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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚMERO  11/2006
DATA:   14 DE SETEMBRE DE 2006

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-president:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors:

Sr. Vicente Parra Sisternes
Sra. M. José Masip Sanchis
Sr. Rafael Capuz Aznar
Sr. Ramón Vila Gisbert
Sr. Antonio Perales Perales
Sra. María Emilia Soro Perona
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sra. Elena Llopis Arnero
Sr. Juan Carlos Crespo Badía
Sr. Jorge Herrero Montagud

GRUP SOCIALISTA:

Sr. Ramon Ortolá Mestre
Sr. Ildefonso Suárez Garrido
Sra. Mar Vicent García
Sr. Tomás Fuster Bellido
Sr. Rafael Llorens Gozalbes
Sr. Vicent Caballero Hidalgo

GRUP BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ:

Sra. Cristina M. Suñer Tormo

INTERVENTOR ACCIDENTAL:
Sr. JOAQUIM GRAU PELLICER

SECRETÀRIA
Sra. ANA MORENO RODILLA

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia catorze de
setembre de dos mil sis, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial
i sota la presidència del Sr. alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors
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indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria, la sessió ordinària prèviament
convocada.

La corporació aquesta assistida pel Sr. interventor accidental Joaquim Grau
Pellicer i per la Sra. secretària, Ana Moreno Rodilla, que actua a més com fedetari.

Falten a la sessió la regidora Sra. Rosa María Esteban Miedes, del grup
municipal popular, el regidor Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista i
el regidor Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida:
l'Entesa, als qui el Sr. alcalde els considera excusats.

El Ple es constitueix válidament per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres, i assistir el president i el/la secretari/a.

El Sr. alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DE 3 D'AGOST DE
2006

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, que
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià,  en relació a l'expedient 237/05, sobre Adquisició de dues parcel·les al
carrer Ardiaca, número 4, fa les observacions següents:

a) Manifesta que el seu grup va votar en contra perquè li sembla excessiu
haver pactat amb l'església que l'administració pagara les despeses d'escriptura
quan s'hauria  d'haver realitzat conforme marca la Llei.

b) Assenyala que hi ha un error en la pàgina 6 de l'acta perquè diu que ella
parla del convent de Sant Francesc i en l'acta consta el convent de Sant Domènec.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels senyors
presents va ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 3 d'agost de 2006.

2n. EXP. NÚM.  662/2006 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 5/2006, DE
SUPLEMENT DE CRÈDITS, FINANÇADA AMB INGRESSOS SUPERIORS I
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta escrit de la regidoria
de Fira i Festes en què proposa l'increment de la dotació de la partida per poder
atendre diversos compromisos adquirits per la Junta de Govern Local.

Vist l'informe favorable de l'interventor-acctal., en relació amb la legislació
aplicable i la tramitació que s'ha de seguir, així com en el seu finançament,
mitjançant la utilització dels ingressos superiors produïts en la participació en els
tributs de l'Estat, i en les infraccions urbanístiques, així com la possibilitat d'utilitzar
el romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2005.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Economia i Règim Interior de data
8 de setembre de 2006.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu dels regidors presents del Grup Popular) i cinc vots en contra ( els vots dels
quatre regidors presents del Grup Municipal Socialista i el vot de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià), adopta l'ACORD següent:

Primer. Aprovar la modificació del pressupost número 5/2006, per suplement
de crèdits per un import de 522.253,70 €, finançada mitjançant els ingressos
superiors produïts en el pressupost i el romanent de tresoreria per a despeses
generals de l'exercici 2005, amb el resum següent:

RESUM PER CAPÍTOLS
ORIGEN DE FONS IMPORT
C-III TAXES I ALTRES INGRESSOS ...………………………... 40.537,92
C-IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS………………...………. 308.700,19
C-VIII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS …………………….. 173.015,59
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ...………..…………… 522.253,07

APLICACIÓ DE FONS
SUPLEMENT
DE CRÈDITS

C-I PERSONAL………………………………………………….. 110.033,19
C-II DESPESA CORRENT …………………………………….. 404.294,17
C-VI INVERSIONS …………………..…………………………. 7.925,71
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS .…………………….. 522.253,07

Segon. Exposar al públic la present modificació del pressupost, mitjançant la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies
hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels interessats,
havent d'entendre definitivament aprovada la modificació pressupostària una vegada
transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagen formulat
reclamacions.

Tercer. Notificar el present acord a l'Oficina Pressupostària per a la seua
tramitació i efectes oportuns.

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
València

Anticipa el seu vot en contra, manifesta que no participa en el pressupost i en
cap de les mesures que es prenguen en relació al mateix, votarà a favor, entén, que
es tracta d'una manera de gestionar els diners públics gastant el diners sense
consignació pressupostària, la Junta de Govern Local aprova els diners que no
tenen, havent de fer-se la modificació pressupostària abans de realitzar la despesa.
Contínua la seua intervenció assenyalant que resulta curiós que en dues ocasions el
seu grup va demanar aclariment sobre l'obra del carrer Hostals i Plaça de la Mercè
que correspon a un pla d'obres i serveis que encara no s'ha començat a executar i ja
li falten diners a la partida. Un altre tema és el pressupost de Fira i Festes, nosaltres
demanem en aquest cas un poc més de rigor, no es pot dir que es pensa que
arribaran factures per 200.000 euros, perquè és una prova més que es contracta
sense consignació pressupostària, en les actes de la Junta consta en alguns casos



4

el número de retenció  i en altres no, com  tampoc consta inconvenient de legalitat
de cap funcionari d'aquest Ajuntament en relació amb la despesa que evidentment
siga reconeguda i contreta.

2. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Manifesta que reconèixer que hi ha factures presentades en eixe Ajuntament
sense consignació pressupostària prèvia, és com ha indicat la seua companya
completament il·legal. Afegeix que vol que conste literalment aquest inconvenient de
legalitat que es reconeix per escrit signat per la regidora Rosa M. Esteban Miedes i
procedeix a ensenyar la còpia. Continua dient que estem davant una modificació
pressupostària més, que ve a reconèixer  el descontrol que hi ha a l'Ajuntament i
especialment en la partida de Fira i Festes, diu que no hi ha hagut pressupost de
fira, que s'han anat aprovant coses en la Junta de Govern unes darrere d'altres i ja
veuran si en el seu moment hi ha una liquidació, que es demana informació sobre
contractes i passen els terminis sense que se'ls conteste.  La modificació
pressupostària ve a reconèixer des del nostre punt de vista com és de complidor
l'Estat amb els seus compromisos ja que els ingressos superiors provenen de la
participació de l'Ajuntament en els ingressos de l'Estat de l'any 2004.  Per tant, no
s'estan complint els tràmits, s'estan reconeixent despeses sense consignació
pressupostària i sense que es justifique legalment després, pel que acaba la seua
intervenció manifestant que votarà  en contra.

3. Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president

Es dirigeix a la regidora Sra. Cristina M. Suñer Tormo i li diu que pel que fa a
això del  carrer Hostal-plaça de la Mercè  que està pendent de pagament,  no es
refereix a obres sinó a bol·lards. Respecte als diners de l'any 2004 que se'ns dóna
en el 2006 així ha sigut sempre, quan ell estava a l'oposició, l'equip de govern
incloïa en els pressupostos les quantitats abans de ser transferides i ara ells no les
inclouen fins que no reben els diners.

4. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià.

Contesta al Sr. alcalde i li diu que o és un error o no l'entenem perquè en
l'expedient l'obra es denomina  “Reurbanització del carrer Hostals- plaça de la
Mercè” i vostè diu que es tracta d'uns bol·lards que van col·locar l'any passat, creu
que el problema és que gasten més del que s'ha consignat en la partida
corresponent. Si no hi haguera hagut aquests ingressos superiors, les factures
pendents de la Fira les haguérem pagat en el reconeixement de crèdit número 1 del
2007, com es fa habitualment en aquest Ajuntament. Afegeix que s'ha de ser rigorós
amb els diners de tots, o s'ajusta millor el pressupost o s'espera a la modificació del
mateix per poder contraure la despesa.

3r. EXP. 411/2006 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI
2005. APROVACIÓ DEFINITIVA

El secretari dóna compte de l'expedient instruït per a l'aprovació del compte
general del Pressupost de 2005, preparat i redactat per l'interventor accidental.
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El president de l'entitat proposa la seua aprovació pel Ple de la corporació, de
conformitat amb el que estableix l'art.212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals.

Resultant que l'esmentat compte, aprovat inicialment per la Comissió
d'Economia i Règim Interior, en funcions de Comissió Especial de Comptes, en
sessió celebrada el 26 de maig de 2006, procedint-se a la informació pública
mitjançant exposició al Tauler d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província número 141, de 15 de juny de 2006, no havent-se presentat durant el
període d'informació pública cap al·legació en contra de l'aprovació de l'esmentat
compte.

Resultant que la Comissió d'Economia i Règim Interior, en funcions de
Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 8 de setembre de 2006, va
procedir a l'aprovació definitiva del Compte general del Pressupost de l'exercici
2005.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu dels regidors presents del Grup Popular) i sis vots en contra (els cinc vots dels
regidors presents del Grup Municipal Socialista i el vot de la regidora integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià), adopta l'ACORD següent:

Primer. Aprovar definitivament el compte general del pressupost de 2005,
format pel de la pròpia entitat, la de l'organisme autònom Consell Esportiu i la de la
Societat Mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA.

Segon. Donar compte del present acord, en compliment de l'art. 212.5 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al Tribunal de Comptes,
junt amb els justificants dels estats i comptes anuals.

Incidències: En aquest punt s'incorpora a la sessió el regidor Sr. Tomás
Fuster Bellido, del grup municipal socialista.

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
València

Manifesta que el vot del seu grup serà en contra per les mateixes raons que
ha expressat en el punt anterior, ressenya que no votaran a favor de cap acord de
caràcter econòmic que propose l'equip de govern, encara que diguen que no té
major transcendència econòmica, explica que el seu grup no comparteix  la seua
manera de fer les coses i sol·licita que en la  Comissió  Informativa Permanent
d'Economia, Règim Interior i Seguretat Ciutadana, s'especifique el vot de cadascun
dels membres perquè es diu que s'aprova per majoria però no consta ni els vots a
favor ni la seua denominació.

2n. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal Socialista

Comença la seua intervenció sol·licitant l'informe juridicoeconòmic que el seu
grup ve sol·licitant des de fa molt de temps i que ve a  qüestió de la liquidació del
compte general. Es tracta d'un informe sobre la desviació o desfasament de caixa
de l'antic Hospital Municipal, fa esment a l'acta de la sessió anterior i cita les
paraules del Sr. alcalde que va dir que s'emetria l'informe quan arribara el compte
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general  pel que li pregunta que com s'ha sol·licitat dins del termini i la forma
escaient, si s'ha realitzat.

El Sr. alcalde li respon que ell no realitza els informes i el Sr. Suárez li
contesta que ell ordena que es facen,  el Sr. alcalde li diu que pregunte als tècnics i
el Sr. Suárez li pregunta al Sr. interventor si l'informe està fet,  a la qual cosa el Sr.
Interventor contesta que no consta en l'expedient en eixe moment.

Tot seguit el Sr. Ildefonso Suárez Garrido sol·licita que conste en acta la seua
protesta, al·lega que l'informe està sol·licitat dins del termini i la forma escaient i amb
les set signatures dels regidors que necessita per a demanar-lo, diu que té els
mateixos drets que qualsevol altre regidor a demanar qualsevol informe i que l’ha
sol·licitat amb quaranta-huit hores d'antelació al Ple. Manifesta que això no s'hauria
de comptabilitzar com drets pendents de cobrament, a més que hi ha coses il·legals
que el seu grup està denunciant en tots els plens com  són les Resolucions
d'Alcaldia on s'incompleix la normativa sobre el pagament de les hores
extraordinàries del personal no funcionari i que també ben reflectit en  el compte
general, tampoc consten diu els justificants dels diners   que el Sr. alcalde té per a la
seua lliure disposició i que s'han de justificar tots els anys, per tot això manifesta que
el seu grup vota en contra.

3. Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president

Pren la paraula el Sr. alcalde i es dirigeix al Sr. Ildefonso Suárez Garrido,
portaveu del grup municipal socialista li diu que ell  té tots els documents de les
60.000 pessetes, cosa que els anteriors no tenien i emfatitza que els té al dia, a més
aclareix que a ell no li paguen mai sense tenir els justificants, perquè  no li fan cap
falta els diners. Segueix la seua intervenció, recordant-li  al Sr. Suárez que és una
vergonya  que sol·liciten informe sobre els 26 milions de pessetes, quan  va ser el
seu partit qui va dir que no hi havia forat però si hi havia responsabilitat,  a la qual
cosa el Sr. alcalde pregunta si el Sr. Suárez  sap per què no hi havia responsabilitat
i aquest li contesta que són coses passades, el Sr. alcalde li recorda que no són
coses passades quan el seu grup parla dels 26 milions del tancament de l'Antic
Hospital Municipal, del forat, el Sr. Suárez li recorda que va dir en un ple que si no hi
havia diners hi haurien factures, i el Sr. alcalde li contesta que no hi havien factures,
ni hi havia diners, acaba dient que d'açò ja han passat 12 anys, 12 anys que estan
governant.

4t. EXP. NÚM.  591/2006 ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUAL ES
REGULA LA TARGETA D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA I LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE RESERVA
D'ESTACIONAMENT PERSONALITZAT, PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA A LA CIUTAT DE XÀTIVA

Vista la proposta elaborada pels serveis administratius de la policia local,
d'ordenança municipal per a regular la targeta d'estacionament de vehicles per a
persones amb mobilitat reduïda a la ciutat de Xàtiva.

Vist l'informe emès per la Secretaria General de data 17 de juliol de 2006.
Vist el dictamen que emet la Comissió Informativa permanent de Benestar

Social, Cultura, Educació i Oci, del dia 27 de juliol de 2006, en el qual expressa que
l'ordenança esmentada va ser estudiada per l'equip social base, introduint
modificacions respecte d'això.
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Considerant el que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en els articles 55 i 56 del  Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

La Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes,
Foment, Règim Interior  i Seguretat Ciutadana, va dictaminar favorablement.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels membres presents, adopta l'ACORD
següent:

Primer. Aprovar provisionalment l'ordenança municipal per la qual es regula la
targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda  i la
concessió de llicència de reserva d'estacionament personalitzat per a persones amb
mobilitat reduïda a la ciutat de Xàtiva, que consta d'una exposició de motius, cinc
articles, una disposició addicional, una derogatòria i una disposició final.

Segon. Sotmetre l'ordenança a exposició pública mitjançant un edicte en el
BOP i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies a l'efecte de
reclamacions i suggeriments. En el cas que no es presente cap reclamació o
suggeriment, es considerarà definitivament aprovada.

Tercer. L'ordenança entrarà en vigor després de la publicació del text íntegre
en el BOP, una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils a què es refereix
l'article 65.2 en relació amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
València.

Obri el torn d'intervencions la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, diu que en
aquest punt el seu grup votarà a favor, i agraeix als regidors implicats que s'haja
demanat la seua col·laboració i se'ls haja escoltat, perquè com no ocorre així
sempre, perquè  creu que és important que s'escolten les seues valoracions sobre el
tema.

2n. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal Socialista

Tot seguit, el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, també anuncia que votarà a favor.

3r. Sra. M. José Masip Sanchis, regidora del grup municipal popular i
delegada de Benestar Social

Pren la paraula la regidora delegada de Benestar Social, per a manifestar que
no vol deixar passar l'oportunitat de sol·licitar a la premsa que preste un especial
interès a aquesta Ordenança. D'una banda, diu que es tracta d'una Ordenança que
no suposa cap pagament, simplement regula i sanciona bons i mals usos de la
targeta d'estacionament de vehicles amb discapacitat reduïda i  per una altra vol
agrair la col·laboració inestimable de tots els grups que han participat en la creació
de l'Ordenança en concret a les  persones que tenen un problema de discapacitat
greu i han estat elles mateixes qui ens han fet arribar a tots nosaltres la seua
necessitat  i les impulsores d'una regulació molt estricta i rigorosa. Acaba la seua
intervenció agraint la col·laboració de Rosa i Ana.
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5è. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

A) 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, a l'efecte 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 738 al 788 (corresponent al mes d'agost de 2006).

De tot això, queda el Ple assabentat.

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal Socialista

Manifesta que vol fer una  excepció sobre diverses resolucions d'alcaldia que
recullen l'abonament de les hores extraordinàries, creu que és una cosa que
continua estant totalment descontrolada, que no es pot fer. Respecte a la resolució
número 747, assenyala que revisaran amb calma tot l'expedient perquè hi ha una
adjudicació d'obra per procediment negociat sense publicitat per un import de
59.000 euros i diu que no es compleix amb el criteri de la quantitat que són 30.000
euros.

B) Tot seguit la Sra. secretària procedeix a donar compte de la resolució de
l'Alcaldia número 812, de 8 de setembre de 2006, sobre absència de la localitat i
delegació de les funcions d'alcalde, amb el tenor literal següent:

“Havent d'absentar-me de la localitat, el dia 11 de setembre de 2006, per
raons inherents al càrrec meu, i de conformitat amb el que disposen els articles 21-3
de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde, per al dia 11 de setembre de 2006, en
el 1r tinent d'alcalde el Sr. Vicente Parra Sisternes, per a realitzar les funcions
d'alcalde.

Segon. La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia, sense
perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer. Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
departaments municipals interessats i donar compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebre"

De tot això, queda el Ple assabentat.

6è. DESPATX EXTRAORDINARI

6è.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA CRISI ACTUAL DEL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, regidor del Grup Municipal Socialista, dóna
lectura i explica la moció, amb el tenor següent:
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Exposició de motius

EL CAMP ÉS VIDA: FES-LO TEU
La crisi al camp és brutal. Està en perill en aquests moments la continuïtat de
l'activitat agrària i d'un ofici ancestral, d'un paisatge que forma part dels nostres
pobles. Ningú s'ha detingut a pensar les greus i desastroses conseqüències
econòmiques, socials i mediambientals que representaria la desaparició dels nostres
camps, dels nostres agricultors i ramaders.

A més de riquesa per al conjunt de l'economia, els agricultors i ramaders produeixen
qualitat, donen seguretat alimentària, protegeixen el medi ambient i el benestar dels
animals, conserven el paisatge i preserven les tradicions en el món rural.

No obstant això, la tendència que preval actualment al camp valencià, com
conseqüència de la passivitat de les administracions, és una reducció generalitzada
del nombre d'explotacions, de la superfície agrícola -tant de secà com de regadiu-,
del nombre de llocs de treball. L'agricultura segueix caracteritzant-se per una gran
quantitat de xicotetes explotacions, en les quals la base social de l'agricultura
continua sent, per la mateixa raó, forta, important i generalitzada. Convé destacar a
més que aquestes explotacions xicotetes són les que encara garanteixen un gran
nombre de llocs de treball.

Les actuals dades són per a posar-se a tremolar. Els titulars d'explotacions agràries
a la Comunitat Valenciana menors de 35 anys han passat de ser el 6,02%, segons
el Cens Agrari de 1999, al 3,83% de l'enquesta d'Explotacions de 2003. En només
quatre anys han desaparegut quasi 8.000 jóvens de l'activitat agrària i en la nostra
comunitat hi ha molts menys agricultors i ramaders jóvens que en la resta de l'Estat
Espanyol i de la Unió Europea.

En la part més alta, els majors de 60 anys han passat del 46,06% el 1999 al 51,82%
l’any 2003. Els jubilats que continuen com a titulars d'explotacions han passat del
33,58% al 37,65% en només quatre anys mentre que els menors de 30 anys han
abaixat del 2,44% a l'1,76%.

Les dades demostren que l'envelliment dels agricultors valencians configura una
situació preocupant i amb greus conseqüències, alhora que el recanvi generacional
mitjançant el manteniment o instal·lació d'agricultors i ramaders jóvens és cada
vegada menor. La distribució demogràfica del sector agrari és una piràmide
invertida, just al contrari de com han de ser les piràmides poblacionals. Donades les
expectatives de progrés és probable que no puga continuar sustentant-se. Açò
suposa un greu risc per a la continuïtat del sector agrari i zones rurals en les nostres
terres.
Sol·licitem l'atenció de les diferents administracions i de la societat en general sobre
els aspectes que fan perillar un futur sense agricultors i ramaders:

- La falta de perspectives econòmiques segures i rendes dignes.
- La falta de racionalització en els actuals processos d'urbanització del territori
d'ús agrícola.
- La reducció del nivell dels serveis de què disposen les persones, les famílies
i les empreses a les zones rurals i, per tant, de la qualitat de vida en general.
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Aquesta situació desanima els jóvens, especialment les dones, a constituir
noves famílies en aquestes zones.
- La percepció que les condicions socials no són adequades enfront de
l'atracció permanent d'altres sectors econòmics i altres entorns de vida i
treball.
- Els elevats preus de venda i lloguer dels terrenys, massa alts en comparació
amb les perspectives de renda.
- Els alts costos d'inici de l'activitat, compra de maquinària i millora de
l'explotació.
Les càrregues administratives oneroses, obstacles jurídics i fiscals per a l'inici
i exercici de l'activitat, tot un excés de normes que dificulten la gestió sense
un assessorament adequat.
− La formació escassa, tenint en compte l'entorn en què ha de funcionar una
explotació agrària moderna, ben orientada des del punt de vista tècnic, al
corrent dels problemes de producció i venda, capaç d'integrar activitats i
ingressos aprofitant la necessària multifuncionalitat de l'agricultura.

Hi ha per tant tota una sèrie de perspectives que influeixen d'una forma decisiva en
la falta d'incorporació de jóvens al sector i per extensió en el seu futur que es
resumirien en la baixa i inestable rendibilitat de les explotacions com a
conseqüència d'uns preus molt baixos, la deteriorada imatge de l'agricultura, dels
agricultors i ramaders i del món rural per la falta d'orientació de les diferents
polítiques agràries cap a les persones.
Però des de LA UNIÓ pensem que la tendència a la desaparició d'actius agraris, a la
marginació dels actuals i a l'envelliment de les persones en el sector agrari ha
d'invertir-se de forma ràpida.
Considerem necessària una major sensibilitat per al camp valencià i un marc
normatiu ampli que a més de promoure instruments que aconseguisquen evitar el
declivi del món rural i de l'activitat agrària en les nostres comarques, parle dels
agricultors i ramaders, de les funcions que han d'ocupar per evitar la desaparició del
camp.
Ens neguem des de LA UNIÓ a convertir el nostre país en una terra només de
turisme i d'oci, de serveis.
No es poden tancar els ulls a un passat, a un present i a un futur agrari en el nostre
territori. Però només si elaborem un pacte entre els agricultors i els ramaders i la
resta de la societat hi haurà futur agrari en les nostres terres.
L'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el punt tercer,
diu que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d'agricultura i de
ramaderia. També l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
diu textualment que “des del reconeixement social i cultural del sector agrari
valencià i de la seua important labor en l'activitat productiva, en el manteniment del
paisatge, del territori, del medi ambient, de la cultura, de les tradicions i costums
més definitòries de la identitat valenciana, la Generalitat adoptarà les mesures
polítiques, fiscals, jurídiques i legislatives que garantisquen els drets d'aquest sector,
el seu desenvolupament i protecció, així com dels agricultors i ramaders”.
Exigim que es complisca l'Estatut d'Autonomia i reclamem a les diferents
administracions i també a tota la societat valenciana que faça seus els problemes
del camp, perquè no podem oblidar que EL CAMP ÉS VIDA i si es mor ell ens
morim tots un poc. Hem de fer-lo nostre cadascun dels hòmens i de les dones que



11

som i formem part de la societat valenciana. No deixes morir el camp perquè ens
dóna vida.

Proposta d'acord:

1) Mostrar la solidaritat amb la campanya: El camp és vida: fes-lo teu, i amb
els agricultors i ramaders valencians.

2) Instar la Generalitat Valenciana a desenvolupar l'article 18 de l'Estatut
d'Autonomia perquè s'adopten totes aquelles mesures polítiques, fiscals,
jurídiques i legislatives que garantisquen els drets d'aquest sector, el seu
desenvolupament i protecció, així com dels agricultors i ramaders”.

Finalitzada la lectura es procedeixen les INTERVENCIONS següents:

1r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal Socialista

Explica que es tracta d'una moció que la “Unió de Llauradors i Ramaders”
està presentant en tots els ajuntaments, va tenir entrada en aquest el passat 17
d'agost de 2006 en la petició expressa que es passara a tots els grups municipals i
no es va passar. La moció expressa la seua preocupació per la situació d'abandó de
l'horta, tant des del punt de vista econòmic, social, històric, envelliment de tota la
gent que està treballant al camp, la desaparició real de llocs de treball, en fi, és una
cultura tradicional valenciana que està perdent pes. La conclusió és que sol·licita
que l'Ajuntament s'adherisca a la campanya “El camp és vida fes-lo teu” que està
duent a terme la “Unió de Llauradors i Ramaders” i a més que s'aplique l'article 18
del nou Estatut que diu que la Generalitat farà esforços per a dignificar i portar
endavant mesures que protegisquen en certa manera l'horta i que la tinguen en
compte del que són les pressions urbanístiques i econòmiques que estan fent
desaparèixer un tipus de vida tradicional valencià.

2n. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Diu que li agradaria intervenir perquè el seu grup no va presentar aquesta
Moció per no ser reiteratiu però que volen  adherir-se a ella, explica que es tracta
d'una sol·licitud que fa la Unió de Llauradors als ajuntaments, per la qual cosa
nosaltres demanem també el vot a favor, ja que es tracta d'una campanya que
promou una associació agrària.

3r. Sr. Vicente Parra Sisternes, del grup municipal popular i delegat
d'agricultura.

Comença la seua intervenció manifestant que està d'acord amb la Moció, diu
que el mal de l'agricultura no és d'ara és de sempre, a més a ell ningú li ho ha
d'explicar ja que ho pateix personalment. Manifesta que en llegir  la moció
comparteix alguns dels seus aspectes però creu que es tracta d'un Sindicat, una
organització professional agrària i que a ells els han arribat altres mocions d'ABA i
altres sindicats, per la qual cosa considera que el s’hauria de fer és plantejar una
Moció conjunta, una proposta dels grups polítics.  Diu que el seu grup és solidari en
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el primer punt de la Moció però en el segon on es diu que cal instar la Generalitat
Valenciana considera que també cal dirigir-se a l'Administració central i a
l'Administració Europea perquè aquest problema no sols és a nivell de la Generalitat
Valenciana sinó també a nivell de tot l'Estat Espanyol.

Contínua la seua intervenció el Sr. Vicente Parra, i explica que hi ha altres
comunitats i zones de la nació on hi ha molts més llauradors i ramaders que a la
Comunitat Valenciana, per la qual cosa sol·licita que si realment creuen que hi ha
eixa problemàtica en l'agricultura que es passe a una Comissió, on s'òbriga el debat
i es plantegen distintes propostes i alternatives, no sols la  d'aplicar l'article 18 sinó
que també s'apliquen mesures polítiques, fiscals, jurídiques,etc. Per tant proposa
elaborar una Moció conjunta en què s'analitze la  problemàtica, se cerquen
solucions, i s’inste no sols  la Generalitat Valenciana  sinó també al Govern Central i
l'Europeu.

 4t. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal Socialista

Manifesta que li ha sorprès el  regidor Sr. Vicente Parra, perquè tant la Unió
com el seu grup només demanaven instar la Generalitat Valenciana, com s'havia
presentat en altres ajuntaments, però no té inconvenient en què la petició es
dirigisca a totes les administracions assenyalades.

5è. Sr. Vicente Parra Sisternes, del grup municipal popular i delegat
d'agricultura

Considera que el que realment preocupa és el tema de l'agricultura pel que és
convenient deixar de banda les distintes associacions afectades i que l'Ajuntament
cree una comissió i es dirigisca al Govern Central perquè  cerque solucions  a través
del finançament europeu i a la Generalitat Valenciana perquè complisca el que
disposa l'Estatut.

6è. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Sol·licita fer un aclariment a la seua intervenció anterior, ressenya que és la
pròpia associació qui passa  la Moció per registre d'entrada i que atés que es va a
rebutjar la urgència manifesta la seua conformitat a què es tracte el tema de
l'agricultura del País Valencià en la primera Comissió Informativa d'Obres que se
celebre.

7è. Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president

Sense que es done pronunciament sobre la urgència de la moció presentada,
deixa l'assumpte sobre la taula a fi que es tracte en la primera comissió ordinària
d'obres que se celebre.

Prèvia declaració d'urgència acordada per majoria absoluta legal dels
membres de la corporació, es procedeix a tractar els següent assumptes.
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6è.2. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL REGIDOR DELEGAT D'ESPORTS I
PRESIDENT DEL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL SOBRE DESIGNACIÓ DE
NOM PER AL  CAMP DE FUTBOL INFANTIL MUNICIPAL DE XÀTIVA

El Sr. Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports i president del
Consell Esportiu Municipal, dóna lectura i explica la moció, amb el tenor literal
següent:

“EXPOSA:
Que  el Consell Esportiu municipal, òrgan autònom local, de l'Excm. Ajuntament de
Xàtiva, en sessió celebrada pel Consell de Gerència  de data  13  de setembre de
2006, va acordar procedir a designar un nom  per a la instal·lació esportiva
municipal: camp de futbol infantil, actualment en procés de remodelació, i proposa
que es designe amb el nom d'un ciutadà de la nostra ciutat,  la trajectòria  esportiva
del qual siga destacable.

Que  com a president del Consell de Gerència del Consell Esportiu municipal, es va
proposar designar el camp de futbol infantil municipal, amb el nom de: CAMP
MUNICIPAL DE FUTBOL, FRANCISCO PASCUAL COLOMA “PAQUITO”, per la
seua trajectòria esportiva i humana.

En virtut de l'acord referenciat pel Consell de Gerència,  per 4 vots a favor, i
l'abstenció del grup socialista, es va aprovar aquesta denominació, com
reconeixement  a un ciutadà de Xàtiva, conegut i apreciat per la seua absoluta i
desinteressada dedicació al futbol de Xàtiva i la seua comarca.

Destaca de Francisco Pascual Coloma, la seua absoluta i total dedicació al futbol de
Xàtiva, entrenador de futbol altruista, fundador dels  equips “Setabense” i “Murta”,
planter de jugadors de l'Olímpic. Entre altres mèrits, cal esmentar-lo per ser el
fundador,  a principis dels anys cinquanta del segle passat de l'històric “Olímpic
Juvenil”, a causa d'una circular de la Federació Espanyola de Futbol, per la qual
s'obligava a federar un equip juvenil. D'aquest equip eixirien nombrosos futbolistes
que més tard jugarien en primera divisió, i en la selecció espanyola. Francisco
Pascual Coloma, deixa l’any 1982, el seu lloc d'entrenador de l'Olímpic, amb més de
40 anys de dedicació absoluta al futbol de Xàtiva, sempre de forma gratuïta i amb la
màxima dedicació.

Per tot això es presenta la següent,

 MOCIÓ:
Es Proposa al Ple de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, que adopte l'acord següent:

Designar el camp de futbol infantil municipal, amb el nom de: CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL, FRANCISCO PASCUAL COLOMA “PAQUITO”, per la seua
trajectòria esportiva i humana, la labor i esforços del qual al llarg de més de
quaranta anys, han germinat eficaçment i brillantment no sols en  la consecució de
formar nombrosos futbolistes, que més tard jugarien en primera divisió i en la
selecció espanyola, sinó a transmetre la il·lusió per l'esport, a xiquets i jóvens de la
nostra ciutat”.
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El Ple de l'Ajuntament, després de l'oportú debat i per unanimitat dels
membres presents adopta l'ACORD següent:

Únic. Aprovar la moció de referència en tots els seus termes, sobre
designació de nom per al Camp de Futbol Infantil Municipal de Xàtiva.

6è3.  EXP. NÚM. 716/2006, SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DE VALÈNCIA PER A SER BENEFICIARI DEL PLA D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES 2007-2012

Donat compte de les Bases per a la formació i gestió del Pla d'Instal·lacions
Esportives 2007–2012, aprovades per la Diputació de València, i concretament, pel
que fa al seu procediment d'elaboració del Pla citat anteriorment, el que estableix el
número 8 quant a petició d'inclusió d'obres en els Plans i Programes provincials.

Atesa la necessitat d’incloure en el Pla d'Instal·lacions Esportives 2007–2012
l'obra que tot seguit es relaciona, d'acord amb la prioritat assenyalada en la Norma
Quarta de les Bases citades anteriorment.

Vistos els informes obrants en l'expedient, en els quals s'acredita la propietat
municipal, la disponibilitat d'aigües i de terrenys, així com la qualificació urbanística
de les instal·lacions del Camp de Futbol Murta.

L'Ajuntament en Ple, després de l'oportú debat i per onze vots a favor (el de
l'alcalde-president més els deu dels regidors presents del Grup Popular) i sis
abstencions (els vots dels cinc regidors presents del Grup Municipal Socialista i el
vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià), adopta l'ACORD
següent:

Primer. Ratificar la sol·licitud a instància de l'alcalde-president en virtut de la
Resolució núm. 813 de data 11 de setembre de 2006, dirigida a   la Diputació de
València, la inclusió en el Pla d'Instal·lacions Esportives 2007–2012, amb caràcter
vinculant, l'obra que a continuació es relaciona, a la qual s'acompanya la
corresponent documentació tècnica subscrita per tècnic competent.
NOM DE L'OBRA: PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA PER MITJÀ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA ALS
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MURTA. IMPORT: 79.039,90 €

Segon. Comprometre les aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties i per a l'obra que a continuació s'indica, en el cas que aquesta
quede inclosa en el Pla d'Instal·lacions Esportives 2007–2012, regulat per la
normativa legal aplicable, així com les directrius per a la formació del Pla aprovades
per la Diputació de València:

DENOMINACIÓ DE L'OBRA: PROJECTE
INSTAL·LACIÓ PER A PRODUCCIÓ
D'AIGUA CALENTA TÈRMICA ALS
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
MURTA
PRESSUPOST: 79.039,90 €
APORTACIÓ
MUNICIPAL
COMPROMESA

FONS PROPIS
€

CRÈDITS €
BCL €
TOTAL 79.039,90 €



15

Tercer.  Aprovar el projecte de les obres “Instal·lació per a la producció
d'aigua calenta sanitària per mitjà d'energia solar tèrmica als vestidors del Camp de
Futbol Murta, subscrit per l'arquitecte municipal.

Quart. Adoptar el compromís que les instal·lacions esportives a realitzar a
càrrec del Pla d'Instal·lacions Esportives 2007-2012, es mantindran obertes a l'ús
públic.

Cinquè. Donar compte de l'acord al Consell Esportiu Municipal, al
Departament d'Obres i al d'Intervenció, perquè en prenguen coneixement i efectes
oportuns.

7è. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Sra. Cristina M. Suñer Tormo:

A) En primer lloc sol·licita informació, sol·licita al Sr. Vicente Parra que li
conteste a les preguntes de la sessió anterior, a la qual cosa el Sr. Parra
contesta el següent:

- Pel que fa a si l'urbanitzador del Sector Pla de la Mesquita va sol·licitar
autorització per a utilitzar aigua de la sèquia, contesta que va sol·licitar
autorització a la comunitat de regants.
- Respecte a les certificacions d'obra de la plaça de bous li contesta que
se n'han aprovat cinc.

B) Sol·licita al Sr. alcalde que conteste a la pregunta de la sessió anterior
sobre l'excés del cost de la plaça de bous, a la qual cosa el Sr. alcalde li
diu que no ho sap, que quan ho sàpia la informarà.

C) Es dirigeix al Sr. Juan Carlos Crespo Badía, regidor delegat de Medi
Ambient, i li pregunta sobre l'estat de l'arbratge monumental de l'Albereda.
El Sr. Crespo contesta que el Govern Valencià va aprovar la Llei 4/2006,
de 19 de maig referent al Patrimoni Monumental de la  Comunitat
Valenciana, basant-se en la que s'elaboraran les ordenances pertinents
junt amb l'informe que ja ha estat elaborat pels tècnics municipals.
La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, torna a dirigir-se al Sr.Crespo i li diu que
ella li pregunta per la situació dels arbres de l'Albereda després de la
tempesta del passat 26 de juliol de 2006, a la qual cosa el Sr. Crespo
contesta que  tots passem per l'Albereda i sabem quin és l'estat dels
arbres, encara que li puc informar que es fan les podes  necessàries. Li
diu que si vol més informació li pot preguntar al Sr. Parra que és un gran
professional.

D) Es dirigeix al Sr. alcalde i li pregunta que si s'han aprovat cinc
certificacions si li pot dir a càrrec de  quina partida del vigent pressupost
s'han pagat.
El Sr. alcalde li contesta que consulte l'expedient administratiu.
La  Sra. Cristina Suñer sol·licita que conste en acta la seua pregunta.
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E) La Sra. Suñer  pregunta al Sr. alcalde si les obres de la Plaça s'han
executat d'acord amb el projecte inicial presentat per l'adjudicatària.
El Sr. alcalde li contesta que ell no està en la comissió, li diu que com ella
si que està que ho pregunte allí i li contestaran, diu que tot s'ha fet com
marca la norma i si alguna cosa s'ha canviat hi haurà un informe tècnic.

F) Es dirigeix novament al Sr. alcalde i li  pregunta en quins termes han
emès les autoritzacions per a l'ús de la plaça de bous a la fira, per a
activitats municipals o per a activitats empresarials.
El Sr. alcalde li contesta que nosaltres tenim la plaça però per si ella no ho
sap la concessió la té una empresa que s'anomena Taurotoro i que la
concessió ve des de l'existència del patronat, que quan s'acabe la
concessió passarà a municipal i automàticament es farà un altre concurs i
veurem com ha de licitar-se la plaça.
La Sra. Cristina M. Suñer Tormo vol que conste en acta que en eixe
mateix moment sol·licita una còpia  de les autoritzacions i dels informes
tècnics que les justifiquen.
A continuació torna a dirigir-se  al Sr. alcalde, li diu que al contracte de
concessió administrativa de SIFRET, SL, de l'Hotel Murta especifica que el
preu de l'entrada de la piscina seria establert per l'Ajuntament,  per la qual
cosa li pregunta en quina sessió plenària o en quina Junta de Govern s'ha
aprovat el preu de 4 euros. El Sr. alcalde li contesta que ho pregunte en
Secretaria.

G) Es dirigeix al Sr. Parra i li pregunta per a quan està previst acabar les
obres del Centre Polivalent Educatiu del carrer Sant Domènec i sobre
quina data es farà públic el que serà el nou centre d'Educació per a adults.
El Sr. Parra contesta que pel que fa a la primera pregunta hi ha un termini
d'execució.
Respecte a la segona pregunta, intervé el Sr. alcalde i diu que es farà
públic  quan ho creguen convenient.
La Sra. Suñer es dirigeix novament al Sr. Vicente Parra i li pregunta en
quina data es finalitzaran les obres del carrer Corretgeria, a la qual cosa el
Sr. Parra li diu que ja li contestarà, tot seguit li pregunta que com és que
en les obres de reurbanització del carrer Corretgeria no s'han connectat
les canalitzacions pluvials a les xarxes de clavegueram, s'han deixat caure
damunt de la vorera i no s'ha previst la instal·lació d'albellons.  El Sr. Parra
contesta que ell no n’ha vist cap.
De nou li pregunta al Sr. Vicente Parra per a quan tenen previst tenir
acabada l'obra de condicionament del nou Centre de la Policia Local,
quina data es preveu per a la seua inauguració i quin criteri s'ha seguit per
a l'adjudicació d'aquesta obra pel procediment negociat sense publicitat.
El Sr. Parra li diu que ja li contestarà.

H) Es dirigeix a la Sra. Rosa M. Esteban Miedes, regidora delegada de
Fira i Festes, i com no està present diu que vol que conste en acta perquè
conteste en la pròxima sessió plenària, li pregunta per unes factures que
s'anomenen factures d'estimació per un import de 200.000 euros. També li
pregunta per un acord de la Junta de Govern Local que ha aprovat una
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despesa de 300.000 euros i no consta en l'expedient l'advertència
d'il·legalitat de cap funcionari públic  en relació que no tenia la retenció de
crèdit que marca la llei.

Sr. Vicente Caballero Hidalgo

A) Es dirigeix en primer lloc al Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat
d'Educació, li recorda que va dir que pel mes de setembre tindrien la
solució al problema del Palau, per això li agradaria que li explicara si ha
quedat algú sense escolarització. També li pregunta que segons s'ha
informat hui, un dels cicles que oferia l'extensió universitària no s'ha posat
en  marxa i era l'únic cicle que quedava, per tant sol·licita saber com ha
quedat l'extensió universitària.
Contesta el Sr. Ramón Vila Gisbert, li diu que aprofitant la pregunta li vol
dir que ell mai ha dit que crearia una guarderia municipal, vol que els
mitjans de comunicació es facen càrrec. A continuació li diu que creia que
anava a preguntar-li per l'Escola Oficial d'Idiomes, ja que sembla que ell
diu que no existeix. Tot seguit explica que contestarà primer a la segona
pregunta i manifesta que com ha sigut director de la Costera durant molts
anys ha fet tot el que es puga per a carregar-se els mòduls de la formació
professional.
Contesta el Sr. Vila, li diu que al partit del Sr. Caballero no li interessa que
hi haja universitat,   l'única cosa que li puc dir és que el dilluns tinc una
reunió a la Conselleria amb el Sr. José Capilla, director general
d'Universitat, espere que vinga algú de la politècnica i es puga solucionar.
Novament pren la paraula el Sr. Vicente Caballero, li reitera que haurà de
demostrar el que ha dit perquè és una mentida total i absoluta, li diu que al
Sr. Vila que fa deu anys no ho va veure en cap manifestació en què els
ciutadans de Xàtiva sol·licitaven una Extensió Universitària, després han
sigut incapaços de portar uns estudis malgrat tenir un rector a favor seu.
Pren la paraula el Sr. alcalde i es dirigeix al Sr. Caballero li diu que qui diu
com i de quina manera ha de ser l'educació a la Universitat, és la
Universitat, no nosaltres, ells van estar informats des de la Cambra de
Comerç i des de l'Associació d'Empresaris del que feia falta a la nostra
comarca i van fer els títols propis com es fa a Europa i vostès ho van tirar
tot per terra, perquè no els convenia o no volien.
El Sr. Vicente Caballero diu que mai en la vida, bé enguany.
El Sr. alcalde recalca que han anat a dir que tanquen i que baixen allí baix
perquè tenen aules buides, aules soltes, a l'Institut de la FP, deuen tenir
algunes aules sense alumnes, a més li diu que va intentar posar en
funcionament un curs a la nit per mantenir el professorat  i que mentre no
estiga tancada la Universitat faran tot el que es puga perquè estiga en
marxa,  però que ells no porten cap bandera de voler mantenir perquè en
cap moment han cregut en ella.
Contesta el Sr. Caballero que ell el que no vol que se li oblide és que a la
fi els responsables educatius són vostès.
El Sr. alcalde li diu que  ells també són responsables a nivell educatiu de
la ciutat, per això estan ací, per a donar facilitats i solucions als problemes
i en aquest cas no n'han cercat cap, tot han sigut traves.
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El Sr. Caballero li recorda que en les cartells sempre posava títols
universitaris.
Pren de nou la paraula el Sr. alcalde explica que tot el que posava allí era
el que deia la Universitat, només faltaria que nosaltres també férem els
cartells, no hi ha hagut mai suport per part de l'oposició perquè això
funcionara, ell diu que hi haurà universitat, sinó ací en un altre lloc, a més
manifesta que ell mai ha vist per ací ningú d’aquells que es van implicar a
les manifestacions, diu que ells no decideixen els títols, l'única cosa que
han  fet és habilitar un lloc i una persona que estiga allí, tot el
manteniment i el cost de 50 o 60 milions de pessetes ho posa la
Conselleria d'Educació, llavors si volem anar a més es necessita un altre
lloc amb més aules i no sabem si l'edifici que està davant de l'EPA que
vostè diu, podrà ser o no podrà ser, quan estiga clar ja ho direm perquè hi
ha moltes coses pendents en el tema de l'Educació i no sabem què serà el
més urgent, nosaltres volem que Xàtiva tinga un lloc ben adequat per a
poder oferir, perquè la gent puga dir que ara si que està eixe lloc, no es
preocupe dins d'any i mig estarà.
Pren la paraula el Sr. Ramón Vila Gisbert per a contestar a la segona
pregunta sobre el tema de la guarderia El Palau, diu que  es va intentar
que no es tancara però no han arribat a un acord les treballadores i
l'empresa encara que hi ha interès a obrir una altra instal·lació que ja es té
la ubicació, el projecte, i s'ha creat l'empresa, només falta que la
Conselleria ho autoritze.

Sr. Rafael Llorens Gosálbez

Pren la paraula el Sr. Llorens i pregunta primer per la situació en què es
troben els terrenys annexos a l'Hospital per a fer el pàrquing, perquè tenia
entès que ja s'havia fet la venda, sobre l'actual edifici del carrer Viverets,
volia saber si s'anava a replantejar el projecte i també sobre si s'ha fet
algun informe sobre el  derrocament que s'ha produït al Centre Soci-
Cultural, considera que ha d'existir un informe municipal, ja que va ser
prou greu, encara que va haver-hi molta sort perquè no va arribar a
produir-se cap desgràcia, considera que en ser una obra municipal els
tècnics municipals han d'informar, al mateix temps sol·licita que a les
obres municipals que són de responsabilitat de l'Ajuntament s'extremen
les mesures de seguretat.

Contesta el Sr. alcalde, es dirigeix al Sr. Llorens i li diu que tot el que està
dient són barbaritats, perquè eixa obra la porten uns arquitectes que són
els responsables i ells porten l'obra no l'Ajuntament,  nosaltres només
marquem un temps per a realitzar l'obra i eixe temps no es compleix mai.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido

Diu que vol fer dues preguntes, el dia 21 d'agost presentem escrit en què
sol·licitem els contractes de fira, de les actuacions dels serveis que donen
i que faça una justificació o informe sobre les despeses generades  per la
carpa de la Regidoria d'Obres de la Fira, tot el que ha costat, personal,
propaganda, etc.
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El Sr. alcalde li contesta que se li dirà quan es tinga.
El Sr. Ildefonso Suárez Garrido li diu que les coses deuen fer-se amb un
pressupost, deu haver-hi un informe que diga el que ha de costar, una
estimació de les despeses, no demana veure les factures.

A continuació el Sr. Suárez diu que vol fer un prec o proposta, diu que
amb la recent Sentència del PAI de la Vila vol que quede per escrit la
petició que el seu grup va fer, ja que  s'estan venent parcel·les del propi
Ajuntament, s'han subhastat parcel·les d'eixe polígon que ara mateix està
en principi de suspens a banda dels recursos que vostès puguen
presentar davant el Suprem que no són més que el de cassació, el que
estic demanant és que es paralitzen els tràmits, si falta alguna obra
d'urbanització que no es faça, si tenien pensat subhastar alguna parcel·la
que es paralitze, perquè ara mateix els particulars estan comprant i
venent.

Tot seguit  fa una pregunta al Sr. alcalde,  diu que té davant  una factura
de 30 de setembre de 2005, de viatges Ciutats del Mediterrani a Roma i el
que vol preguntar és si no va haver-hi alguna altra manera de muntar
aquest viatge perquè l'Ajuntament no haguera de fer-se  càrrec dels
costos d'un hotel per nit, allotjament i desdejuni de 550 euros, als quals va
vostè i un familiar.

El Sr. alcalde contesta que en els 11 anys que porta d'alcalde l'Ajuntament
mai li ha pagat res a la seua esposa.

La Sra. Suñer pren la paraula per recordar al Sr. alcalde que com a
alcalde que és  està sotmès a fiscalització, per la qual cosa si hi ha un
error i vostè ho aclareix no hi ha més problema, a més vol que responga a
la pregunta que li fa el company socialista sobre la utilització indeguda del
pàrquing de la glorieta per part de gent que no és regidora.

El Sr. alcalde li demana que li diga qui és perquè ell no ho ha pogut
esbrinar, diu que això ho haurà de dir l'empresa del pàrquing que serà qui
ha donat la targeta.

Pren  de nou la paraula el Sr. Ildefonso Suárez Garrido i li pregunta al Sr.
alcalde sobre les declaracions que va fer en relació a l'assumpte dels
vídeos  que es van divulgar per Internet i de la informació de què disposa.

El Sr. alcalde li contesta que la informació que té és verbal, no per escrit.

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 trenta minuts, de tot
això s'estén la present acta, de la qual jo, la secretària, done fe.

VIST I PLAU
           L'ALCALDE,                                                              LA SECRETÀRIA,


