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PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 9

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DEL PLE  DE
L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA
CELEBRADA EL DIA  VINT-I-HUIT DE JULIOL DE DOS MIL CINC, EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les deu hores i cinc
minuts del dia 28 de juliol de l'any 2005, sota 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 quinze, 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.

Constitueixen els presents quòrum 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. Ramón Vila Gisbert
6 - Sr. Antonio Perales Perales
7 - Sra. María Emilia Soro Perona
8 - Sra. Rosa María Esteban Miedes
9 - Sr. José Antonio Vidal Piquer
10 - Sra. Elena Llopis Arnero
11 - Sr. Jorge Herrero Montagud
12 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
13 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
14 - Sr. Josep Martínez Alventosa
15 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

ABSENTS:

Sr. Juan Carlos Crespo Badía, Sra. Mar Vicent García, Sr. Roger Cerdà
Boluda, Sr. Tomàs Fuster Bellido, Sr. Vicent Caballero Hidalgo, Sr. Ramon Ortolà
Mestre, que excusen 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 de la sessió.

1r  - DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
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Es dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia número 829, de 27 de juliol, en
la virtut de la qual es motiva la urgència de la sessió, que, en extracte, diu:

“La urgència de la sessió ve motivada per l'acord de 7 de juliol de 2005,
signat entre el president de la Generalitat Valenciana i el cap del principal partit de
l'oposició i de resultes de la recent reunió mantinguda a la Conselleria de Territori i
Habitatge en relació amb els plans zonals, en la qual s'ha convingut que recaiga en
el representant de l'Ajuntament de Xàtiva la presidència en el Consorci. Les
múltiples responsabilitats públiques que actualment exerceix l'alcalde de la Ciutat,
impedeixen que assumisca la referida Presidència en el Consorci i proposa que
recaiga en el primer tinent d'alcalde d'aquesta corporació Vicente Parra Sisternes.”

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Entén que no es tracta d'un
assumpte urgent i que, en tot cas i si ho fóra, hauria d'haver-se explicitat millor en la
proposta de l'Alcaldia. No obstant això, anuncia que votarà a favor que se celebre la
sessió.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Anuncia,  el seu vot en contra de la declaració de la
urgència ja que entén que l'assumpte podria haver-se tractat en la sessió d'agost i
que en el decret que dóna origen a la convocatòria no es motiva prou la urgència.

 A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Explica que la posició del seu partit era la d'ajornar fins a
setembre la constitució del Consorci pel que, en conseqüència, no abona la
urgència.

Finalment, el senyor alcalde explica que a les 20 hores del mateix dia de
celebració de la present sessió s'ha de constituir el Consorci i que hi ha un preacord,
aconseguit dilluns passat, en el sentit que la Presidència de tal Ens recaiga en el
representant del municipi de Xàtiva. Atesa la impossibilitat d'assumir en la seua
pròpia persona tal càrrec entén que aquesta responsabilitat ha de recaure en el
primer tinent d'alcalde, el senyor Vicente Parra Sisternes, per a la qual cosa, diu,
segons opinió dels serveis jurídics municipals, es requereix revocar el nomenament i
conferir-ne un nou. Eixe, i no un altre, abunda, és el motiu de la urgència de la
sessió.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu dels regidors integrants del Grup Popular i el vot de la regidora integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), i tres vots en contra (els vots dels
regidors del Grup Socialista i el vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-
L'Entesa) ACORDA EL 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'ordre del dia de la mateixa.

2n - SOBRE CANVI DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI
DE L'ÀREA DE GESTIÓ 2, PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA
ZONAL DE RESIDUS DE LA ZONA X, XI I XII, A FAVOR DEL TINENT
D'ALCALDE VICENTE PARRA SISTERNES

Vist l'acord plenari de 7 d'abril de 2005, pel qual es  va aprovar el projecte
d'Estatuts que han de regir en el Consorci de l'Àrea de Gestió 2, per a l'execució de
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les previsions del Pla zonal de residus de la zona X, XI i XII i va acordar la
incorporació d'aquest Ajuntament en l'esmentat Consorci per a la prestació dels
serveis de valoració i eliminació de residus urbans generats als municipis d’aquesta
zona.

Vist l'acord del referit Ple en el qual es designa com a representant  en la
Junta de Govern del Consorci el Sr. alcalde-president d'aquest Ajuntament Sr.
Alfonso Rus Terol.

Atesa la voluntat manifestada del Sr. alcalde-president d'aquest Ajuntament
Sr. Alfonso Rus Terol, de renunciar a la seua representació en el Consorci, que
motiva en les múltiples responsabilitats públiques que actualment exerceix, i
proposa designar, en el seu lloc, el primer tinent d'alcalde de la corporació, el Sr.
Vicente Parra Sisternes.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Mostra la seua oposició a la
proposta de nomenament alhora que, diu, el seu partit no ha tingut participació en
els acords previs ni aquests acords són fruit del consens. No comparteix la política
de residus de la Generalitat Valenciana ni els pactes a dos entre el Partit Popular i el
Partit Socialista. No està prou explicat el Pla de Residus i l'acord marc aconseguit
entre els referits partits no millora en res la situació de desencontre social sense que
deixe de ser una forma de repartir-se entre ells el pastís.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Manifesta, igualment, la seua oposició al nomenament
que fonamenta en la falta de participació que se li ha brindat en l'assumpte i en el fet
que l'acord marc ja referit hipoteca el futur de la Comunitat Valenciana en matèria de
residus situant el ciutadà en una expectativa de despesa molt important en benefici
de les empreses privades. La distribució de càrrecs entre el Partit Popular i el
Socialista, diu, li sembla vergonyosa i pròpia d'un fer partidista i no social. Acaba
dient que li preocupa la posició adoptada pel Partit Socialista i que, a més, no
comparteix la proposta a favor del senyor Vicente Parra  per discrepàncies respecte
del seu tarannà.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Entén que el seu partit ha fet un exercici de responsabilitat en
un assumpte que preocupa la ciutadania. Respecte del canvi de representant es
pronuncia a favor que ho fóra el regidor de Medi Ambient. Planteja els seus dubtes
pel que fa al fet que el Consorci es constituïsca en la data prevista i, finalment,
anuncia que s'abstindrà.

Finalment, el senyor alcalde explica que no s'hipoteca res ja que el Consorci
licitarà un contracte de gestió d'un servei com ocorre en qualsevol contractació
administrativa, que acabarà amb l'adjudicació a favor de l'oferta més avantatjosa. Es
tracta, segons la seua opinió, d'optimitzar recursos i de resoldre un problema
enquistat, com és el de la Vall d'Albaida.

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

Primer: Revocar el nomenament conferit al senyor alcalde-president, Sr.
Alfonso Rus Terol, per a representar l'Ajuntament de Xàtiva en la Junta de Govern
del Consorci d'Àrea de Gestió 2, per a l'execució de les previsions del Pla zonal de
residus de la zona X, XI i XII.
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Segon: Designar el Primer tinent d'alcalde, el Sr. Vicente Parra
Sisternes, com a representant de l'Ajuntament de Xàtiva en la referida Junta de
Govern del Consorci d'Àrea de Gestió 2, per a l'execució de les previsions del Pla
zonal de residus de la zona X, XI i XII.

Tercer: Donar compte del present acord a la Conselleria de Territori i
Habitatge per a realitzar les gestions oportunes.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE. S’ALÇA  LA SESSIÓ A LES DEU
HORES I TRENTA-CINC MINUTS, DE 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,


