectius de
614.114'52€ i 36.873'10€, segons les relacions de factures que s'adjunten.

4t.- EXP. NÚM. 99/2005, APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE
COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA DE TERRITORI I VIVENDA PER A
LA DECLARACIÓ I GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL DE LA “COVA NEGRA”.

Vist l'esborrany del Protocol de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana,
Conselleria de Territori i Vivenda, i aquest Ajuntament per a la Declaració i Gestió
del paratge natural de la Cova Negra, que té com a objecte iniciar i tramitar el
procediment administratiu que tendeix a la Declaració del paratge Natural de la
Cova Negra. La Conselleria es compromet a prestar el suport tècnic i administratiu
necessari, per mitjà de suport tècnic continuat per a realitzar els distints tràmits
administratius i per a l'elaboració de la documentació tècnica requerida, en particular
el Projecte de Pla Especial.

Vist el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de
Regulació dels Paratges Naturals Municipals, que en l'article 3 estableix el
procediment per a la sol·licitud expressa de Declaració del Paratge Natural
Municipal.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Proposa que el protocol de
col·laboració se signe en valencià.

A continuació pren la paraula el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup
Municipal Socialista. Sol·licita explicacions en relació amb les declaracions fetes en
premsa al març de 2002 pel regidor el senyor Antonio Perales, en relació amb les
gestions realitzades davant la Conselleria de Medi  Ambient per a la declaració del
Paratge Natural La Cova Negra i la situació, ara evidenciada, de vertader inici del
procés.

Pren la paraula el regidor el senyor Antonio Perales Perales. Dóna compte
de les gestions realitzades en el seu moment amb els Ajuntaments de Bellús i
Genovés i dels estudis realitzats des de l'oficina tècnica, contactes amb la
Conselleria de Medi Ambient i, en definitiva, actes preparatoris per a arribar a la
situació actual. Fracassades les gestions integradores amb Bellús i Genovés, diu,
s'ha considerat més convenient i àgil impulsar el projecte unilateralment.

A continuació intervé el regidor de Medi Ambient el senyor Juan Carlos
Crespo Badía. Reprova les declaracions efectuades pel senyor Ortolá Mestre
acusant-lo de mentir i de no haver fet res per la consecució de l'objectiu que ara es
presenta. Repassa detalladament les actuacions que s'han dut a terme i que van
des de la compra de terrenys l’any 1999 fins a la qualificació urbanística. Addueix un
canvi de legislació (del 1998 al 2004) que ha exigit una adaptació de l'expedient i
afirma que la signatura del protocol lluny de ser l'inici del procés no és més que la
formalització de tot el que camina i la pràctica resolució del mateix.

Finalment el senyor Ortolá Mestre, per al·lusions, matisa que el seu
comentari en el sentit que el regidor havia mentit es referia al fet que els tràmits per
a l'obtenció de la qualificació de paratge natural no s'havien realitzat i que, en
conseqüència, tal declaració no estava en imminent resolució. Reforça la seua
afirmació que ha quedat patent una falta de gestió evident sense que, segons la
seua opinió, un canvi legislatiu siga excusa suficient. Recorda que a la Cova Negra
s'han fet algunes coses bones i moltes atrocitats.



Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient, de 23 de febrer de 2005, proposant al Ple l'aprovació de
l'esmentat protocol.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar l'ACORD següent:
Primer.- Aprovar la subscripció d'un Protocol de Col·laboració entre la

Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Vivenda, i aquest Ajuntament per a
la Declaració i Gestió del Paratge Natural de la Cova Negra, a fi de mamprendre una
iniciativa administrativa tendent a la conservació i la gestió sostenible d'un espai
significatiu per al patrimoni ambiental d’aquest municipi, mitjançant l’habilitació i
posterior funcionament de la corresponent figura jurídica de protecció, en virtut de la
Llei 11/1994, de 27 de desembre de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals
Protegits de la Comunitat Valenciana.

Segon.- Facultar l'alcalde president per a la signatura de tal Protocol i la
realització de totes les gestions que foren necessàries per a l’execució del present
acord.

Tercer.- Remetre certificat del present acord a la Conselleria de Territori i
Vivenda, donant compte al regidor delegat de Medi Ambient i al biòleg municipal.

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

Números 105 al 226 (corresponents al mes de febrer de 2005).
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'orde
del dia.

Amb caràcter previ  a donar compte de les mocions presentades el senyor
alcalde pren la paraula per anunciar que votarà en contra de la declaració d'urgència
de totes elles i que passen a comissió informativa, alhora que considera inadequat
presentar-les sense l'antelació mínima suficient perquè puguen ser estudiades.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, portaveu del Grup Municipal Socialista,
replica que la legislació permet que es presenten en qualsevol moment, fins i tot “in
voce” i que el Grup Popular també ha presentat mocions durant el transcurs de la
sessió. A aquest efecte proposa que s'acorde en Junta de Portaveus la mecànica a
seguir en el futur.

6è.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA, AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, portaveu del grup Municipal Socialista,
explica la moció presentada.

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per onze vots en contra (el de
l'alcalde-president més els deu dels regidors presents del Grup Popular), huit vots a
favor ( dels set regidors del Grup Socialista més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià) i cap abstenció, declara la no urgència de l'assumpte, la



disconformitat amb què el mateix es tracte en la present sessió i el mandat que es
done trasllat a la corresponent comissió informativa permanent.

6è.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA, AMB MOTIU DE L'ANIVERSARI DE L'ALLIBERAMENT DEL CAMP
D'EXTERMINI D'AUSCHWITZ.

El senyor Roger Cerdà Boluda, regidor del grup Municipal Socialista, explica
la moció presentada.

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per onze vots en contra (el de
l'alcalde-president més els deu dels regidors presents del Grup Popular), huit vots a
favor ( dels set regidors del Grup Socialista més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià) i cap abstenció, declara la no urgència de l'assumpte, la
disconformitat amb què el mateix es tracte en la present sessió i el mandat que es
done trasllat a la corresponent comissió informativa permanent.

6è.3.- MOCIÓ “IN VOCE” QUE PRESENTA LA SENYORA CRISTINA
SUÑER TORMO, EN RELACIÓ AMB LA RECUPERACIÓ DELS PAPERS DE
SALAMANCA.

La senyora Cristina Suñer Tormo,  regidora del grup Municipal Bloc
Nacionalista Valencià, presenta moció “in voce” en el sentit que s'aprova la moció
per ella presentada en el seu dia, i rebutjada pel Ple, en relació amb la recuperació
dels anomenats “Papers de Salamanca”. Explica el senyor alcalde el seu desacord
amb tal proposta alhora que al març de 2002, a proposta del Grup Socialista, ja es
va pronunciar el Ple respecte d'això.

Pel que, amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per onze vots en
contra (el de l'alcalde-president més els deu dels regidors presents del Grup
Popular), huit vots a favor ( dels set regidors del Grup Socialista més el vot de la
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i cap abstenció, declara la no
urgència de l'assumpte i la disconformitat amb què el mateix es tracte en la present
sessió.

7è.- PRECS I PREGUNTES

La Senyora Mar Vicent García:
a) Demana que, com que les dones signifiquen el 50% de la societat,

s'assignen noms de dones a carrers de la Ciutat, atès l'enorme
descompensació que existeix respecte dels homes.
El Senyor alcalde, manifesta que durant el seu mandat només ha posat el
nom a un carrer, però no obstant això, es compromet a acceptar la
proposta.

El senyor Ramón Ortolá Mestre:
a) Demana que es realitzen les gestions oportunes tendents a declarar la

Setmana Santa Xativina “Festa d’Interès Nacional”.

La senyora Cristina Suñer Tormo:
a) Pregunta a la regidora delegada, senyora Rosa María Esteban Miedes,

per la no autorització municipal a l'actuació de Xavi Castillo en la Falla
Juan Ramón Jiménez. Respon el senyor alcalde que el local no tenia
llicència municipal ni llicència d'espectacles; afig que ell mateix es va



brindar a facilitar els tràmits amb la Direcció General d'Interior perquè, en
un futur, la llicència estiga a disposició.

b) Pregunta a la regidora delegada de Benestar Social, la senyora María
José Masip Sanchis, per la forma en què han sigut contractats per
l'Ajuntament dos treballadors discapacitats. Respon aquesta que per mitjà
d'un programa del SERVEF d'inserció de discapacitats; que donades les
característiques del lloc s'ha procedit a una selecció mixta entre ADEXA,
ASPROMIVISE i l'Ajuntament segons els currículum oferits per la borsa
d'ocupació d'aquest darrer.

c) Pregunta a la regidora delegada de Benestar Social, la senyora María
José Masip Sanchis, per la forma en què han sigut contractats per
l'Ajuntament els treballadors del SEAFI. Respon aquesta que en virtut d'un
procediment públic instat des de la borsa de l'Ajuntament.

d) Pregunta al senyor alcalde per la justificació per la qual es resol concedir
una ajuda a membres del gabinet psicopedagògic per a l'assistència a un
curs, quan es tracta de professionals liberals. Respon el senyor Ramón
Vila Gisbert que es tracta de treballadors que presten servei únicament a
l'Ajuntament i els coneixements d’aquests redunden directa i
exclusivament en benefici dels ciutadans de Xàtiva usuaris del servei.

e) Pregunta al senyor Ramón Vila Gisbert, regidor d'Educació, pel motiu pel
qual es resol concedir una subvenció a l'AMPA del col·legi Dominiques per
promoció del valencià quan l'edició subvencionada ve en bilingüe. Al que
aquest respon que és la primera edició en què utilitzen el valencià i
esperen que en el futur no siga bilingüe.

El senyor Rafael Llorens Gozalbes:
a) Pregunta al senyor alcalde quan es liquidaran les obres del Gran Teatre i

del Carrer de Montcada. Respon aquest que quan es dictamine en
comissió.

El senyor Tomás Fuster Bellido:
a) Pregunta al senyor alcalde el motiu pel qual s'està demorant la posada en

funcionament de la residència de disminuïts psíquics del “forn del vidre”
atès el seu gradual deteriorament. Respon aquest que la Conselleria de
Benestar Social resoldrà immediatament el finançament necessari per a
tal menester.

b) Pregunta al senyor alcalde sobre la veracitat de la notícia que la
Conselleria de Benestar Social reduirà l'oferta de places en geriàtrics.
Respon aquest que no li consta encara que, de ser cert, hi ha alternativa.

La Senyora Mar Vicent García:
a) Pregunta al senyor alcalde per l’estat en què es troba la signatura del

conveni per a la millora de l'accessibilitat en centres docents. Respon
aquest que recent negociacions amb el secretari autonòmic d'Educació
permetran escometre un pla integral per a centres de primària i d'infantil.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido:
a) Pregunta a la regidora delegada de Cultura, la senyora Elena Llopis
Arnero, sobre l'exposició del retaule de Sant Feliu. Respon aquesta que el



senyor abad ha proposat exposar-lo abans a València, a Sant Pius Vè,
donada la seua repercussió i difusió, i posteriorment a Xàtiva.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, 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,


