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PLE ORDINARI NÚM. 4

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  DOS DE
FEBRER DE DOS MIL SIS, 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 2 de febrer de 2006, 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 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. Alfonso Rus Terol
2. Vicente Parra Sisternes
3. Mª José Masip Sanchis
4. Rafael Capuz Aznar
5. Ramón Vila Gisbert
6. Antonio Perales Perales
7. María Emilia Soro Perona
8. Rosa María Esteban Miedes
9. José Antonio Vidal Piquer
10. Elena Llopis Arnero
11. Juan Carlos Crespo Badía
12. Jorge Herrero Montagud
13. Ramon Ortolá Mestre
14. Ildefonso Suárez Garrido
15. Mar Vicent García
16. Tomás Fuster Bellido
17. Rafael Llorens Gozalbes
18. Vicent Caballero Hidalgo
19. Josep Martínez Alventosa
20. Cristina Mª Suñer Tormo

ABSENT:

Sr. Roger Cerdà Boluda, 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 de la sessió.

1r -  EXP. NÚM.  18/2006, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE
L'EXERCICI 2005. PRIMERA RELACIÓ
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Donat  compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Règim
Interior de data 20 de gener de 2006, en el qual s'emet informe favorable de
l'expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponent a l'exercici 2005,
tant de l'Ajuntament com del Consell Esportiu, per un import total respectiu de
521.706,65€ i 91.937,36€.

Vist l'informe favorable de l'interventor-acctal., de data 16 de gener de 2006.
Vist allò especialment disposat en els articles 26.2, 60.2 del RD 500/90, de 20

d'abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè del text refós de la
Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritzen a aplicar als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions procedents
d'eix.

Obert el debat, pren la paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup
municipal Bloc Nacionalista Valencià, manifesta  que està en contra de la manera de
gestionar l’Ajuntament  que té el Partit Popular; que ja va anunciar que començarien
els reconeixements de crèdits que ara es presenten; que s'evidencia en els informes
del departament d'intervenció que es gasta sense consignació pressupostària;
reitera les valoracions fetes sobre el pressupost; diu que la major part de les
factures són de despesa corrent; que no hi ha control; que no es realitzen contractes
de subministrament  que evitarien el descontrol per part dels regidors; aconsella que
es contracte un advocat en nòmina ja que només en un trimestre de l'any
s'amortitzaria; considera evident que hi ha mala gestió; diu que factures com les de
Telefònica i Iberdrola són perfectament previsibles; acaba la seua intervenció dient
que és evident que hi ha una mala utilització dels diners públics impropis d'una
gestió pública i que el romanent és fictici.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal
Esquerra unida-l'Entesa, manifesta la seua disconformitat amb la forma de gestionar
la despesa pública de l'actual govern municipal; que els suggeriments que va fer no
van servir ni tan sols per a una reflexió per part del govern; que li crida l'atenció que
el Consell Esportiu presentara despeses sense consignació immediatament després
d'aprovar-se el pressupost el que, diu, evidencia una falta de control i una mala
gestió. Apunta que fins i tot apareixen factures de l'any 2002 i 2004. Considera que
la demora només pot abocar en el pagament d'interessos o en favors als
contractistes pel que cada vegada el reconeixement de crèdits és major. Acaba la
seua intervenció considerant que el futur  govern de la ciutat estarà totalment
hipotecat per la gestió actual, que la qualifica de roïna i de descontrol.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista, pren la paraula
per apuntar que 620.000€ de reconeixement més 600.000€ de modificació de
crèdits fets al novembre de 2005, apunten que s'han gastat més d'1.200.000€ que
no estaven prevists. Açò, diu, evidencia que els pressuposts estan mal fets i que són
ficticis. Assenyala  que l'increment de despesa en llum és conseqüència del
desenvolupament urbanístic i manifesta que encara falten coses com la liquidació
del teatre. Considera que la propaganda del superàvit o romanent de tresoreria xoca
amb xifres com aquesta i deixa entreveure que la vertadera liquidació és deficitària.
Acaba la seua intervenció  manifestant que al final els proveïdors han de cobrar i pel
que s'abstindrà.

A continuació pren la paraula el Sr. Rafael Capuz Aznar, regidor delegat
d'Hisenda i Promoció Econòmica, diu que els pressuposts sempre  arrosseguen
factures de l'any anterior; que es pretén reduir aquesta pràctica però resulta
inevitable. Apunta que l’any 2004 el reconeixement de crèdits va ser de 650.000€ i
aquest any ha sigut de 527.000€, per la qual cosa la situació ha millorat. Acaba
anunciant que la liquidació de l'exercici 2005 arrossegarà un superàvit important.
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En segon torn de paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià, manifesta quedar perplexa per la intervenció del senyor
Capuz Aznar, més encara que segons  el Sr. interventor moltes factures es deixen
sense pagar perquè no hi ha consignació pressupostària el que, diu, obliga a
traslladar-les d'un any a un altre. Considera que podrien estalviar diners del
pressupost però que no hi ha voluntat, ni interès per treballar amb  vista a una bona
gestió.  Un exemple, diu, són les hores extres o els contractes laborals.

El Sr. Josep Martínez Alventosa pren la paraula. Explica que hi ha moltes
despeses previsibles que no es consideren  a l'inici del pressupost i que tampoc es
volen contemplar. Existeix, diu, un descontrol evident i una latent falta de voluntat
per millorar. Considera que s'actua així perquè els diners no són propis dels qui
governen. Apunta que el fet que la Llei permeta la pràctica del reconeixement de
crèdit no pot justificar la política de control de l'equip de govern.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista, diu que el
problema de l'Ajuntament de Xàtiva no és de recaptació sinó que es gasta sense
control, es compra sense consignació pressupostària i sense atenir quant es pagarà.
Considera que és imprescindible contractar serveis i subministraments diversos.

Pren la paraula el Sr. alcalde-president. Es dirigeix a la Sra. Cristina Mª Suñer
Tormo, li recrimina que no ha treballat en l'expedient del pressupost, ni en el del
reconeixement de crèdit i no obstant això, llança un missatge derrotista.  Manifesta,
en rèplica general, que s'ha baixat en un 50% l'endeutament municipal. Que al
novembre es tanca el pressupost el que justifica la necessitat de recórrer al
reconeixement de crèdit. Afegeix que enguany es preveu la generació d'1,2 milions
d'euros d'ingressos superiors. Que un pressupost no és una cotilla i que allò
definitori de la gestió és la liquidació. Es dirigeix als membres el partit socialista,
recrimina que en la seua època de govern es pressupostaven previsions d'ingressos
que mai es complien i que el dèficit era latent. Considera que els ingressos superiors
que existeixen són fruit de la bona gestió del govern, açò és el que possibilita majors
despeses. Que el balafiament és gastar sense diners. Apunta que sobre el global
del pressupost hi ha un 6'8% d'endeutament, la meitat, diu, que abans de la seua
arribada al govern municipal i, finalment, que la despesa respon a una visió de ciutat
puntera.

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 del
regidor integrant del Grup Esquerra Unida-l'Entesa i el  vot de la regidora integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i sis abstencions (els vots dels sis regidors
integrants del Grup Municipal Socialista) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2005,
corresponent a l'Ajuntament, per un import de 521.706,65€, segons relació
presentada per la Intervenció  de Fons i que consta en l'expedient de referència.

Segon.- Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2005,
corresponent al Consell Esportiu, per un import de 91.937,36€, segons relació
presentada per la Intervenció del Consell Esportiu de Fons i que consta en
l'expedient de referència.

Tercer.- Comunicar el present acord al departament d'Intervenció de
l'Ajuntament i a la Intervenció del Consell Esportiu per al seu coneixement i efectes
oportuns.

2n - EXP. NÚM. 457/2003, SOBRE APROVACIÓ D'UN NOU CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL PER AL
FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE ESPECÍFIC (CEEM) I UN
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CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS) PER A MALALTS
MENTALS CRÒNICS DINS DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
FEDER 2000-2006, I AUTORITZACIÓ A   L'ALCALDE    PER A     LA
SIGNATURA

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 7 d'agost de 2003, pel qual s'aprova el
Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de
Xàtiva, per al finançament de la construcció d'un Centre Específic (CEEM)  i d’un
Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS),  per a malalts mentals crònics
dins del programa operatiu de la Comunitat Valenciana del Pla de desenvolupament
regional 2000-2006.

Atès que després de l'aprovació del  referit conveni, van ser aprovades i
subscrites addendes al Conveni de col·laboració esmentat, a fi de procedir al
reajustament de les anualitats previstes en el conveni, per al finançament de les
obres dels dos centres de referència. A causa de la demora en  l'aprovació del
Projecte de reparcel·lació del Palasiet, que impedien la formalització en escriptura
pública dels terrenys dotacionals que adquiria l'Ajuntament com a resultat d’aquesta
reparcel·lació, i en el  qual es pretenia la construcció dels edificis per a ús del CRIS i
CEEM.

Resultant, que per motius de tràmits interns i procedimentals dins del
programa operatiu de la Comunitat Valenciana del Pla de desenvolupament regional
FEDER 2000-2006, obliguen la Conselleria de Benestar social, a l'elaboració d'un
nou Conveni, amb el mateix objecte i idèntica quantitat econòmica per a dur a terme
la construcció d'un centre específic i d’un centre de rehabillitació social per a
persones amb malaltia mental crònica, durant el període 2006-2007.

Vist el dictamen favorable de  la Comissió Informativa de Benestar Social,
Educació, Cultura i Oci, en la sessió celebrada el 19 de gener de 2006.

Obert el debat pren la paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del Bloc
Nacionalista Valencià, demana reflexió sobre el conveni, manifesta que votarà a
favor encara que demana que les conselleries redacten en valencià.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa,
demana reflexió sobre el vertader valor del romanent de tresoreria.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido recorda que aquest assumpte s'arrossega des
de l'any 2003.

L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat dels vint membres presents, va adoptar
l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Benestar
Social i l'Ajuntament de Xàtiva, per al finançament de la construcció d'un Centre
Específic (CEEM) i d’un centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) per a
malalts mentals crònics dins del Pla de Desenvolupament Regional 2000-2006, la
part dispositiva del mateix recull les clàusules, del següent tenor literal:

“PRIMERA. Objeto

El objeto de este convenio es el establecimiento de las bases de colaboración entre
la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Xàtiva para llevar a cabo
durante el período 2006-2007, la construcción de un Centro Específico (CEEM) y de
un Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) para personas con
enfermedad mental crónica, que proporcionen servicios de asistencia y de atención
adecuada a personas con enfermedad mental crónica.
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El CRIS deberá contar con una capacidad de 70 plazas, adecuadas y preparadas
para acoger a personas con enfermedad mental crónica que deben ser atendidas
según la normativa vigente. Asimismo, el CEEM contará con una capacidad de 40
plazas para acoger a personas con enfermedad mental crónica que deben ser
atendidas según la normativa vigente.

Ambos centros podrán integrarse en un mismo edificio, debiendo los proyectos
técnicos delimitar y definir de forma separada y completa las áreas específicas de
cada uno de ellos, así como las áreas o servicios comunes y administrativos, para
garantizar la correcta prestación del servicio de acuerdo con su respectivo programa
funcional.

SEGUNDA. Coste total estimado de la construcción de los centros
objeto del Convenio.

El coste total estimado de la construcción de los mencionados centros asciende a
un total de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA euros (3.393.750 €).

TERCERA. Obligaciones de la Conselleria de Bienestar Social.

1. La Conselleria de Bienestar Social se compromete a financiar, durante los
ejercicios presupuestarios que se detallan a continuación, la construcción de Centro
específico (CEEM) y un Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) para
personas con enfermedad mental crónica en el término municipal de Xàtiva, siendo
la aportación máxima de la Generalitat Valenciana de 2.205.937 euros
(correspondiente al 65% del coste total estimado), cofinanciado con fondos
estructurales de la Unión Europea – FEDER, con la siguiente distribución de
anualidades:

- Año 2006:   1.343.291,29 euros
- Año 2007:      862.645,71 euros

2. La aportación de la Generalitat Valenciana para sufragar el coste de la
construcción de los citados centros correspondiente a los años 2006 y 2007 se
realizará con cargo a la línea de subvención T 5379 y de acuerdo con el código
contable 16.02.03.0001.313.40.760.01 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2006 y programa presupuestario equivalente que se
apruebe por la Ley de Presupuestos para el año 2007, quedando condicionada la
eficacia a que, efectivamente, dentro de los presupuestos de la Generalitat
Valenciana se consigne crédito adecuado y suficiente para asumir el compromiso
económico correspondiente a la Conselleria de Bienestar Social.

CUARTA. Obligaciones del Ayuntamiento de Xátiva.

a) Aportar los terrenos destinados a la construcción del CEEM y el CRIS en el
término municipal de Xàtiva, obtener las licencias y permisos necesarios para la
construcción de los mismos, antes del inicio de las obras de construcción de los
futuros centros.

b) Financiar los proyectos básicos y de ejecución, con desarrollo de instalaciones de
los citados centros, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, y bajo la
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supervisión y aprobación de la Oficina Técnica de Proyectos y Obras de la
Conselleria de Bienestar Social.

Para su justificación y cofinanciación de la parte correspondiente con fondos
estructurales de la Unión Europea, se presentarán de forma separada los proyectos
de Centro Específico (CEEM) y de Centro de Rehabilitación e Integración Social
(CRIS) para personas con enfermedad mental crónica, con la documentación
completa y presupuesto separado, sin perjuicio de integrar, en su caso, un mismo
edificio.

En cuanto a la imputación estimada de superficies para la elaboración de los
proyectos y su repercusión sobre el coste total de la construcción de los centros, se
imputará un 60 % al coste del Centro Específico de Enfermos Mentales (CEEM),
incluyendo en él las áreas comunes, y el 40 % al coste del Centro de Rehabilitación
e Integración Social (CRIS).

Los citados proyectos técnicos deberán entregarse antes del 30 de abril de 2006,
para su supervisión y aprobación por la Oficina Técnica de Proyectos y Obras de la
Conselleria.

c) Financiar la construcción de los citados centros durante los ejercicios
presupuestarios que se detallan a continuación, siendo la aportación del
Ayuntamiento 1.187.813 euros (correspondiente al 35% del coste total estimado),
distribuida de la siguiente forma:

- Año 2006: 723.311,08 euros.
- Año 2007: 464.501,92 euros.

d) Realizar la obra que fundamenta la concesión de la subvención y en el plazo
señalado en el presente convenio, previa adjudicación del contrato para la ejecución
de la misma, por el procedimiento que corresponda.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, conforme
establece el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

e) Comenzar las obras en el término máximo de dos meses, contados desde la
fecha de la emisión del informe favorable de la Oficina Técnica de Proyectos y
Obras de la Conselleria de Bienestar Social y, dentro de éste, presentar el contrato
de ejecución de obras y el programa de actuación consecuencia del mencionado
contrato que garantice la ejecución de las obras en los ejercicios que se concede la
subvención.

Dicho programa de actuación deberá contener indicación expresa de las fechas
previstas de inicio y finalización de la obra, y del grado de ejecución e importes a
que ascenderá la ejecución de la obra en cada uno de los ejercicios para los que se
concede la subvención.

f) Ajustar la construcción a los proyectos básicos y de ejecución, con desarrollo de
instalaciones de los citados centros, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
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vigente, y bajo la supervisión y aprobación de la Oficina Técnica de Proyectos y
Obras de la Conselleria de Bienestar Social.

g) Cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el
Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales (DOCE L
130/30, de 31 de mayo de 2000), siendo obligatorio hacer constar, cuando se haga
publicidad a través de cualquier medio, que la obra está cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

h) Someterse a las actuaciones de control financiero que correspondan a la
Intervención General de la Generalitat Valenciana o a las autoridades del FEDER en
relación con la subvención concedida.

i) Solicitar la autorización administrativa para el funcionamiento de los centros,
conforme a lo establecido en la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat
Valenciana, por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en la Comunidad
Valenciana, la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las
Personas con Discapacidad, y demás normativa concordante.

j) Garantizar la adscripción de los centros a la finalidad para la cual se concede la
aportación de la Generalitat Valenciana, durante el plazo no inferior a 30 años.

QUINTA. Normas especiales.

1. El importe de la subvención prevista en el presente convenio se verá reducido
proporcionalmente en atención a la posible baja en la construcción, como
consecuencia de la adjudicación de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.

2. El importe efectivo de la subvención no podrá ser superior en ningún caso,
aislada o en concurrencia con otras ayudas, públicas o privadas, al coste del
proyecto técnico de construcción y estudios anejos. El incumplimiento de esta
condición implicará el reintegro de la cantidad percibida en la forma establecida
en el artículo 37.3 de la Ley General de Subvenciones.

3. A estos efectos, el Ayuntamiento de Xàtiva comunicará a la Conselleria de
Bienestar Social, a través de la Dirección General de Integración Social de
Discapacitados, la obtención de subvenciones o ayudas económicas para la
misma finalidad contemplada en el presente convenio, sea cual sea su origen.

SEXTA. Libramiento de pagos y justificación.

Para la financiación del presente Convenio, la Conselleria de Bienestar Social a
través de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados, hará
efectiva la referida cuantía, contra la presentación de las correspondientes
certificaciones de obras suscritas por técnico competente, de acuerdo con los
porcentajes de financiación establecidos en el presente Convenio.

Dichas certificaciones se presentarán por triplicado ejemplar conforme a modelo
oficial y deberán estar aprobadas por el técnico competente. En las certificaciones
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constará la justificación de gasto de la totalidad de las obras realizadas, con
desglose parcial de las cantidades subvencionadas por las entidades que financien
las obras

Para su justificación y cofinanciación de la parte correspondiente con fondos
estructurales de la Unión Europea, las certificaciones de obra se presentarán de
forma separada y desglosada, ajustándose a los honorarios y las unidades de obra
de los proyectos separados de Residencia y de Centro de Día.

SÉPTIMA. Obligaciones frente a terceros.

La Conselleria de Bienestar Social no adquirirá obligación alguna respecto de la
selección de los medios personales necesarios para llevar a cabo el desarrollo de
las acciones tendentes a la realización del objeto del convenio, que corresponderá
al Ayuntamiento de Xàtiva, corriendo a su cargo, tanto las obligaciones económicas,
como cualquiera otra que se derive, en función de su régimen jurídico, quedando
exonerada la Conselleria de Bienestar Social de toda responsabilidad con respecto
al personal que lleve a término el trabajo encomendado, respecto de proveedores o
cualesquiera otros terceros, incluida la Administración Tributaria y la Seguridad
Social.

OCTAVA. Reajustes en la ejecución del Convenio.

En cualquier caso, la Conselleria de Bienestar Social se reserva la facultad de
realizar unilateralmente los reajustes necesarios que afecten a la ejecución del
presente Convenio, en previsión de las posibles incidencias que se puedan derivar
de la gestión global del Programa Operativo de la Comunidad Valenciana – FEDER
2000-2006.

NOVENA. Cumplimiento del Convenio.

La Conselleria de Bienestar Social está facultada para, en cualquier momento de la
vigencia del Convenio y previa audiencia al Ayuntamiento, llevar a cabo la
minoración proporcional y exigir el reintegro total de las cantidades percibidas, e
interés de demora, en su caso, desde el momento del pago de la subvención, en el
supuesto de que no se efectuasen en su totalidad y completamente las acciones
que integran el objeto del presente Convenio, o se incumpliesen los requisitos y/o
condiciones exigibles para el desarrollo de las mismas.

DÉCIMA. Supuestos de resolución del Convenio.

1. El incumplimiento por cualquiera de las partes conveniantes de las obligaciones
respectivas podrá dar lugar, en cualquier momento de la vigencia del Convenio, a la
resolución del mismo. A estos efectos, la parte que pretenda la resolución deberá
dirigirse a la otra de forma expresa instándole a optar por el puro cumplimiento de
sus obligaciones o aceptar la resolución en el plazo máximo de un mes. Todo ello
sin perjuicio de las facultades legales que se reservan a la Conselleria de Bienestar
Social.

2. No obstante, la Conselleria de Bienestar Social podrá resolver unilateralmente sin
más, el presente Convenio, en el caso en que durante el primer año de su vigencia
no se ejecute por el Ayuntamiento de Xàtiva la prestación correspondiente al ejercicio.



9

UNDÉCIMA. Interpretación del Convenio.

Corresponde a la Conselleria de Bienestar Social, previa audiencia a la parte
conveniante, la interpretación última del presente Convenio y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Los acuerdos que se adopten en tal sentido por la
Conselleria pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

DUODÉCIMA. Vigencia

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y comprenderá los
ejercicios 2006 y 2007, sin perjuicio de que se pueda prorrogar la vigencia del
mismo por el plazo estrictamente necesario para finalizar el proyecto convenido.

DÉCIMOTERCERA. Normativa aplicable.

Para lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en los preceptos
declarados básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat
Valenciana, siempre que el precepto no haya sido desplazado por los de carácter
básico contenidos en la Ley General de Subvenciones, las demás normas del
Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado que
pudieren ser de aplicación con carácter subsidiario.

DÉCIMOCUARTA. Jurisdicción competente.

1. La Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Xàtiva se comprometen
a intentar resolver de manera amistosa cualquier duda o conflicto que pueda
surgir en la interpretación y aplicación de este convenio.

2. El orden jurisdiccional Contencioso - Administrativo, será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes.

DÉCIMOQUINTA. Penalización.

En el supuesto de que el Ayuntamiento de Xàtiva se demorase en el cumplimiento
de los plazos parciales establecidos en el presente convenio y en su programa de
ejecución, por causa imputable a la misma, se penalizará dicho retraso con una
detracción del 5% de la aportación de la Conselleria de Bienestar Social, referida a
dicho plazo, lo cual será independiente, en su caso, de la indemnización de daños y
perjuicios que proceda.”

Segon.- Facultar el Sr. alcalde - president de la corporació Sr. Alfonso Rus
Terol, per a la subscripció del present Conveni, i donar  compte de l'adopció del
present acord  a la regidora delegada de Benestar Social, a la Intervenció i
Dipositaria de fons municipal, així com  a l'equip social base.

3r -  EXP. NÚM. 416/2003, APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENYS A
IBERDROLA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ EN
EL SECTOR BOLA I

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què  consta que per acord
del Ple de la corporació de data 8 de novembre de 2001 es va adjudicar
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definitivament a la mercantil Plan Parcial la Bola, SL el Programa d'Actuació
Integrada del Sector Bola I.

Resultant que, havent-se executat la pràctica totalitat de la urbanització,
resulta necessari procedir a realitzar la cessió   dels   terrenys  en què s'ubiquen els
Centres de Transformació de la Unitat d'Execució,  terrenys de propietat municipal
que en el projecte de reparcel·lació del Sector ja consten com parcel·les reservades
per a la instal·lació dels esmentats Centres.

Vists els plànols en els quals apareix grafiada la ubicació dels centres així
com les superfícies a ocupar per cadascun d'ells.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 25 de gener de 2006.

Oberta la deliberació pren la paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del
grup municipal Bloc Nacionalista Valencià, anuncia la seua abstenció; considera que
cal perfeccionar l'enllumenat públic ja que molts carrers del sector no disposen de
punts de llum.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida-l'Entesa
manifesta que votarà a favor.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular, els vots dels sis regidors integrants
del Grup Municipal Socialista i el vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-
l'Entesa), i una abstenció (el  vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià). ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
32,73 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia elèctrica CT
NÚM. 1 del Sector Bola I de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant, garantir la
permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al plànol adjunt, en el qual s'indica la situació i superfície del terreny a
ocupar.

Segon.-Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
19,87 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia elèctrica CT
NÚM. 2 del Sector Bola I de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant, garantir la
permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al pla adjunt, en el qual s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Tercer.- Notificar el present acord a Iberdrola, SA i a Plan Parcial La Bola,
SL, i donar compte al regidor delegat d'Obres i Urbanisme i a l'enginyer tècnic
municipal.

4t -  RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

En compliment d’allò 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, a l'efecte de control i fiscalització prevists 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 1.179 a l'1.289  (corresponents al mes de desembre de 2005).
Números 1  al 110  (corresponents al mes de gener de 2006).

De tot això, queda el Ple assabentat.

5è -  DESPATX EXTRAORDINARI
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Assistint a la sessió nombre suficient per a adoptar la urgència i tractar
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, el Sr.  president va sotmetre a la consideració dels membres
assistents, declarar la urgència i passar a tractar els següents assumptes no
inclosos en l'Ordre del Dia de la present sessió.

5è.1 -  MOCIÓ “IN VOCE” QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA+ESQUERRA VERDA: L'ENTESA, SOBRE LA
TRANSCRIPCIÓ DE LES ACTES DEL PLE EN LES DUES LLENGÜES
COOFICIALS A LA COMUNITAT VALENCIANA

El Sr. Josep Martínez Alventosa, portaveu del grup municipal Esquerra Unida-
L'Entesa, motiva la urgència de la moció presentada “In Voce” i explica la
conveniència que les actes del Ple es redacten i es transcriguen en el Llibre en les
dues llengües cooficials a la Comunitat Valenciana, que motiva en la necessitat
d’aprofundir en una constant dignificació del valencià.

A la seua finalització pren la paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del
grup municipal Bloc Nacionalista Valencià; manifesta que ja en el mes de juliol de
2003, junt amb la petició de constitució en grup municipal, va sol·licitar que la total
comunicació entre ella i l'Ajuntament es fera en valencià; que entén il·legal que el
Ple es desenvolupe en valencià i es transcriga en castellà; demana que les actes en
valencià tinguen plena validesa jurídica; manifesta que no es pot tenir un traductor
de la producció administrativa municipal quan tots els funcionaris haurien de saber
escriure en valencià; acaba la seua intervenció expressant una falta de voluntat
política i una patent discriminació a la llengua.

El Sr. alcalde demana brevetat en la intervenció de la senyora Suñer Tormo.
La Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, aclareix que està fent ús de la paraula;

manifesta que la moció li sembla adequada però desitja que es manifeste la
voluntat política de l'equip de govern amb la promoció del valencià.

El Sr. Tomás Fuster Bellido, manifesta el seu desig que la moció prospere i
explica que per a la formal materialització d'allò que s'ha proposat es requereix,
conforme al que disposa l'article 86.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, en relació amb l'article 201 d’aquesta norma,
acord plenari en aquest sentit.

I l'Ajuntament en Ple per unanimitat acorden conferir la urgència a la moció de
referència.

Obert el debat sobre el fons de l'assumpte pren la paraula el Sr. Vicente Parra
Sisternes, sol·licita claredat en la part dispositiva de la moció; entén que des de
l'Ajuntament no sols es respecta sinó que es fomenta l'ús del valencià; considera
complits els drets de tots els regidors i regidores ja que la intercomunicació amb
l'Ajuntament, inclusivament de les actes, es realitza sempre en valencià encara que,
de vegades, es remeta en termini primer en castellà.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, aclareix que el que es demana en la moció
és que les actes es transcriguen en bilingüe, es tracta, reitera, de dignificar el
valencià.

En segon torn de paraula, el Sr. Vicente Parra Sisternes, manifesta el seu
desig de reforçar el fet que, al marge de la proposta de la transcripció bilingüe de les
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actes, en matèria d'ús del valencià, l'Ajuntament compleix amb les seues obligacions
legals.

A més, proposa al Ple, que accepta unànimement, que la moció siga
conjunta.

I vist tot això, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat  ACORDA EL SEGÜENT:
Únic.- Aprovar, com a moció conjunta de tots els Grups al consistori, la

proposta que la transcripció de les actes del plenari es realitze en versió bilingüe en
les dues llegües cooficials a la Comunitat Valenciana, Valencià i Castellà.

6è -  PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

a) Reitera al senyor Vicente Parra Sisternes la seua pregunta sobre la
constància en el departament de denúncies presentades davant els jutjats
de  Xàtiva per abocaments il·legals a la sèquia Murta. Al que aquest
respon que no té de tal fet més coneixement del publicat en els mitjans de
comunicació i de les manifestacions fetes directament pels responsables
de la Sèquia a l'Ajuntament.

A les 13.20 hores, la senyora Suñer Tormo abandona la sessió. Addueix que
no se li permet exercir el seu legítim dret a l'ús de la paraula i qualifica
l'actitud del senyor president i del portaveu del Grup Popular de maleducada.

El Sr. Josep Martínez Alventosa

a) Reitera al senyor alcalde la seua pregunta sobre les gestions per a aconseguir
conveni amb el Ministeri de Foment per l'1% de les obres de l'AVE. A qui aquest
respon que la D G de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana ha remès,
a proposta de l'Ajuntament de Xàtiva, informe favorable al Ministeri referit a l'obra
de Rehabilitació de la Sala Capitular de Sant Domènech i que s'està a l'espera
de la resolució final per part de l'Administració central.

Sra. Mar Vicent García

a) Es dirigeix a la Sra. Mª José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar
Social, pregunta el motiu de l'existència d'una factura de despeses generades
pel Taller de Cuina en matèria d'igualtat, quan aquest taller no s'ha realitzat. La
Sra. Mª José Masip Sanchis, contesta que el Taller de cuina per a homes no es
va fer per falta de quòrum i que si hi ha una factura preguntarà el motiu. Aclareix
que si el taller no es va fer no té perquè haver-hi cap factura.

El Sr. Rafael Llorens Gozalbes

a) Es dirigeix al Sr. Antonio Perales Perales, pregunta perquè s'estan produint talls
de llum amb tanta freqüència i perquè l'enllumenat de l'Albereda està encès de
dia. El Sr. Antonio Perales Perales contesta que l'Albereda s'encén de dia per a
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comprovar l'estat de les lluminàries. Respecte a les fallades del subministrament
de llum explica que tenen la seua justificació bé per causa de la humitat
continuada bé per ruptures en excavacions; aclareix que alguns CT estan
obsolets pel que ja s'ha remès comunicació a Iberdrola per demanar-li inversions
a la Ciutat.

b) Li pregunta al Sr. alcalde per la situació que presenta l'expedient de revisió
cadastral. El Sr. alcalde li contesta que l'expedient se segueix en cadastre
València i que després dels requeriments d'esmena efectuats per l'Ajuntament,
els valors estan adoptant paràmetres més adequats.

El Sr. Llorens Gozalbes manifesta que la informació que ha obtingut és que
les valoracions encara són molt altes. El Sr. alcalde respon que si això es
confirma l'Ajuntament bonificarà.

El Sr. Vicente Caballero Hidalgo

Es dirigeix al senyor Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació i formula
diverses preguntes:

a) Li pregunta si s'han fet gestions per a incrementar les especialitats
universitàries.
El Sr. Ramón Vila Gisbert li contesta que si que s'han fet diverses gestions
al politècnic i amb el conseller d'universitats. Manifesta que és el seu desig
que l'extensió done un salt qualitatiu.

b) Li pregunta per la situació del Consell Escolar Municipal.
El Sr. Ramón Vila Gisbert li contesta que s'han fet totes les gestions però
produïda la baixa del Sr. Luís Martí Cuerpo l'actual equip no tenia
experiència. Està el procés pràcticament finalitzat. Espera que en una
setmana estiga preparat.

c) Li prega que s'adopten mesures  per a solucionar la situació del Col·legi
Públic Gonzálvez Vera ja que no afavoreix l'ensenyament públic. El Sr.
Ramón  Vila Gisbert, li contesta que si la seua pregunta es basa en la
notícia apareguda en premsa, opina,  que eixe article respon a una visió
demagògica de l'assumpte. Aclareix que s'han fet importants inversions al
pati del col·legi i s'ha solucionat problemes d'impermeabilització i millores
a la instal·lació elèctrica. Manifesta que el centre està obsolet i requereix
una remodelació, que recentment s'ha manat a CIEGSA tota la informació
per a  la redacció del projecte tècnic d'un nou col·legi.

El Sr. Tomàs Fuster Bellido

a) Prega al Sr. alcalde que instrumente mesures tendents a què les bones
formes tornen al Ple i així evitar incidents.
El Sr. alcalde manifesta que mai ha variat el seu desig que així siga.
Aclareix que no es pot demanar respecte a l'equip de govern quan part de
l'oposició  no el té amb ells. Manifesta que abandonar el Ple és una falta
de respecte i no es pot acusar frívolament i no esperar contestació.

b) Es dirigeix al Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos
Humans, li demana informació relativa al nombre de persones
contractades per l'Ajuntament des de la borsa de treball, els seus noms i



14

el procés selectiu seguit si és el cas. Pregunta si els Sindicats estan
presents en els processos selectius.
El Sr. José Antonio Vidal Piquer manifesta que no té aquestes dades i que
contestarà en el proper Ple.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUÈ TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, ALÇANT-SE  LA SESSIÓ A LES
TRETZE CINQUANTA HORES, DE TOT AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT ACTA, DE
LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

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


