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PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.   13/2006
DATA:     9 DE NOVEMBRE DE 2006

ACTA DE LA SESSIÓ
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GRUP POPULAR:
Alcalde-president:
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Sr. Rafael Llorens Gozalbes
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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 nou de novembre de dos
mil sis, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida per la secretària, Sra. Ana Moreno Rodilla, que actua a
més com a fedetària.

Falta a la sessió el Sr. Tomás Fuster Bellido, regidor del grup municipal socialista, a
qui el Sr. alcalde considera excusat.

S'incorpora  a la sessió la Sra. Elena Llopis Arnero, en el punt catorze de l’ordre del
dia.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i la secretària.

Abans de començar l’examen dels assumptes continguts en l’ordre del dia, a
proposta de l’Alcaldia-Presidència, es guarda un minut de silenci per la defunció en
accident de trànsit de dos jóvens de la localitat,  quan es dirigien a treballar a una
Escola Taller del municipi de la Llosa de Ranes.

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

1r. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
CELEBRADES ELS DIES 14 DE SETEMBRE I 5 D’OCTUBRE 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 pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a les actes de les sessions anteriors
que han estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la present sessió.

Intervé la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià, per a manifestar per una banda que la sessió del dia 5 d’octubre es va
alçar segons la seua opinió per la presidència de forma irregular, sense que es
tractara el punt de “Control i Fiscalització dels òrgans de govern” inclòs en l’ordre del
dia i d’un altre, que la convocatòria d’aquesta sessió en data diferent de la prevista,
el 2 de novembre de 2006, no està fonamentada, que sempre existirà un punt per a
tractar en la sessió que és el de “Control i fiscalització dels òrgans de govern” i
demana que conste en acta la seua impugnació tant a la sessió del dia 5 d’octubre
com a la convocatòria d’aquesta sessió.
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez, del grup municipal Esquerra Unida:
L’Entesa, per a deixar constància de la falta de motivació, segons la seua opinió de
l’ajornament de la sessió ordinària que havia d’haver-se celebrat el passat dia 2,
doncs com ha indicat la seua companya sempre existiria el punt de “Control i
Fiscalització  dels òrgans de govern”, a més diu que el 13 de setembre, el Sr.
interventor es dirigeix al Sr. alcalde per indicar-li  que ja té previst l’increment del IPC
a aplicar en les taxes i la conveniència de la seua aprovació com més prompte millor
per si es presentara algun recurs, que l’argument que es dóna per al seu ajornament
no el troba prou justificat i per tant  vulnera la llei i en eixe sentit diu presenta en
aquest acte recurs contra la convocatòria d’aquest Ple. Quant a l’acta del dia 5
d’octubre de 2006 entén que no recull exactament el que va succeir, que quan el Sr.
alcalde els taxa el temps, els grups de l’oposició se'n van en protesta per eixa
decisió i no va ser per tant l’alcalde qui va alçar la sessió, per la qual cosa també diu
impugna l’acta.

Pren la paraula el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista,
per a dir que  l’acta del dia 5 d’octubre no reflecteix que el Sr. alcalde donara pas a
la fiscalització de l’oposició en el torn de Precs i Preguntes ni tampoc la reacció de
protesta de l’oposició, per la qual cosa votaran en contra de la seua aprovació.
Quant a la convocatòria de hui, si bé reconeix que és una facultat de l’equip de
govern retardar algun ple ordinari, no pot convertir-se en una norma, perquè per a
això estan els plens extraordinaris.

Intervé el Sr. alcalde per a aclarir que l’ajornament d’aquesta sessió ho ha
estat a petició dels propis tècnics municipals, evitant així haver de celebrar dues
sessions quasi de forma immediata amb el major cost econòmic que açò suposaria.
El Sr. Martínez li diu que si en aquestes circumstàncies haguera que celebrar un ple
extraordinari i urgent ell estaria disposat a no cobrar l’assistència.

El Sr. alcalde reitera que l’ajornament es va fer a petició dels tècnics per
poder completar alguns expedients i demana que conste en acta que quan es tracte
d’una sessió extraordinària el Sr. Martínez no cobrarà.

El Sr. Suárez li diu al Sr. alcalde que li agraeix la seua preocupació pel tema
econòmic però que hauria de preocupar-se també per l’import d’algunes factures
que arriben a l’Ajuntament.
De nou intervé la Sra. Suñer per a dir que com han plantejat una impugnació formal
a la convocatòria li agradaria es pronunciaren sobre això els serveis jurídics de
l’Ajuntament.

El Sr. alcalde li contesta que en el moment en què es reunisquen els serveis
jurídics se li donarà contestació.

La Sra. secretària demana la paraula per a dir que la transcripció de la cinta
corresponent a la repetida sessió de 5 d’octubre de 2006, està a disposició dels
senyors regidors a la secretaria.

A la vista de tot allò que s'ha exposat, per unanimitat dels senyors presents
s'aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 14 de setembre i per onze vots a favor
(els 11 vots del grup municipal PP) i huit vots en contra (els 6 vots del grup
municipal PSOE, el vot del grup municipal ENTESA i el vot del grup municipal
BLOC)  s'aprova l’acta corresponent a la sessió del dia 5 d’octubre de 2006.

2n. SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
NÚMERO 894, DE 10 D’OCTUBRE DE 2006, SOBRE ABSÈNCIA DE LA
LOCALITAT I DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D’ALCALDE



4

La secretària dóna compte de la resolució d’alcaldia número 894, de 10
d’octubre 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, des del dia 11 d’octubre fins al 15 d’octubre de
2006, ambdós inclusivament, 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, des del dia 11 d’octubre fins al 15 d’octubre
de 2006, ambdós inclusivament, en el 4t tinent d’alcalde Sr. Ramón Vila Gisbert, 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”.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Únic. Quedar assabentat de la resolució de referència.

3r. EXP. NÚM.  840/2006 DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO
RECUPERABLES PER A L’ANY 2007

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 3 de novembre de 2006, que proposa a la corporació l’adopció
de l’acord següent:
“Donat compte de l’escrit de la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la
Generalitat Valenciana, en el qual se sol·licita es determinen per aquest Ajuntament
les dues festes de caràcter local no recuperables per a l’any que ve 2007, amb la
finalitat d’elaborar el calendari laboral de la província.

Considerant que de les dues festes que se celebren en aquest municipi amb
caràcter de festes locals, dies 1 i 5 d’agost,  coincideix en diumenge el dia 5 d’agost.
Celebrada una reunió entre la Regidoria de Comerç, l’Agència de Foment
d’Iniciatives Comercials, el Departament de Gestió de Personal i el president de les
Associació de Comerciants de Xàtiva a l’efecte de determinar el dia festiu que
substitueix el diumenge 5 d’agost, s'ha determinat de forma consensuada establir-lo
el dilluns 16 d’abril, segona Pasqua.

Vista la proposta subscrita pel regidor delegat de Recursos Humans.
La Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment,
Règim Interior i Seguretat Ciutadana acorda per unanimitat:
Primer: Determinar quines festes de caràcter local no recuperables seran en
aquesta Ciutat, per al pròxim exercici 2007, les corresponents als dies 16 d’abril,
festivitat de Sant Vicent Ferrer i 1 d’agost, festivitat de Sant Feliu, patró de la
Ciutat de Xàtiva.
Segon: Remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció Territorial
d’Ocupació i Treball i donar-ne compte a l’Associació d’Empresaris de Xàtiva”.
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L’Ajuntament en Ple per dèsset vots a favor (els 11 vots del grup municipal PP i els
sis vots del grup municipal PSOE) i dos vots en contra (el vot del grup municipal
ENTESA i el vot del grup municipal BLOC) ACORDA:

Aprovar la proposta d’acord continguda en el dictamen  transcrit precedentment.

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

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

Li avança a la Sra. secretària que el seu vot serà en contra de l’Ordre del Dia
per la possible impugnació de tots els acords que s'adopten en aquest Ple de 9 de
novembre de 2006.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida:
l’Entesa.

Diu que encara que va votar a favor en la Comissió  amb motiu d’haver
impugnat la convocatòria d’aquest Ple, votarà en contra.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Anuncia que votarà a favor.

4t. EXP. NÚM. 841/2006 ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE CONDICIONS
DE TREBALL ENTRE LA FVMP I ELS SINDICATS CCOO, UGT I CSI-CSIF PER A
LES ADMINISTRACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Economia,
Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana, de
data 3 de novembre de 2006, que proposa a la corporació l’adopció de l’acord
següent:
“Vist el contingut de l’Acord - Marc subscrit, el dia 11 de novembre de 2004, entre la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i els Sindicats CCOO, UGT i CSI-
CSIF per a les administracions locals de la Comunitat Valenciana, modificat i
publicat en el DOGV núm. 5292, de 30 de juny de 2006.

Considerant que els aspectes que aquest acord - Marc recull han estat
negociats per representants de tots els grups polítics i els sindicats CCOO, UGT i
CSI-CSIF.
Resultant que en la 10a Assemblea General Extraordinària de la FVMP es va
aprovar per unanimitat l’Acord de subscriure en la seua integritat el contingut del
mateix.

Vista la certificació de l’acta de la Mesa General de Negociació de 4 d’octubre
de 2006 de l’Ajuntament de Xàtiva, on es va aprovar per unanimitat l’adhesió a
l’acord marc entre la FVMP i els sindicats signants del mateix.
Vista la proposta subscrita pel regidor delegat de Recursos Humans.
Primer:  Adherir-se a l’Acord - Marc de referència subscrit entre la FVMP i els
Sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF, per a les administracions locals de la Comunitat
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Valenciana que regularà les condicions de treball de tot el personal d’aquesta entitat
local, aplicant-se totes aquelles matèries previstes en el mateix i que siguen
susceptibles de ser aplicades als empleats, passant a formar part de l’acord
preexistent en aquesta entitat local o sent el propi en tant que no es negocie un
d’específic.
Segon: Comunicar el present Acord a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies per al coneixement de la seua adopció i als efectes previstos en la
Comissió Mixta de Seguiment.
Tercer: Donar compte del present acord al regidor delegat de Recursos Humans, al
president del Comitè d’Empresa i a la presidenta de la Junta de Personal”.
L’Ajuntament en Ple per dèsset vots a favor (els 11 vots del grup municipal PP i els
sis vots del grup municipal PSOE) un vot en contra (el vot del grup municipal BLOC)
i una abstenció (del grup municipal ENTESA) ACORDA:

Aprovar la proposta d’acord continguda en el dictamen transcrit precedentment.

5è. EXP. NÚM. 842/2006 ADHESIÓ A L’ACORD ENTRE LA FVMP I ELS
SINDICATS CCOO, UGT I CSI-CSIF EN RELACIÓ AL PLA CONCILIA

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 3 de novembre de 2006, que proposa a la corporació l’adopció
de l’acord següent:
“Vist el contingut de l’Acord - Marc subscrit, el dia 11 de novembre de 2004, entre la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i els Sindicats CCOO, UGT i CSI-
CSIF per a les administracions locals de la Comunitat Valenciana, modificat i
publicat en el DOGV núm. 5292, de 30 de juny de 2006.

Resultant que el present acord és considerat un annex de desenvolupament
del punt III i XI de l’esmentat acord i la seua posterior modificació.
Vista la certificació de l’acta de la Mesa General de Negociació de 4 d’octubre de
2006 de l’Ajuntament de Xàtiva, on es va aprovar per unanimitat l’adhesió al
contingut del Pla Concilia en els termes del present Acord, exceptuant l’apartat
referent a la flexibilitat horària amb caràcter general.

Vista la proposta subscrita pel regidor delegat de Recursos Humans.
Primer:  Adherir-se al present Acord annex, en relació amb el desenvolupament del
Pla Concilia acordat entre els sindicats i el Ministeri d’Administracions Publiques,
negociat en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a través de la
Comissió de Seguiment de l’Acord FVMP- Sindicats en els termes consignats en el
mateix, excepte l’apartat referent a la flexibilitat horària amb caràcter general.
Segon: Comunicar el present Acord a la Federació Valenciana de Municipis i
províncies per al coneixement de la seua adopció i als efectes previstos en la
Comissió Mixta de Seguiment.
Tercer: Donar compte del present acord al regidor delegat de Recursos Humans, al
president del Comitè d’Empresa i a la presidenta de la Junta de Personal”.

L’Ajuntament en Ple per dèsset vots a favor (els 11 vots del grup municipal
PP i els sis vots del grup municipal PSOE) un vot en contra (el vot del grup
municipal BLOC) i una abstenció (del grup municipal ENTESA) ACORDA:

Aprovar la proposta d’acord continguda en el dictamen transcrit precedentment.
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Previ a l’adopció de l’acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

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

Manifesta que votaran a favor, a més és un pla presentat al seu dia pel govern
socialista i s'alegren perquè la Mesa de Negociació estiga a favor que s'apliquen
aquestes mesures

6è. EXP. NÚM.  693/2006, PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA TAXA
PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VEHICLES EN LA VIA
PÚBLICA I PERMANÈNCIA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL

Donat compte de l’expedient instruït pel departament de gestió administrativa
de la Policia Local per a la modificació de l’ordenança de recollida de vehicles de la
via pública, proposant una pujada del 4,3 per cent, si bé s'efectua un arredoniment a
la moneda de 50 cèntims per a facilitar la gestió.

Considerant la normativa legal establida a aquest efecte, en els articles 15 i
següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe favorable del Sr. interventor accidental de data 6 de novembre de 2006
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial De Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana de data 3 de novembre de 2006.

L’Ajuntament en Ple per onze vots a favor (els 11 vots del grup municipal PP)
i huit vots en contra (els 6 vots del grup municipal PSOE,  el vot del grup municipal
ENTESA i el vot del grup municipal BLOC) ACORDA:

Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal del
servei de recollida de vehicles de la via pública i la seua permanència al dipòsit
municipal, que en la seua nova redacció, queda de la manera següent:

Art. 3r. Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
S'entén per recollida del vehicle l’enganxall i el trasllat fins al dipòsit municipal.
Recollida de vehicles:
a) Recollida de motocicletes i altres vehicles semblants 36,50 €
b) Recollida d’automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i altres vehicles
semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg. 67,50 €
c) Els vehicles amb tonatge superior a 5.000 kg., les quotes seran les mateixes que
l’apartat anterior, increment en 15 € per cada 1000 kg o fracció que excedisca dels
5.000 kg.
d) Quan s'acudisca a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris per al seu
trasllat al dipòsit municipal, no poguera consumar-se aquest per la presència del
propietari, correspondrà 34,50 €.
La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al dipòsit i a la guarda
dels vehicles, donat el cas que transcorregudes 24 hores des de la recollida sense
haver estat retirada pels propietaris, i llavors, es fixa la quantitat següent:
a) Pel dipòsit de motocicletes, tricicles, motocarros, i altres vehicles semblants, per
dia 3 €
b) Per la resta de vehicles, per dia 4 €
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Segon: El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò que
s'ha preceptuat en l’article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies al tauler
d’anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini del
qual podrà examinar-se l’expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen
oportunes. Finalitzat el tràmit d’exposició pública, si no s'hagueren presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
El text íntegre de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa es
publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
moment en què entrarà en vigor.

Tercer: Comunique's el present acord al directors de l’Àrea de Trànsit i
Seguretat Ciutadana i a l’Oficina Pressupostària per a la seua tramitació i efectes.

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

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

Manifesta el seu vot en contra tant perquè l’increment que es proposa és superior al
IPC com per entendre que aquest servei s'utilitza de manera abusiva i amb ànim
recaptatori.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

També anuncia el seu vot en contra perquè no troba motivat que l’increment de la
taxa estiga per damunt del IPC.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Assenyala que ells també votaran en contra, perquè no entenen pujades per damunt
del IPC.

4t. Sr. Juan Carlos Crespo Badía, regidor delegat de la Policia Local

Intervé per a aclarir que el servei de la grua retira els cotxes que la Policia
Local els indica que han de ser retirats i quant a l’increment d’un punt per damunt
del IPC el que s'ha cercat és la fórmula que facilite l’arredoniment dels imports de
retirada dels vehicles a la via pública ja que la majoria de vegades el servei es cobra
en el propi carrer.

5è. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià.

Contesta al Sr. Crespo dient-li que ella no ha volgut dir que els tècnics de
l’Ajuntament facen res il·legal  però que l’equip de govern és el responsable del que
ocorre a la ciutat i quant a l’augment per a arredonir el cobrament perquè es cobre al
carrer no li sembla comprensible, insistint en el fet que segons la seua opinió prima
un interès recaptatori.

7è. EXP. NÚM. 693/2006, MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI 2007
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Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 3 de novembre de 2006, en el qual entre altres extrems es conté
la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2007 en els
termes següents:

“Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
D’acord amb el que estableix l’article 107.3 del TRLRHL, s'aplicarà una reducció del
50% sobre els nous valors del sòl, sense que en cap cas el nou valor cadastral puga
ser inferior a què tinguera el terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.
Taxa pel subministrament d’aigua potable
Es proposa un increment del 3,1%,
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
El coeficient a aplicar sobre les quotes mínimes seria l’1,836, amb un augment
respecte a l’exercici anterior del 3,1%, corresponent al IPC de l’any passat.
Visites al Museu Municipal
S'incrementen les tarifes en un 3,1%,
Taxa per aprofitament especial de la via pública
S'augmenten les tarifes un 3,1% respecte a les de l’exercici anterior.
Preu públic per l’ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal
La gerència del Consell ha tramitat una proposta amb modificacions concretes que
en conjunt, no superen l’increment del 3,7%. S'inclouen nous apartats corresponents
al Camp Infantil.
Taxa de guals i la reserva de via pública per a càrrega i descàrrega
S'incrementa un 3,1%.
Taxa per la utilització de la Casa de la Cultura
S'incrementen les tarifes un 3,1%.
Conservatori de música Luís Milán
Proposta del regidor amb un increment de tarifes de 3,1%.
Taxes sobre llicències d’obertura d’establiments
S'incrementen un 3,1%
Taxa per recollida de fems
S'incrementen les tarifes un 5 % en relació a les aplicades l’exercici anterior
Taxa pels serveis prestats al cementeri municipal
S'incrementen els preus un 3,1% respecte a l’exercici anterior
Taxa sobre les parades de venda als mercats i venda ambulant per la via
pública
Es proposa un increment del 3,1%
Taxa per l’estacionament de vehicles a la via pública
Proposta del regidor amb un increment del 3,7% i modificació de la infracció per
superar el temps d’estacionament
Taxa per llicències urbanístiques
S'augmenten un 3,1%
Taxa pels serveis de clavegueram
S'incrementen un 3,1%”

Vist l’informe de l’interventor accidental, de data 18 d’octubre de 2006 obrant en
l’expedient.
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Vista la normativa legal establerta a aquest efecte, en els articles 15 i següents del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sotmesa a votació l’esmena “in voce” formulada pel portaveu del grup municipal
Esquerra Unida: L’Entesa, Sr. Josep Martínez Alventosa, relativa a:
- Que l’increment del IPC per a les taxes de l’exercici 2007 es calculen d’octubre

de 2005 a setembre de 2006, la qual cosa donaria un percentatge segons l’INE
del 2,1%, inferior al del 3,1% que es proposa per a l’exercici 2007.

- Que la taxa d’aigua i de clavegueram contemplara distints trams en funció del
consum per persona i dia, partint de 100 litres que s'incrementaria en un 50%
fins a 135 litres, en un 100% fins als 170 i en un 200% per damunt dels 170 litres
per persona i dia.

La mateixa és desestimada per onze vots en contra (els 11 de grup municipal
PP) i huit vots a favor (els 6 vots del grup municipal PSOE, el vot del grup municipal
ENTESA i el vot del grup municipal BLOC).
L’Ajuntament en Ple, de conformitat amb el dictamen favorable de la citada, després
de deliberació i per 11 onze vots a favor (els 11 del grup municipal PP) i huit vots en
contra  (els 6 vots del grup municipal PSOE, el vot del grup municipal ENTESA i el
vot del grup municipal BLOC), ACORDA:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, que en la
seua nova redacció, per a cadascun dels tributs, queda de la manera següent:

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Art. 7è. 1. Per a determinar l’import de l’increment real, s'aplicarà sobre la base
imposable o valor del terreny a l’hora de meritació el percentatge corresponent
d’acord amb el nombre d’anys durant els quals s'ha generat l’increment susdit.
Tenint en compte que s'ha realitzat un procediment de valoració col·lectiva, es
prendrà com a valor del terreny l’import que resulta d’aplicar als nous valors
cadastrals una reducció del 50 per cent. La reducció prevista no s'aplicarà als
supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració
col·lectiva a què aquell es refereix siguen inferiors als fins ara vigents. El valor
cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terrenys abans
del procediment de valoració col·lectiva.
…
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Art. 1 de conformitat amb què preveu l’Art. 96.4 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes locals, el coeficient d’increment de les
quotes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica establertes en l’apartat primer
de l’esmentat article es fixa en l’1,836
Coeficient sobre quotes mínimes 1,836
Classe de vehicle                                                                                   Tarifes 2006
A) Turismes
Menys de 8 CF 23,20
De 8 fins a 11.99 CF 32,60
De 12 fins a 15.99 CF 132,15
De 16 fins a 19.99 CF 164,55
De 20 endavant 205,70
B) Autobusos
De més de 21 places 153,00
De 21 a 50 places 217,85
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De més de 50 places 272,40
C) Camions
De menys de 1.000 Kg càrrega útil  77,65
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 153,00
De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil 217,85
De més de 9.999 Kg de càrrega útil 272,40
D) Tractors
De menys de 16 CF  32,50
De 16 a 25 CF  51,05
De més de 25 CF 153,00
E) Remolcs i semiremolcs
De 750 a 1.000 Kg de càrrega útil  32,50
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil  51,05
De més de 2.999 Kg de càrrega útil 153,00
F) altres vehicles
Ciclomotors  8,15
Motos fins a 125 cc  8,15
Motos de 125 fins a 250 cc 13,90
Motos de més de 250 fins a 500 cc 27,30
Motos de més de 5.000 fins a 1.000 cc  56,00
Motos de més de 1.000 cc  111,25
…

Taxa pel subministrament d’aigua potable.
Art. 4t. Tarifa
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 4,47 €/quadrimestre
13,41 €/any) per cada comptador i usuari.
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d’aigua potable
de 0,2691 €/m3 d’aigua consumida.
3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:
- Per cada habitatge 81,76€
- Per cada local comercial o industrial, 0,88947€/m2 amb un mínim de 94,03€
- Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels
propietaris 163,41€
El pagament d’aquestes quantitats es verificarà per una sola vegada i en el
concepte que s'expressa. Les connexions són per compte del peticionari davall la
supervisió i direcció tècnica de l’Ajuntament.
4. Alta nova: s'estableix una quota en funció del calibre del comptador segons el
quadre següent:
Calibre comptador                                                                    Taxa per alta nova
13 mm  52,07
15 mm  54,64
20 mm  60,62
25 mm  101,97
30 mm  122,07
40 mm 165,89
50 mm  299,51
65 mm  366,01
80 mm  444,98
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L’alta, pressuposa la instal·lació d’un aparell comptador a càrrec de l’Ajuntament. El
canvi de nom no implica cost per al sol·licitant, excepte quan això suposa la
instal·lació d’un nou comptador, que es considerarà una alta nova. A més de la
quota d’alta, i a la signatura de la pòlissa d’abonament, s'hauran de dipositar en
concepte de fiança la quantitat de 50,13€. Per a la devolució de la fiança l’usuari
haurà de presentar, en el moment de la baixa del servei, còpia de la pòlissa de
deute.
5. Els aparells comptadors se subministraran i s'instal·laran per l’Ajuntament amb
validació oficial de la Conselleria d’Indústria.

Taxa per la prestació del servei de les visites al Museu Municipal.
Art. 4t.
…
Les tarifes seran les següents:          €
1.   Drets d’obtenció
Fotografies en blanc i negre 12,70
Fotografies en color (clixé, negre o transparència) 17,30
Vídeos, pel·lícules per hora o fracció 35,30
2.   Drets de reproducció
Llibres (interior) 43,40
Llibres (portada) 69,80
Llibres (portada i interior) 113,10
Diccionaris 34,50
Fullets d’agències de viatge (interior) 69,80
Fullets d’agències de viatge (portada) 87,10
Fullets d’agències de viatge (portada i interior) 113,10
Anuncis de premsa 104,40
Pòsters, cartells 131,30
Pòsters publicitaris 139,70
Jocs educatius  51,90
Vistes fixes en pel·lícules no publicitàries 139,70
Postals, calendaris, làmines i felicitacions  69,80
Per imprimir sobre objectes (caixes, cendrers, ceràmica etc.)  77,80
Per la comercialització al públic de cintes de vídeo en què en tot o en part
apareguen les instal·lacions interiors del museu, fins i tot el pati o algun dels
objectes de les seues col·leccions, per jornada de treball 166,30
Per la comercialització d’imatges de vídeo per productores amb la finalitat
d’incloure-les en sèries o altres programes de TV per jornada de treball.166,30
Notes:
* Els drets per a imprimir sobre objectes, s'entén per edició i objecte, de manera que
l’empresa que explota imatges del museu és necessari que liquide la taxa
corresponent per cada suport on imprimisca la imatge i per cada edició que faça.
* Les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament fora de l’horari laboral, les
abonara qui utilitze els serveis del Museu, com a hores extraordinàries segons
conveni.
Article. 5è.
Pels serveis d’entrada i visita al museu, la tarifa serà la següent:          €
Individualment:
Fins als 10 anys, entrada gratuïta.
De 10 a 18 anys  1,10
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Majors de 18 anys  2,20
Jubilats  1,10
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cada un  0,80
Majors de 18 anys, per cadascun  1,50
Jubilats, per cadascun  0,80
Nota: Els diumenges serà gratuïta l’entrada. Així mateix de dimarts a divendres,
serà gratuïta l’entrada per als escolars (primària, secundària i batxillerat), que
concerten cita prèvia amb la direcció del museu, atenent-se a les instruccions que
es marquen.
Tarifa conjunta castell-museu
Individualment:
Fins als 10 anys, entrada gratuïta
De 10 a 18 anys 2,20
Majors de 18 anys 4,30
Jubilats 2,20
Tren 2,70
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 1,50
Majors de 18 anys, per cadascun 3,00
Jubilats, per cadascu 1,50
Tren 2,80
Les entrades conjuntes es podran adquirir al Museu o al Castell.

Taxa per aprofitament especial de la via pública.
Art. 5è. La tarifa pels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la següent:
1. Ús comú.
Activitats comercials i industrials i elements annexos:
1.1.1. Aparells automàtics:             €
a) Aparells de venda automàtica, any 21,20
b) Aparells de venda automàtica per fira 18,00
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
…
Les tarifes pels aprofitaments regulats en la present ordenança són les següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires)      37,70€
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires)      24,00€
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires)      17,20€
O. cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires)       6,90€/setmana

Per a la setmana de Fira d’agost, mes d’agost, s'estableixen les tarifes següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires)      37,70€
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires)      20,60€

Infraccions i sancions
a l’efecte de la present ordenança, es consideren infraccions totes les accions
tendents a vulnerar de manera voluntària com involuntària el present text, com ara
la deguda protecció amb les tanques reglamentàries, falta o descuit en la neteja de
la superfície, ocupació major a la concedida, etc., i sancionades d’acord al 20% de
la taxa que els corresponga per la liquidació d’aquest impost.
1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l’execució d’obres.
Per a les obres el termini d’execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el 10%
de la quota líquida de l’impost sobre construccions.
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Per a les obres amb un termini d’execució superior a 6 mesos es practicarà
la liquidació provisional, tenint en compte el termini d’execució fixat en el projecte,
segons la tarifa de 4,65 € al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a
aquest efecte, els sol·licitants de les llicències hauran d’aportar pla on conste la
superfície que es pretén ocupar a fi de practicar la liquidació provisional. A la
finalització de les obres es practicarà la liquidació definitiva tenint en compte la
durada efectiva de les obres.

Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d’actuació o a la
zona de Bixquert i l’execució de les obres que no impliquen l’ocupació de la via
pública, estaran exemptes d’aquesta taxa.
1.2. Llicència per a l’exercici d’activitats a la via pública.
1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques         €
a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció 361,60
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció 145,00
Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es pagarà, a
més, la despesa d’aquest servei.
1.2.2. Per a la resta d’activitats:        €
a) Si és al dia, per metre lineal o fracció 4,80
b) Si és al mes, per metre lineal o fracció 25,20
2.  Ús privat.
2.1. Activitats recreatives.
L’ocupació de la via pública per a la realització  d’activitats recreatives s'adequaran
a la tarifa següent:
2.1.1. Carpa i entarimats adscrits a celebrar espectacles, per dia d’espectacle:       €
Fins a 1.000 espectadors de capacitat: 58,40
Més de 1.000 espectadors de capacitat: 158,80
2.1.2. Atraccions, casetes de fira, durant la fira i per metre lineal a les casetes i
metre quadrat a les atraccions.         €
Atraccions fira per m  24,70
Firal agrícola per ml.  30,90
Llocs fira 1a categoria per ml.  41,20
Fira: tómboles i rifes per ml.   91,70
Llocs venda productes ordinaris (primera categoria)  58,40
Llocs venda productes ordinaris (segona categoria)  51,40
Fira del bestiar per cada animal sense cuadra dins del recinte  3,50
Fira bestiar. Per ml de pessebre 20,70
Per parades ambulants per ml i dia  4,80
Fira de Nadal
Atraccions Fira de Nadal per metre lineal 20,70
Llocs de venda per metre lineal  24,10
Si l’Ajuntament decidira que l’adjudicació dels llocs de Fira es fera mitjançant
subhasta, aquests preus s'entendran com a mínims.
2.2. Quiosc.
Per l’aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació de quiosc,
regeix la tarifa següent:            €
En carrers de primera categoria per m2 o fracció.   71,40
En carrers de segona categoria per m2 o fracció  35,80
…
Preu públic per l’ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES PERERES
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Tarifa d’abonats.
S'estableix quatre categories d’abonaments amb els preus anuals següents:        €
Familiar: Inclou l’home, la dona i els fills menors de 16 anys  53,00
Família monoparental i fills menors de 16 anys  41,00
S'aplicarà una bonificació del 50% a les famílies que tinguen algun membre en una
disminució física o psíquica
Individual: Des dels 17 anys en avant    37,00
Juvenil: Des del 6 anys fins als 16 anys, inclusivament    18,00
Jubilats i pensionistes: qui siga i ho sol·licite presentant la documentació. Inclou la
dona/home i els fills fins als 16 anys (només en cas de pensionistes)  Gratis
Minusvàlids: qui tinga minusvalidesa física o psíquica.  gratis
Tarifa d’ús dels serveis i instal·lacions esportives.
Dutxes.
Ús de dutxes i lavabo sense ús de pista esportiva -  1,50€
Piscina.
Abonats.  gratis
No Abonats:
Menors de 6 anys Gratis
De 6 a 13 anys 1,00 €
De 14 fins als 16 anys inclusivament 1,50 €
Més de 16 anys  2,50 €
Lloguer d’hamaca, per unitat i dia 0,50 €
Accés al poliesportiu:
Sense ús de joc, pistes poliesportives, dutxes, etc.  gratis
Frontó (preu per hora i jugador)                                     Abonats         No abonats
Llum natural: Fins a un màxim de 4 jugadors   1,00€    2,30€
Llum artificial: Fins a un màxim de 4 jugadors   1,00€    2,30€
Per utilització de llum:   3,00€    3,90€
Tennis:                                                                             Abonats        No abonats
Llum natural: Fins a un màxim de 4 jugadors 1,00€   2,30€
Llum artificial: Fins a un màxim de 4 jugadors 1,00€    2,30€
Per utilització de llum: 3,00€    3,90€
Camp de futbol: (per trobada de 60 minuts)                    Abonats        No abonats
FUTBOL 7
Llum natural 17,00€   26,00€
Llum artificial 24,00€   36,00€
Trobades oficials 25,00€  52,00€
FUTBOL 11
Llum natural 20,00€  28,00€
Llum artificial 27,00€  36,00€
Menors de 16 anys gratis  Gratis  Gratis
Futbol de sala (equips de 6 jug. i 1 hora joc)                   Abonats        No abonats
Entrenament:
Llum natural  4,00€   6,40€
Llum artificial  7,00€   9,40€
Competició:
Llum natural   4,00€   6,40€
Llum artificial   7,00€   9,40€
Menors de 16 anys   Gratis  Gratis
Atletisme: (des d’un mínim de 20 atletes i per hora)        Abonats        No abonats
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Entrenament :
Llum natural  Gratis  Gratis
Llum artificial Gratis  Gratis
Competició:
Llum natural  Gratis  Gratis
Llum artificial  Gratis  Gratis
Menors de 16 anys Gratis Gratis
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE VOLEIBOL I FRANCISCO BALLESTER
Grups i col·lectius federats per hora
D’utilització i usuari des dels 16 anys                               Entrenament    Competició
Llum natural, independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista  Gratis  Gratis
Ocupació 2/3 de pista  Gratis  Gratis
Ocupació de tota la pista  Gratis  Gratis
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista  Gratis Gratis
Ocupació 2/3 de pista  Gratis Gratis
Ocupació de tota la pista  Gratis Gratis
Grups federats o no per hora d’utilització fins als 16 anys Gratis Gratis
Grups no federats per hora. D’utilització des dels 16 anys, competició no reglada          €
Llum natural independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista 11,50
Ocupació 2/3 de pista 16,50
Ocupació de tota la pista 19,00
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista 16,00
Ocupació 2/3 de pista . 21,00
Ocupació de tota la pista 27,00
Sala de musculació per hora d’utilització:                                                            €
Públic en general 2,00
Socis poliesportiu les Pereres 1,00
Nota: la tarifa dóna dret a l’ús i aprofitament de la porció de pista corresponent i al
lavabo, dutxes, etc. El gimnàs, serà d’utilització gratuïta, però haurà de sol·licitar-se
prèviament.
CAMP MUNICIPAL INFANTIL
Camp de futbol per trobada de 60 minuts
FUTBOL 7 TERRA
Llum natural 20,00
Llum artificial  32,00
FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL
Llum natural  32,00
Llum artificial 42,00
FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL
Llum natural  60,00
Llum artificial  75,00
CAMP FUTBOL MUNICIPAL “LA MURTA”
Trobada d’1 hora
Natural 60,00
Artificial 75,00
ACTIVITATS AMB RECAPTACIÓ
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El grup col·lectiu que realitze les seues activitats amb recaptació (de taquilla) haurà
de complir els requisits següents:
a) El 20 % de la recaptació obtinguda serà lliurada al Consell Esportiu Municipal.
b) Tots els alumnes amb el carnet de les escoles esportives municipals tenen
l’accés gratuït.
c) Els preus són coneguts i aprovats prèviament pel Consell de Gerència del Consell
Esportiu Municipal.
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS             €
Escola esportiva d’estiu (50% de bonificació si es matricula en el curs
de natació)  82,50
Autobús de l’escola esportiva d’estiu  51,50
Curs de natació  51,50
Escoles esportives municipals  46,50
Manteniment físic d’adults Tai-txí i Gimnàstica Correctiva
* Abonats instal·lacions esportives 2 dies 4,00
* No abonats instal·lacions esportives 2 dies 6,50
* Abonats instal·lacions esportives 3 dies 6,00
* No abonats instal·lacions esportives 3 dies 10,00
Activitats esportives disminuïts Gratis
Jocs esportius de la Generalitat Valenciana. Gratis
Becats (escassos recursos econòmics, minusvàlids, etc.) Gratis
Els pensionistes o jubilats participants en l’activitat de gimnàstica correctivaGratis
Bonificacions
Posseïdors del Carnet Jove (IVAJ) per a l’ús de les instal·lacions esportives i
participació en les activitats esportives municipals 15%
Usuaris de família nombrosa, en qualsevol activitat esportiva, (acumulativa a altres
bonificacions) 20%
Participants lligues amistoses de caràcter anual i/o temporada esportiva de futbol 7 i
futbol 11, sempre que abonen el preu públic a l’inici de l’activitat 15%
Per a aquelles famílies que assisteixen diversos fills:
Pel 2n fill 20%
Pel 3r fill 30%
Pel 4t fill Gratis
PISCINES PEDANIES (Torre Lloris i Annahuir)          €
Deute temporada 30,00
Passe individual, més de 16 anys 15,00
De 6 a 16 anys 10,00
Menors de 6 anys Gratis
Entrada veí pedania  1,20
Entrada no resident  2,50

Taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública
per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Art. 9. La tarifa és la següent.
a) Entrada vehicles: per ml o fracció que faça l’entrada 56,10
En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle assenyalada, a
més de la taxa  8,05
b) Reserva d’espai per a càrrega o descàrrega: per ml o fracció
En horari matinal  34,65
En horari de vesprada  34,65
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c) Les plaques lliurades per l’Ajuntament, tant les de reserva d’aparcament com les
de càrrega o descàrrega, es facilitaran a   28,55

Preu públic per la utilització dels serveis de la Casa de Cultura.
Art. 5è. La utilització de les instal·lacions culturals es regula així:
1) Casa de la Cultura
a) Sales d’exposicions: Es distingeix Sala Montcada, Sala Entresòl i Sala 1a Planta
Sala Montcada. Es destina amb caràcter preferent a les exposicions institucionals,
és a dir, on col·labora o participa l’Ajuntament, podent també exposar els particulars
en les condicions estipulades en l’article III, a) del Reglament d’ús de la Casa de la
Cultura.
Sala Entresòl. Es destina, preferentment, a exposicions de pintors locals.
Sala 1a Planta. Es destina a usos diversos.
b) Sales de conferències: Montcada i 2a planta, ambdues sales es destinen tant a
conferències o reunions organitzades per l’Ajuntament o d’altres organismes públics
o privats amb finalitat lucrativa o sense ella.
c) Patis: s'utilitzen el pati exterior a l’aire lliure i el cobert de Montcada.
2) Gran Teatre
a) Es destina amb caràcter preferent als actes institucionals, és a dir, on col·labora o
participa l’Ajuntament, poden també programar-se actes per particulars i/o
associacions, empreses de l’espectacle, companyies, etc., en les condicions
estipulades en el Reglament d’Ús del Gran Teatre.
b) Per sessió s'entén un màxim de 8 hores d’utilització del teatre entre preparació i
execució de l’acte. Cas de sobrepassar l’horari estipulat per a una sessió, a la tarifa
s'afegirà l’import de les hores realitzades en excés.
c) En totes les sol·licituds d’ús, s'aplicarà el preu públic establert que sufragarà les
despeses de: Tècnics de llum i so, personal d’oficis, hostesses i neteja posterior del
local.
Art. 6è. Les tarifes aplicables són les següents:
1) Casa de la Cultura
a) Sales d’exposicions per cada dia d’ús          €
    Sala Montcada  30,50
    Sala Entresòl  10,20
    Sala 1a Planta  10,20
b) Sales de conferències 1a planta i 2a planta:
    1 dia d’ús  40,95
    2 dies d’ús  49,10
    3 dies d’ús  65,80
    6 dies d’ús  77,65
  15 dies d’ús  123,60
  30 dies d’ús  409,40
c) Sala d’actes Montcada
    1 dia d’ús  122,80
    2 dies d’ús  147,30
    3 dies d’ús  197,10
    6 dies d’ús  132,90
  15 dies d’ús  370,85
  30 dies d’ús  409,40
d) Pati exterior a l’aire lliure:
    1 dia d’ús  40,95
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e) Pati Cobert Montcada
    1 dia d’ús  40,95
Les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament fora de l’horari laboral, les
abonarà qui utilitze els serveis de la Casa de la Cultura, com hores extraordinàries
segons conveni.
2) Gran Teatre
Per cada sessió 1.330,20
Per cada hora que excedisca de les 8 d’utilització per sessió 166,55

Preu públic per assistència al Conservatori Elemental de Música Luis Milán.
Art. 3r. Quantia.
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent per a cadascun dels diferents serveis.
Taxes i quotes
Matrícula (per assignatura). 28,40€
Carnet escolar  1,70€
Obertura d’expedient (alumnes de nou ingrés) 18,00€
Quotes trimestrals
Instrument  45,00€
Assignatures complementàries.  27,00€
(a partir de 5 signatures, la resta exempt)
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula.
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula.

Taxes sobre llicències d’obertura d’establiments.
Article 10. Tarifes.
La taxa per llicència municipal d’obertura d’establiment i d’activitats qualificades,
segons el Nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/90, de 26 de març,
es liquidarà aplicant les següents quotes fixes:
Tramitació de llicència d’establiment. 330,40
Canvis de titularitat de llicència d’establiment 165,80
Tramitació de llicències d’activitats qualificades. 826,55
Canvis de titularitat de llicències d’establiment. 412,70
Per variació del titular, de persona física a la constitució d’una entitat mercant110,20

Taxa per recollida de fems.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que es
determina segons la naturalesa i destinació de l’immoble.
2. Amb aquesta finalitat, s'aplica la tarifa següent:
Tarifa                                                                                             Quota tributària
Reduïda  31,50
A  60,70
B 181,00
C 363,85
D 485,65
E 3.863,50
F 15.139,00
…
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
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L’Ajuntament podrà aplicar aquesta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les tarifes
anteriors, però la producció mitjana diària haurà de superar els 50 kg/dia o els 300
litres/dia en volum.
Per a l’obtenció del cost real es fixen els paràmetres següents:
Preu total per quilogram (Pu): 0,0936€
Penalització per volum (Pv): 249,00€ a l’any per unitat de contenidor addicional.
Mitjana de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles
recol·lectors; aquesta mesura serà realitzada directament per l’Ajuntament o a
instàncies dels particulars i comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris
efectuats almenys en un període de dues setmanes representatives de producció.
Així, la tarifa a aplicar resultarà ser:
TARIFA = PMD + PU + 365 + PV)
Aquesta tarifa es prorratejarà en l’exercici d’implantació, i es descomptarà la tarifa
inicialment abonada pel productor.
La tarifa així establerta continuara vigent per al productor, i únicament s'actualitzarà
anualment el preu total per quilogram.
La producció mitjana diària quedarà vigent, com a mínim durant 6 mesos des del
moment de la seua avaluació, i regiran mentre no es modifique. Tant l’Ajuntament
com els particulars, podran sol·licitar la revisió d’aquesta producció mitjana i l’ajust
de la tarifa corresponent.
A fi de quantificar adequadament les produccions, l’ajuntament facilitarà als
productors especials contenidors personalitzats que hauran d’ubicar-se a l’interior
dels centres de producció i ser lliuratas als serveis de recollida segons l’horari de
recollida que els fixen els serveis tècnics municipals.
3. Les quotes assenyalades en la tarifa corresponen a un exercici i tant les baixes
com les altes es prorrategen per trimestres naturals.

Taxa pels serveis prestats al cementeri municipal.
Art. 4. Els drets o taxes que percep l’Ajuntament són els que es determina la tarifa
següent:
1) Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera  107,35€
Segona  874,90€
Tercera  874,90€
Quarta  874,90€
Cinquena  874,90€
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures  8.158,90€
Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 874,90€ com a tarifa
única.
S'estableix en 50 anys el dret d’ocupació temporal dels nínxols.
2) Per ocupació temporal del jardí, per a cendres l’import serà de 426,20€ i 25 anys
els drets d’ocupació temporal.
Art. 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i fosses
familiars, serà objecte d’estudi per part de l’ajuntament, previ expedient incoat a
aquest efecte. El preu per metre quadrat que se cedisca serà de 1.162,00€.
Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es pagaran les
quantitats següents:
Inhumació de cadàvers  102,50
Inhumació de pàrvuls o fetus  84,85
Exhumació de cadàvers  149,70
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Exhumació de restes  113,40
Inhumació de cadàver en panteó familiar  226,90
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó  169,60
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri  142,15
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri  142,15
Trasllat de restes (interior de cementeri)  142,15
Col·locació de làpides en els nínxols  56,30
Art. 9. Sent obligatòria la col·locació de làpides als nínxols pels seus cessionaris, i
per a aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d’un nínxol per a ocupar-lo
immediatament comporta l’obligació d’ingressar en la caixa municipal, a títol de
garantia, la quantitat de 65,90€. Si transcorreguts sis mesos queda incomplida
aquesta obligació, l’administració col·locarà la làpida a càrrec del fons de garantia.
Art. 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres serà de 36,50€,
que seran abonats en el moment de la inhumació, així com 36,50€ més per les
despeses derivades de l’encofrat de ciment.

Taxa sobre les parades de venda als mercats i venda ambulant per la via
pública.
Art. 11. L’exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i divendres,
reporta, per metre lineal i trimestre, la quantitat de 20,60€. El pagament de les taxes
es farà exclusivament per mitjà de domiciliació bancària, per la qual cosa els titulars
del lloc estan obligats a subministrar les dades pertinents per a la seua tramitació.
Per al Mercat municipal s'estableix una tarifa anual de 4.815€ que es distribuirà
entre les parades atenent al criteri següent:

El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global de la desocupació i
l’altre 50% en funció dels metres lineals de venda al públic que tinguen les parades.
Art. 15. Els venedors estaran obligats a complir escrupolosament açò:
- Mantenir l’ordre i la neteja de l’espai adjudicat i abstenir-se de dipositar fem i
deixalles fora dels llocs expressament assenyalats a aquest efecte.
- Ocupar l’espai adjudicat sense excedir els límits.
- Tots els productes exposats a la venda han de portar el preu en lloc visible.
- Quan la venda no es fa per unitats, s'han d’utilitzar bàscules contrastades com cal,
col·locades de manera que l’operació de pes siga visible pel client.

L’autorització queda supeditada a la utilització correcta del lloc, la falta
d’assistència sense prèvia notificació al responsable municipal durant quatre
setmanes consecutives, donarà lloc a la baixa immediata sense més tràmit.
Art. 16. Les infraccions disposades en aquesta ordenança són sancionades d’acord
amb la normativa vigent i la que preveuen la Llei de la Generalitat Valenciana
8/1986, de 29 de desembre, i el Decret 1945/1983, que regulen les infraccions i
sancions en matèria de defensa dels consumidors i producció agroalimentària,
prèvia instrucció de l’expedient corresponent, classificant-se en:
Lleus: discussions i escàndols lleus, la falta de neteja, no complir l’horari, la no
col·locació dels preus.
Greus: la reincidència d’infraccions lleus, no facilitar als funcionaris la informació
requerida o facilitar-la de manera inexacta, no col·locar el permís municipal, ofendre
de paraula i fets el públic i/o funcionaris, els altercats que produïsquen escàndols, la
informació que produïsca engany, qualsevol frau en la qualitat o quantitat del
producte, l’absència injustificada al llarg de quatre setmanes, la venda de
mercaderies diferents de què figuren en l’autorització.
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Molt greus: la reincidència de faltes greus, els danys causats a les instal·lacions
fraudulentament, la venda practicada fora de les mesures, romandre al lloc persona
diferent  del titular sense autorització per l’Ajuntament, no disposar al lloc de venda
de les factures i documents del gènere de venda, lliurar  documentació falsa, no
disposar de la corresponent autorització, qualsevol agressió física entre venedors, al
públic i/o funcionaris municipals o autoritats (Sanció; des de la suspensió del permís
fins a  perdre l’autorització del lloc de venda).

Taxa per l’estacionament de vehicles a la via pública.
Art. 3r. Els preus vindran determinats en funció del temps que el vehicle romandrà
estacionat dins de la zona delimitada a aquest efecte, d’acord amb les tarifes
següents:
TARIFES 2007

Minuts Euros
36 0,25
44 0,30
51 0,35
59 0,40
65 0,45
69 0,50
72 0,55
75 0,60
78 0,65
82 0,70
86 0,75
89 0,80
92 0,85
94 0,90
96 0,95
98 1,00
99 1,05

100 1,10
102 1,15
104 1,20
105 1,25
107 1,30
109 1,35
111 1,40
117 1,45
118 1,50
119 1,55
121 1,60
123 1,70

Els preus per als vehicles de residents a les zones delimitades i degudament
senyalitzats a aquest efecte, vindran determinants en funció dels temps que el
vehicle romandrà estacionat, d’acord amb les tarifes següents:
RESIDENTS                                     €
Matí 0,95
Vesprada 0,55
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Dia sencer 1,45
Anul·lació 1,70
Tan sols tindran la consideració de residents, aquells vehicles que estant
estacionats a les zones objecte d’aquesta ordenança, estiguen correctament
identificats com a tals, no sent motiu de reclamació la posterior presentació de
l’esmentada identificació.
Art. 5. Segons l’Ordenança Reguladora d’aquest tipus d’estacionament, són
infraccions a allò que es disposa:
1- La falta de bitllet d’estacionament quan aquest s'haguera efectuat als llocs
delimitats a aquest efecte.
2- El falsejament o utilització indeguda del bitllet d’estacionament.
3- L’excés de temps sobre l’autoritzat o pagat.
Les sancions a imposar per aquestes infraccions són de 30,05 €. Per als apartats 1 i
2, i de 12,02 €. per a l’apartat 3.
No obstant el que es disposa en aquest últim paràgraf, l’usuari podrà evitar la sanció
corresponent a l’excés de temps sobre l’autoritzat o pagat, sempre que aquest no
siga superior a mitja hora ni el bitllet expedit ho fóra per a estacionar el vehicle més
d’una hora i mitja, mitjançant el pagament de dos bitllets per temps màxim autoritzat,
és a dir, dos bitllets de dues hores.
La imposició de la sanció no suposarà la condonació dels preus segons la tarifa
corresponent.
Els preus que estableix la present Ordenança no exclouen el pagament de les
sancions o multes que foren procedents per infracció de les normes de circulació,
així com tampoc les corresponents a la retirada del vehicle del lloc en què estiguera
indegudament estacionat.

Taxa per llicències urbanístiques.
Art. 6. Quota tributària.
1. S'aplica la tarifa següent:              €
- Obra menor i nucli antic     29,20
- Obra major   145.15
2. Donat el cas de desistiment fet pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran les que assenyala el número
anterior sempre que l’activitat municipal s'haja iniciat de fet.
3. El cost del material gràfic, documental, etc., també com l’import dels anuncis
públics augmentarà la quantitat resultant per concessió de la llicència urbanística.
4. Expedició de documents:
L’expedició de certificacions urbanístiques i cadastrals a sol·licitud de l’interessat
donarà dret al cobrament de les tarifes que s'assenyalen a continuació:
Certificacions urbanístiques  10.70
Certificacions cadastrals  3.60
En la instància de sol·licitud haurà d’adjuntar-se justificant d’haver realitzat l’ingrés.
Taxa pels serveis de clavegueram
Art. 5. Quota tributària
1. La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, amidada en m3,
facturada a la finca.
 A aquest efecte, s’estableix la tarifa per m3 en   0,0918
2. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització
de connexió a la xarxa de clavegueram, serà de: Per habitatge  75,60
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Local comercial o industrial en nucli urbà 1,0826€ per m2, amb un mínim de 108,05
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris 151,05

Segon: El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò que s'ha
preceptuat en l’article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies al tauler
d’anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini del
qual podrà examinar-se l’expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen
oportunes. Finalitzat el tràmit d’exposició pública, si no s'hagueren presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
El text íntegre de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa es
publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
moment en què entrarà en vigor.
Tercer: Comunique's el present acord als directors d’Àrea i a l’Oficina
Pressupostària per a la seua tramitació i efectes.

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

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

Pren la paraula per a dir  que amb independència de la seua possible
impugnació de la convocatòria, en aquest punt també hagueren votat en contra, no
participen de la seua gestió econòmica d’aquest equip de govern  i no volen fer-se
coresponsables de cap increment que puga establir-se. Afegeix que presentaran
al·legacions a la modificació de les Ordenances.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

Intervé dient que vol presentar “in Voce” una esmena relativa a l’increment del
IPC i que afectaria totes les ordenances, en el sentit que l’increment del IPC per a
les taxes de l’exercici 2007 es calculen d’octubre de 2005 a setembre de 2006, la
qual cosa donaria un percentatge segons l’INE del 2,1%, inferior al del 3,1% que es
proposa per a l’exercici 2007 i demana a continuació que la votació siga nominal.
A més, la seua esmena diu també es refereix a la taxa d’aigua i clavegueram de
manera que es contemplen distints trams en funció del consum per persona i dia,
partint de 100 litres que s'incrementaria en un 50% fins a 135 litres, en un 100% fins
als 170 i en un 200% per damunt dels 170 litres per persona i dia.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Comença la seua intervenció indicant que en el tema de les ordenances i dels
pressupostos hauria de celebrar-se una segona comissió on pogueren estudiar-se
les propostes plantejades a la vista de la informació facilitada prèviament, per a
continuar dient que el seu grup vol fer les propostes següents:

- Atés que la pujada de l’IBI suposarà per a l’Ajuntament una recaptació de més de
400.000,00 € per a l’any que ve i l’increment del conjunt de totes les ordenances
seria de 220.000,00 € a pagar per tota la població, es congelaran els impostos.
-  Continuar amb la seqüència dels mesos de setembre a setembre per a calcular el
diferencial  fixant-lo en el 2,9%.



25

- Adherir-se a l’esmena realitzada pel portaveu del grup municipal ENTESA, per a
fomentar l’ús responsable de l’aigua i penalitzar el seu consum excessiu, segons es
proposa en l’esmentada esmena.

Quant al tema  de l’ORA insisteix en el fet que no li sembla correcte fixar la quota
mínima en 25 cèntims, que en la pràctica va a convertir-se en 30, i demana que la
mínima quede fixada en 20 cèntims el que suposaria disposar d’un temps de 28
minuts suficients per a fer les gestions oportunes.

4t. Sr. Alcalde-President
Intervé per a puntualitzar que la pujada només contempla el IPC, que les
ordenances sempre s'han aprovat pel mes de novembre no pel setembre, que quant
a l’aigua entén que qui més gasta ha de ser qui més pague, a més a Xàtiva l’aigua
és  la més barata de la comunitat en proporció al nombre d’habitants; quant a l’IBI,
la seua recaptació augmenta com a conseqüència de la revisió cadastral que ha
suposat donar d’alta 200 o 300 habitatges més; respecte al fem també diu que és la
més barata amb relació a altres ciutats de semblant població i els possibles
desajustos quedaran compensats en 5 anys quan s'incorporen nous habitatges a
aquest servei. Conclou dient  que per a ells seria més fàcil congelar els impostos,
però no seria convenient encara que tinguem unes eleccions a la vista.

5è. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià.

Diu que evidentment paga més qui més gasta en funció d’un percentatge que és fix
per a tots però que el sistema de trams li sembla d’una lògica indiscutible en el sentit
que penalitzaria els excessos del consum. D’altra banda, afegeix està d’acord amb
el plantejament del Sr. Suárez quant a la celebració de dues comissions  per a un
millor estudi del tema de les ordenances i del pressupost municipal.

6è. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

Intervé de nou per a insistir en el fet que li sembla més coherent el tram d’octubre de
2005 a setembre de 2006 el que suposaria un 2,1% d’increment no el d’un 2,9% a
què s'ha referit l’alcalde. Quant a l’aigua ell no ha dit que siga cara, és semblant a la
que es paga en altres municipis amb més problemes d’abastiment que nosaltres,
però segons la seua opinió deuria ser més econòmica.

7è. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Li demana a l’alcalde que reconsidere la seua proposta de congelar els imposts i
comptarà amb el suport del seu grup.

8è. Sr. Alcalde-President

Acaba la seua intervenció manifestant que la proposta d’increment del IPC és
correcta i coherent pel que es passa a votació.

8è. EXP. NÚM. 858/2006 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 6/2006, DE
SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS, FINANÇADA AMB
INGRESSOS SUPERIORS
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Donat compte de l’expedient de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris,
finançada amb càrrec els ingressos produïts en els recursos corrents del
pressupost, incoat per providència de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2006.
Vist l’informe de l’iInterventor-acctal., en relació amb la legislació aplicable i la
tramitació que s'ha de seguir, sobre el finançament de l’expedient, mitjançant la
utilització dels ingressos superiors produïts en l’impost de construccions
instal·lacions i obres, tenint en compte que els ingressos corrents de l’Ajuntament
efectuen amb normalitat.

De conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Permanent d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de data 3 de novembre de 2006.
El Ple de l’Ajuntament, després de deliberació, per onze vots a favor (els 11 del grup
municipal PP) i huit vots en contra  (els 6 vots del grup municipal PSOE, el vot del
grup municipal ENTESA i el vot del grup municipal BLOC), ACORDA
Primer: Aprovar la modificació del pressupost número 6/2006, per suplement de
crèdits i crèdits extraordinaris, per un import d’1.182.740 €, finançada mitjançant els
ingressos superiors produïts en el pressupost, amb el resum següent:

RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D’INGRESSOS
C-II IMPOSTOS INDIRECTES 1.182.740,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.182.740,00

PRESSUPOST DE DESPESES
C-I PERSONAL 300.000,00
C-II DESPESES CORRENTS 526.000,00
C-IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 115.000,00
C-VI INVERSIONS 241.740,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.182.740,00

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 Valencià.

Es limita a dir que el seu vot serà en contra.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.
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Diu que per no participar en cap decisió econòmica de l’Ajuntament, votarà
també en contra.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Manifesta que per no haver aprovat el pressupost tampoc aproven la
modificació i que no els sembla bona política pressupostària dedicar un ingrés
extraordinari a finançar fonamentalment  els capítols I i II del pressupost, considera
que no es compleix la normativa en aquest tema i conseqüentment votaran en
contra.

9è. EXP. NÚM. 18/2006, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
EXERCICI 2005. RELACIÓ NÚMERO 3

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 3 de novembre de 2006, favorable a l’aprovació de la relació
número 3 de reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici 2005, per un import
total de 219.224,97 €.

Vist l’informe de l’interventor-acctal., de data 27 d’octubre de 2006, en el qual
fa constar l’existència d’una sèrie de factures corresponents a exercicis anteriors.
Vist l’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 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritzen a aplicar als crèdits
del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions
procedents d’exercicis anteriors, previ reconeixement pel Ple de la corporació..

L’Ajuntament en Ple, de conformitat amb el dictamen de la Comissió
Informativa, després de deliberació i amb onze vots (els 11 del grup municipal PP) i
huit vots en contra  (els 6 vots del grup municipal PSOE, el vot del grup municipal
ENTESA i el vot del grup municipal BLOC), ACORDA:
Primer: Aprovar la relació número 3 de reconeixement de crèdits de l’exercici de
2005, corresponent a l’Ajuntament, per un import de 219.224,97 €, segons relació
que consta en l’expedient de referència.
Segon: Comunicar el present acord l’Oficina Pressupostària als 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 Valencià.

Manifesta que sempre ha estat en contra dels reconeixements de crèdit que
suposen que s'han efectuat despeses sense consignació i en aquest cas li crida
l’atenció la data en què aquesta modificació es presenta. Anuncia que votarà en
contra.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

També manifesta que el seu vot serà en contra, es dirigeix al Sr. regidor
delegat d’Hisenda per a dir-li que s'estan reconeixent crèdits en 2006 per a pagar
factures dels exercicis 2003 i 2004 i que com ja va comentar en la comissió no ha
aprovat cap de les propostes que ha plantejat al llarg d’aquesta legislatura i ho sent.
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3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Assenyala que encara que sempre han dit que les empreses no tenen la
culpa de la mala gestió del govern, que lògicament han de cobrar pel treball
realitzat, en aquest cas variaran el seu vot perquè els crida l’atenció les dates
d’algunes factures, moltes d’elles es corresponen amb projectes que tenen un
pressupost assignat i visat pels tècnics pel que, no haurien de sorgir posteriorment
aquest tipus de factures i per tant votaran en contra.

10è. EXP. NÚM.  261/2006 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
MINISTERI D’INDÚSTRIA TURISME I COMERÇ, L’AGÈNCIA VALENCIANA DE
TURISME I L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA, PER AL DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC. DECLARACIÓ DE CARÀCTER PLURIANUAL

Donat compte  del  dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 3 de novembre de 2006,  favorable a la declaració de despesa
plurianual del finançament del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, l’Agència Valenciana de Turisme, l’Ajuntament de Xàtiva i
l’Associació d’Empresaris de Xàtiva i la Costera (Adexa) per al desenvolupament
d’un pla de dinamització del producte turístic a Xàtiva.

Atès que:
- La Junta de Govern Local en 27 de febrer de 2006 va acordar aprovar l’esmentat

conveni, en el qual es valoraven les actuacions previstes en la quantitat de
1.800,00 €.

- L’aportació de cadascuna de les administracions serà de 600.000,00 €, que
s'efectuaran a càrrec de les anualitats dels exercicis 2006/2007/2008/2009.

Vist l’informe d’Intervenció de data 19 d’octubre de 2006 on s'assenyala que
els compromisos de despesa de caràcter plurianual estan regulats en els articles
174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90 corresponent al Ple de la corporació de
declaració de despesa de caràcter plurianual.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa esmentada, el Ple
de l’Ajuntament, després de deliberació i per dèsset vots a favor (11 vots del grup
municipal PP I 6 vots del grup municipal PSOE) i dos vots en contra ( el vot del grup
municipal ENTESA i el vot del grup municipal BLOC), ACORDA:
Primer: Declarar despesa de caràcter plurianual el Conveni de Col·laboració entre
el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’Agència Valenciana de Turisme i
l’Ajuntament de Xàtiva Projecte de Modernització de l’Ajuntament de Xàtiva, amb el
finançament, les anualitats i percentatges que s'indiquen:

2006 2007 2008 2009 TOTAL
Ajuntament 60.000 270.000 270.000 600.000
Ministeri 234.022 228.876 137.102 600.000
Agència 149.555 200.000 200.000 50.445 600.000

443.577 698.876 607.102 50.445 1.800.000
Percentatges 1,00 1,57 1,37 0,26
Segon: Aprovar la modificació del pressupost per ingressos superiors,
corresponents al 2006, basant-se en les aportacions compromeses pel Ministeri
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d’Indústria, Turisme i Comerç i per l’Agència Valenciana de Turisme, incrementant
les partides i conceptes que s'indiquen a continuació, amb els imports que
s'assenyalen:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
420,01 Altres transferències de l’Estat: Ministeri d’Indústria,

Turisme i Comerç, conveni promoció turística
234.022,00

451,00 De l’Agència Valenciana de Turisme: Conveni de
promoció turística

149.555,00

TOTAL INGRESSOS ………………………………… 383.577,00

PRESSUPOST DE DESPESES
751,22707 Despeses Especials: Conveni Promoció Turística 383.577,00

TOTALS DESPESES ………………………………….. 383.577,00

Tercer: Comunicar el present acord a l’Oficina Pressupostària, a l’interventor-acctal.
i al Departament Administratiu de Benestar Social, Sanitat, Turisme i Esports, als
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 Valencià. I
Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

Ambdós manifesten el seu vot en contra per haver impugnat la convocatòria del ple.

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

Diu que votarà a favor i assenyala que li crida l’atenció els terminis  de
finançament pel que fa a la Generalitat.

11è. EXP. NÚM.  200/2006 PROJECTE DE MODERNITZACIÓ
ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA. DECLARACIÓ DE
DESPESA PLURIANUAL

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 3 de novembre de 2006, favorable a la declaració de despesa
plurianual del finançament del projecte de modernització administrativa d’aquest
Ajuntament.
Atès que:
- La Junta de Govern Local, en data 14 d’agost de 2006, va acordar acceptar la

subvenció concedida pel Ministeri d’Administracions Públiques per un import de
180.000,00 € per a la realització del projecte de modernització administrativa el
cost total de la qual estava fixat en 160.000,00 €.

- La Regidoria delegada de Modernització i desenvolupament local en 13
d’octubre de 2006 proposa iniciar expedient per a la declaració de plurianualitat
de la despesa corresponent.
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Vist l’informe d’Intervenció de data 19 d’octubre de 2006 on s'assenyala que
els compromisos de despesa de caràcter plurianual estan regulats en els articles
174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90 corresponent al ple de la corporació la
declaració de despesa de caràcter plurianual.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa esmentada, el Ple
de l’Ajuntament, després de deliberació i per dèsset vots a favor (11 vots del grup
municipal PP I 6 vots del grup municipal PSOE) i dos vots en contra ( el vot del grup
municipal ENTESA i el vot del grup municipal BLOC), ACORDA:
Primer: Declarar despesa de caràcter plurianual el Projecte de Modernització de
l’Ajuntament de Xàtiva, amb el finançament, les anualitats i percentatges que
s'indiquen:

2006 2007 TOTAL
Ajuntament 192.000 192.000
Ministeri 180.000 180.000

180.000 192.000 372.000
Percentatges 1,00 1,00
Segon: Aprovar la modificació del pressupost per ingressos superiors, basant-se en
l’aportació compromesa pel Ministeri d’Administracions Públiques, incrementant les
partides i conceptes que s'indiquen a continuació, en els imports que s'assenyalen:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
420,01 Altres transferències de l’Estat: Ministeri

d’Administracions Públiques 180.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES
123,62602 Modernització de l’Administració Local: Projecte

MODERNIT-XAT 180.000,00
Tercer: Comprometre's a finançar amb fons propis l’aportació municipal, en el cas
que el projecte no s'aprovara en el marc del Programa de Sostenibilitat i Millora de la
Qualitat de Vida.
Quart: Comunicar el present acord a l’Oficina Pressupostària, a l’interventor-acctal. i
al Departament Administratiu de Modernització i Desenvolupament Local, als
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 Valencià.

Manifesta que votarà en contra no perquè estiga en contra de la
modernització administrativa de l’Ajuntament, que falta li fa, si no pel que ja ha
assenyalat en el punt anterior.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

En el mateix sentit es manifesta el Sr. Martínez Alventosa.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Assenyala que una part de la  subvenció ve del Ministeri d’Administracions
Públiques, i afegeix que estan molt interessats en les noves tecnologies aplicables
als municipis i que espera que no es quede només  en missatges a mòbils, correus
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electrònics, etc., i que s'intente com més prompte millor establir la targeta ciutadana
que ja s'aplica en altres ajuntaments.

12è. EXP. NÚM. 885/2006 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
“CONSELL ESPORTIU”, DE SUPLEMENT DE CRÈDITS, FINANÇADA AMB
INCREMENT DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 3 de novembre de 2006, favorable a la modificació del
pressupost del “Consell Esportiu”, de suplement de crèdits, finançada amb
increment de l’aportació de l’Ajuntament.

Atès que:
- La Providència del president del “Consell Esportiu” disposa iniciar l’expedient de

modificació del pressupost, de suplement de crèdit i crèdits  extraordinaris,
finançada amb increment de transferències de l’Ajuntament.

- La intervenció delegada del Consell Esportiu, en data  30 d’octubre de 2006
proposa la distribució de l’aportació extraordinària entre les distintes partides i
funcions del pressupost de l’esmentat Consell segons els imports que es
detallen.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa esmentada, el Ple
de l’Ajuntament, després de deliberació i per onze vots a favor (els 11 vots del grup
municipal P.P) i 8 vots en contra (els 6 vots del grup municipal PSOE, el vot del grup
municipal ENTESA i el vot del grup municipal BLOC), ACORDA:
Primer: Aprovar la modificació del pressupost del Consell Esportiu de suplement de
crèdits, per un import de 100.000 €, finançada mitjançant increment de les aportació
de l’Ajuntament, amb el següent resum per funcions:

Funció Denominació Import
4520 Administració General….…………………………….... 20.000,00
4521 Les Pereres……………….……………………………… 12.000,00
4522 Pavelló Volei…………..….…………………………..… 5.000,00
4523 Pavelló Fco. Ballester.…………………………………. 3.000,00
4524 Camp Murta…………….….…………………………….. 13.000,00
4525 Camp Infantil.……….….………………………………… 47.000,00

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 la intervenció Delegada del Consell Esportiu als
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 Valencià.
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Torna a manifestar el seu vot en contra pels mateixos motius que en apartats
anteriors de la modificació del pressupost i reconeixement de crèdit.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

També diu que votarà en contra i afegeix que li crida l’atenció la distribució
que es fa de les despeses respecte a l’import de la modificació.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Diu que aquesta modificació ve a reconèixer que el pressupost del Consell
Esportiu estava mal fet, no els sembla que aquesta siga la forma correcta de
funcionar, les últimes factures comptabilitzades corresponen al mes de juliol i estem
al novembre, que no hi ha cap tipus de control pressupostari i a més segurament,
faltarAn més factures per arribar, per la qual cosa votaran en contra.

13è. EXP. NÚM. 244/2005, CONCURS AMB PROCEDIMENT OBERT:
ADJUDICACIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’EDIFICI DESTINAT A LLOGUER JOVE AL COSTAT DE LA PLAÇA DE BOUS

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 2 de novembre de 2006 favorable a
l’adjudicació a l’emprsa Construcciones Guijarro, SA i Lloguer Jove, SL d’un dret de
superfície sobre immoble propietat municipal.

Atès que:

− L’Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 6 d’abril de 2006 va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars que haurien de regir el concurs per a
l’adjudicació d’un dret de superfície sobre el bé immoble solar situat a la
carretera de Simat, 1(D) al costat de la Plaça de Bous, per un període de 50
anys, per a la construcció d’un edifici amb planta baixa destinada a dotacional
públic i 44 habitatges en règim de lloguer per a joves, així com una planta
d’aparcament al subsòl.

− En el Butlletí Oficial de la Província, número 127, de 30 de maig de 2006, es
publica el corresponent anunci de licitació.

− En data 5 de juliol de 2006, segons consta en el “Acta de qualificació dels
documents presentats dins del termini i la forma escaient. Obertura de Pliques”,
es procedeix a l’obertura dels sobres que contenen la documentació i proposició
econòmica presentades per l’únic licitador que ha concorregut i s'acorda requerir-
li perquè en el termini de 10 dies  hàbils complete la documentació relativa al
disseny exterior de l’edifici i urbanització amb documentació gràfica sobre el
resultat final de la construcció, així com la Memòria de Qualitats, incloent la
descripció dels materials a emprar, acabats interiors i exteriors i característiques
dels habitatges.

- L’informe de data 30 d’octubre de 2006, que emet l’arquitecte municipal
assenyala que “la proposta presentada està d’acord amb la intenció de l’Ajuntament,
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tant a nivell funcional com formal, no tenint cap inconvenient en què es continue
desenvolupant la proposta present”.
No obstant això, proposa  “que es plantegen una o dues plantes més de soterrani a
l’edifici proposat, a fi de tenir aquesta dotació com a servei a la Plaça de Bous …”.

− En 31 d’octubre de 2006  la Mesa de Contractació  proposa el Ple adjudicar a
Construcciones Guijarro, SA i Lloguer Jove, SL, el dret de superfície per a la
construcció de subsòl aparcament, planta baixa dotacional i 44 habitatges en
règim de lloguer jove pel termini de 50 anys.

Vist el  que disposen els articles 287.2 i 3, 288.2 i 289 del RDL 1/1992, de 26
de juny pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Ordenació Urbana ,
articles 109.1, 112 a 114 del RDL, article 107.5 de la LH i la resta de normativa
d’aplicació.
L’Ajuntament en Ple de conformitat amb el dictamen de la comissió informativa,
després de deliberació per dèsset vots a favor ( els 11 vots del grup municipal PP I
els 6 vots del grup municipal PSOE) i dos vots en contra (el vot del grup municipal
ENTESA i el vot del grup municipal BLOC), ACORDA:
Primer: Adjudicar a Construcciones Guijarro, SA i Lloguer Jove, SL,  el dret de
superfície per a la construcció de subsòl aparcament, planta baixa dotacional i 44
habitatges en règim de lloguer jove, pel termini de 50 anys en la parcel·la dotacional
de propietat municipal situada en la carretera Simat 1 (D), al costat de la Plaça de
Bous. L’adjudicatària es compromet a finalitzar les obres d’urbanització i edificació
en un termini de 20 mesos, des de la concessió de la llicència d’obres.
L’adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per un import de 25.800,00
€, en el termini de quinze dies següents a la recepció de la notificació d’aquest
acord.
Segon: D’acord amb l’oferta formulada, l’adjudicatària haurà de presentar en aquest
Ajuntament, en el termini de sis mesos, el projecte d’execució de les obres, a fi
d’obtenir la preceptiva aprovació municipal, prèvia a l’inici de les obres.
Tercer: Notificar el present acord a l’adjudicatària, i donar-ne compte al departament
de Gestió Patrimonial, a l’efecte que procedisquen en l’Inventari Municipal, així com
als serveis tècnics municipals.
Quart: Publicar la present adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord
amb el que disposa l’article 93.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Cinquè: Autoritzar el Sr. Alcalde-President perquè subscriga totes les actuacions
que es deriven de l’expedient entre elles la signatura de l’Escriptura Pública de
constitució del dret de superfície corresponent.

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

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

Reitera que també votarà en contra d’aquesta adjudicació en primer lloc per
la impugnació del ple i en segon lloc per que la proposta d’adjudicació ja contempla
una modificació del projecte a executar abans que aquest s'haja presentat el que
segons la seua opinió facilita la connivència amb determinades empreses amb el
que no estaríem d’acord.
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2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

També manifesta que votarà en contra.

3r. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Intervé per a dir que si bé estan d’acord amb la proposta d’adjudicació per a
destinar-les a habitatges de lloguer per a joves, li sorgeix el dubte respecte al que
s'indica sobre fer dues plantes més d’aparcament, sobre les previstes, que això
deuria  haver-se plantejat abans, segurament hi hauria hagut alguna altra persona
interessada a prendre part en la licitació.

4t. Sr. Alcalde-President

Manifesta que l’única cosa que fa l’Ajuntament és tractar de donar solució, en
eixe  sòl dotacional, als problemes existents en  aquesta zona, que els tècnics són
qui redacten el plec de condicions i si posteriorment consideren la possibilitat de
construir una planta més d’aparcament a ells els ha semblat bé. Que no creu que ha
hagut molt d’interès a presentar-se en aquesta licitació perquè la fórmula de llogar
els habitatges a 50 anys no és molt coneguda a nivell empresarial enfront de la
venda, que se sol utilitzar habitualment. Si a realitzar  els aparcaments a la zona ho
anomenen conivència doncs que no es facen, l’única cosa que es pretén és donar
facilitats a la gent que resideix en eixa zona

5è. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià.

De nou pren la paraula per a manifestar que com ja va succeir en el pàrquing
de la Bassa, encara no s'ha elaborat el projecte i ja s'està proposant la possibilitat
de la seua modificació després de l’adjudicació, cosa que ells no consideren
correcta, que no qüestionen si és bo o roín fer places d’aparcament, evidentment és
bo, però les coses han de fer-se bé des del principi.

6è. Sr. Alcalde-President

Finalment intervé l’alcalde per ontestar-li que aquesta fórmula empresarial
desperta poc interès entre els promotors, per la qual cosa poca connivència pot
existir, considera que fer els habitatges sense aparcaments no és aconsellable.
Passa a votació l’assumpte.

14è. EXP. NÚM. 869/2006, APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PER
A LA VENDA MITJANÇANT CONCURS, DE DIVERSOS SOLARS DE
PROPIETAT MUNICIPAL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE
PROTECCIÓ PÚBLICA

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 2 de novembre de 2006 favorable a
l’aprovació de l’expedient d’alienació mitjançant concurs per procediment obert de
determinats solars municipals, integrants del Patrimoni Municipal del Sòl, per a la
construcció d’habitatges de protecció pública.
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En l’expedient remés a aquesta secretaria, en 6 de novembre de 2006 figuren
entre altres els documents següents:

− Providència de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2006 d’incoació d’expedient per
a l’alienació de les parcel·les del Patrimoni Municipal del Sòl, ubicades en el
sector Bola I, sector Pla Mesquita i sector Palasiet.

− Informe del  Sr. vicesecretari de 20 d’octubre de 2006, sobre legislació i
procediment aplicable.

− Certificats acreditatius de la titularitat de les parcel·les conseqüència del projecte
de reparcel·lació forçosa dels sectors R-1 Bola, R-2 Pla Mesquita i R-3 Palasiet.

− Informes del Sr. arquitecte municipal sobre condicions urbanístiques i valoració
de les parcel·les objecte de l’alienació, si bé la corresponent al sector R-3
Palasiet se segreguen dues noves parcel·les de 991 i 815 m2 (lots 1 i 2).
Autoritzades per resolució de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2006.

− Notes informatives del Registre de la Propietat respecte a la inscripció registral
de les parcel·les, amb l’excepció anteriorment indicada.

− Plec de Clàusules Administratives Particulars per a regir el concurs redactat pel
cap del Servei de l’Àrea de Foment i el vicesecretari de l’Ajuntament.

− Informe de fiscalització prèvia favorable de l’interventor accidental, assenyalant
que l’import dels béns a alienar suposen el 21,67% dels recursos ordinaris del
Pressupost.

Vistos els articles 109 i següents del Reglament de Béns de les entitats
locals, de 13 de juny de 1986 i articles 5.3 i 9 i concordants del Text Refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques quant als actes relatius a la
preparació i adjudicació dels contractes a atorgar i article 47.2 de la Llei 7/1985 de
Bases de Règim Local .

De conformitat amb la proposta d’acord continguda en el dictamen de la
comissió informativa.

L’Ajuntament en Ple, després de deliberació, per díhuit vots a favor       (els
12 vots del grup municipal PP i els 6 vots del grup municipal PSOE) i dos vots en
contra (el vot del grup municipal ENTESA i el vot del grup municipal BLOC),
ACORDA:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert,
per a l’alienació dels béns que a continuació s'indiquen:
- PARCEL·LA NÚM. 27 SECTOR R-3 PALASIET. (PARCEL·LA MATRIU)
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3683501YJ1138S0001JY
TITULAR: Ajuntament de Xàtiva. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva,
segons certificat administratiu de reparcel·lació del sector R-3 Palasiet de  3 de març
de 2005
Parcel·la 27: llibre 454, tom 1162, foli 62, finca núm. 32.875
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA: Parcel·la de sòl urbà en el terme municipal de
Xàtiva, edificable segons planejament vigent, ubicada al Sector R-3 Palasiet.
SUPERFÍCIE:   2.979,59 metres quadrats.
LÍMITS:
Nord: C/ Projecte núm. 10
Sud:  C/ Projecte núm. 1
Est: C/ Projecte núm. 6
Oest: C/ Projecte núm. 2
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QUALIFICACIÓ: Bé Patrimonial que forma part del Patrimoni Municipal del Sòl de
l’Ajuntament de Xàtiva per 10% aprofitament en reparcel·lació i resta adjudicació per
aportació de parcel·la patrimonial.
DESTÍ: Objectius del programa de sostenibilitat i qualitat de vida de l’Ajuntament de
Xàtiva
CÀRREGUES O GRAVÀMENS: Lliure de càrregues.

L’esmentada parcel·la s'alienarà en els següents tres lots:

LOT 1: PARCEL·LA 1 SEGREGADA DE LA MATRIU NÚM. 27 SECTOR R-3
PALASIET.

SUPERFÍCIE:  991 m2. Edificabilitat: 5.647 m2/t
LÍMITS:
Nord: C/ Projecte núm. 10
Sud: Parcel·la segregada núm.3 (S3)
Est: Parcel·la segregada núm.2 (S2)
Oest: C/ Projecte núm. 2

LOT 2:   PARCEL·LA 2 SEGREGADA DE LA MATRIU NÚM. 27 SECTOR R-3
PALASIET.

SUPERFÍCIE: 815 m2.  Edificabilitat: 5.169 m2/t
LÍMITS:
Nord: C/ Projecte núm. 10
Sud: C/ Projecte núm. 1
Est: C/ Projecte núm. 6
Oest: Parcel·les segregades núm.1 i 3 (S1 i S3)

LOT 3:  PARCEL·LA 3 SEGREGADA DE LA MATRIU NÚM. 27 SECTOR R-3
PALASIET.

SUPERFÍCIE: 1.091  m2. Edificabilitat: 6.278 m2/t
LÍMITS:
Nord: Parcel·la segregada núm.1 (S1)
Sud:  C/ Projecte núm. 1
Est: Parcel·la segregada núm.2 (S2)
Oest: C/ Projecte núm. 2

LOT 4: PARCEL·LA NÚM. 16 SECTOR R-2 MESQUITA

REFERÈNCIA CADASTRAL: 5688702YJ1158N0001HY
TITULAR: Ajuntament de Xàtiva. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva,
segons certificat administratiu de reparcel·lació del sector R-2 Mesquita de 21 de
març de 2005
Parcel·la XVI: llibre 459, tom 1172, foli 55, finca núm. 28.862
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA: Parcel·la de sòl urbà en el terme municipal de
Xàtiva, edificable segons planejament vigent, ubicada al Sector R-2 Mesquita.
SUPERFÍCIE: 1.234,29 m2. Edificabilitat: 3.351 m2/t
LÍMITS:
Nord: Parcel·la X de Fdo. Richart i Dolores Martí
Sud: C/ Projecte núm. 14.
Est: C/ Projecte núm. 3
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Oest: Parcel·la V de Promocions del Duero i Mediterrània
QUALIFICACIÓ: Bé Patrimonial que forma part del Patrimoni Municipal del Sòl de
l’Ajuntament de Xàtiva.
DESTÍ: Objectius del programa de sostenibilitat i qualitat de vida de l’Ajuntament de
Xàtiva.
CÀRREGUES O GRAVÀMENS: Lliure de càrregues .

LOT 5: PARCEL·LA SECTOR LA BOLA 1

REFERÈNCIA CADASTRAL: 3882804YJ1138S0001SY
TITULAR: Ajuntament de Xàtiva. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva,
segons certificat administratiu de reparcel·lació del sector R-1 La Bola de 15 de juny
de 2004.
Parcel·la 16: llibre 463, tom 1178, foli 54, finca núm. 29088
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA: Parcel·la de sòl urbà en el terme municipal de
Xàtiva, edificable segons planejament vigent, ubicada al Sector R-1 La Bola.
SUPERFÍCIE: 1.097,86 m2. Edificabilitat: 4.391 m2/t
LÍMITS:
Nord: C/ Prolongació Félix J. Martínez.
Sud: Ajuntament de Xàtiva. Jardí. (parcel·la 82).
Est: Ajuntament de Xàtiva. Equipament (parcel·la 79)
Oest: C/ Lluis del Milà
QUALIFICACIÓ: Bé Patrimonial que forma part del Patrimoni Municipal del Sòl de
l’Ajuntament de Xàtiva.
DESTÍ: Objectius del programa de sostenibilitat i qualitat de vida de l’Ajuntament de
Xàtiva.
CÀRREGUES O GRAVÀMENS: Lliure de càrregues.

Segon: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives per les quals es regirà la
preparació, adjudicació i desenvolupament del contracte de compravenda d’aquests
béns. El tipus de licitació es fixa en les quanties següents:

LOT 1:    928.495,76 €
LOT 2:    824.384,11 €
LOT 3: 1.007.580,58 €
LOT 4:    531.269,76 €
LOT 5:    616.861,55 €

Tercer: Obrir el procediment d’adjudicació mitjançant la publicació del corresponent
anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, concedint un termini de
quaranta-cinc dies naturals per a la presentació d’ofertes, d’acord amb allò que s'ha
assenyalat en el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per RDL. 2/2000 de 16 de juny.
Quart: Donar compte del present acord a la Intervenció Municipal i als regidors
delegats d’Obres i Urbanisme i Propietats i Drets.

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

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià i Sr.
Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l’Entesa.

I ntervenen per a manifestar que el seu vot serà en contra.
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2n. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Comença la seua intervenció per a dir que quan es va aprovar el PGOU es
devia haver reservat part d’eixos terrenys per a fer habitatges de protecció oficial  i
segurament en aquest moment els habitatges ja estarien construïts i venuts. A
continuació també es refereix al destí dels habitatges que diu està fixat per la
normativa que no diu que haja d’establir-se un percentatge per als menors de 35
anys, quant a la valoració de les ofertes si ha d’haver-hi alguna millora que siga
sobre els habitatges, sobre el seu entorn,  malgrat tot votaran a favor.

3r. Alcalde-President

Diu per una banda que la proposta que van fer en el Plec de Condicions era
donar prioritat a la gent jove menor de 35 anys, la qual cosa es plantejarà en el
moment d’establir les condicions d’adjudicació i per una altra que la VPO té unes
memòries de qualitat  que cal respectar perquè el  preu ve ja determinat i, o se
subhasta o es trau a concurs. A partir d’ací qualsevol millora respecte al temps, al
disseny o a la trajectòria de l’empresa, serà tinguda en compte.

4t. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Es dirigeix a l’alcalde per a dir-li que tot el que planteja li sembla correcte des
del punt de vista de l’equip de govern, però que hi ha una Llei que marca les normes
d’adjudicació d’aquest tipus d’habitatges, la baremació que s'ha de fer i que haurà
de complir-se, i que quant a la reserva ell voldria que no fóra només del 40 sinó del
60%, sempre ajustat a Llei.

5è. Alcalde-President

L’alcalde manifesta que ells sempre actuen d’acord amb la Llei, en contra del
que ells diuen.

15è. EXP. NÚM.  689/2003, APROVACIÓ DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL I-5 ALBAIDA

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 2 de novembre de 2006 favorable de
l’aprovació del projecte d’urbanització del sector industrial I-5 Albaida.

En l’expedient tramitat a aquest efecte consten els documents següents:

1. Per Acord del Ple d’aquest Excel·lentíssim Ajuntament, en sessió ordinària del
dia 7 d’abril de 2005, es va aprovar el Programa d’Actuació Integrada del Sector
I-5 Albaida, comprensiu de Pla Parcial, Alternativa Tècnica, Avantprojecte
d’Urbanització i Bases per a la selecció de l’urbanitzador, redactat per la
mercantil TECNIVAL, SCV per encàrrec d’aquest Ajuntament, adjudicant la
condició d’urbanitzador del referit Sector a la mercantil Llanera, SL, en haver
presentat l’oferta més avantatjosa a resultes d’aplicar els criteris regulats en
l’article 47.2 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre de la Generalitat Valenciana,
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Reguladora de l’Activitat Urbanística, amb estricta subjecció a la proposició
presentada i a les Bases per a la selecció de l’urbanitzador aprovades per
aquesta Administració.

2. En el DOGV número 5013 de 25 de maig de 2005 i periòdic Las Provincias de 19
de maig de 2005, es va sotmetre a exposició pública per 20 dies hàbils.

3. Durant aquest període es van presentar al·legacions per Sr. José Ramón
Galledo Martínez, en nom i representació de la mercantil Llanera, SL, empresa
urbanitzadora del sector, que són informades per l’enginyer tècnic d’obres
públiques, en data 23 de setembre de 2005.

4. En escrit Registre d’Eixida 9703 de 12 de desembre de 2005, es requereix a
TECNIVAL SCV, l’aportació de documentació i esmena de deficiències
assenyalades en aquest informe tècnic, requeriment que es reitera en data 24
d’abril de 2006 (RS núm. 3573 de 28/4), amb advertència d’incoació si és el cas
dels tràmit encaminats a la resolució del contracte.

5. El 15 de setembre de 2006 s'emet un informe favorable al projecte d’urbanització
per part de l’Oficina Tècnica Municipal, amb l’excepció que es consensue la
definició de les zones verdes adequant-les a les espècies de Rivera.

6. En data 27 d’octubre de 2006, s'emet un informe per la Vicesecretaria General
de l’Ajuntament, favorable a l’adopció d’acord d’aprovació del projecte
d’urbanització del Sector.
Vist l’article 36 de la RAO, en relació amb les disposicions transitòries de la LUV i
decret 67/2006 de 12 de maig .

De conformitat amb la proposta d’acord continguda en el dictamen de la
comissió informativa.

L’Ajuntament en Ple, després de deliberació  i per dotze vots a favor (els 12
vots del grup municipal PP), dos vots en contra (el vot del grup municipal ENTESA i
el vot del grup municipal BLOC) i sis abstencions (les abstencions del grup
municipal PSOE ) ACORDA:
Primer: Aprovar el projecte d’urbanització del Sector I-5 Albaida, redactat per la
mercantil TECNIVAL SCV amb l’excepció dels condicionaments que resulten dels
informes preceptius legalment exigibles.
Segon: Procedir a la signatura del conveni urbanístic amb l’empresa adjudicatària
del Programa, a l’efecte d’establir els compromisos i terminis que assumeixen
l’Administració i l’Agent Urbanitzador, les garanties que aquest presta per a
assegurar-los i les penalitzacions a què se sotmet per incompliment.
Tercer: Notificar el present acord als propietaris de terrenys inclosos en el sector i a
l’agent urbanitzador.
Quart: Publicar l’acord d’aprovació en el DOGV i en el Butlletí Oficial de la
Província.

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

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià i Sr.
Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l’Entesa.

Intervenen per a manifestar que el seu vot serà en contra.

2n. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista
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Indica que continuaran amb la mateixa postura d’abstenció en aquest
assumpte que van manifestar en la comissió informativa, que considera que és
necessari donar solució a les indústries no legalitzades en eixa zona però els
sembla excessiu el desenvolupament que es proposa.

3r. Sr. Alcalde-President

Intervé per assenyalar que en el Pla General  el que s'ha intentat ha estat
donar solució a les indústries que estaven ja establertes a la  zona i si ara es
desenvolupa més sòl hi haurà més competència i serà per tant més barat.

16è. EXP. NÚM. 898/2006, PER A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA
EL DOCUMENT “MODIFICACIÓ NÚMERO 4 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE XÀTIVA”

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Obres Publiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura favorable a sotmetre a informació pública en
document “Modificació número 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Xàtiva”,
redactat per l’Enginyeria Segura & Roldán, amb la participació dels serveis
municipals adscrits a l’Àrea d’Urbanisme.

De la documentació incorporada a l’expedient resulta:
- La modificació comprèn una proposta d’alteració de diverses determinacions del
Pla General, tant a nivell gràfic com a nivell normatiu, relatives a les qüestions
següents:
• Proposta de sengles reserves de sòl destinat a equipament públic i zona verda

respectivament, en sòl urbanitzable, una d’elles entre el Sector Bola II i la Granja
Escola “Casablanca”, i la segona entre l’equipament del poliesportiu “Les
Pereres” i el sòl urbà residencial on s'ubica la “Paperera Sant Jordi”.

• Desafectació d’una parcel·la destinada a equipament públic, passant aquesta a
tenir caràcter lucratiu.

• Identificació de les parcel·les que quedaran afectes a la promoció d’habitatges
protegits en qualsevol dels seus règims.

• Canvi d’ús de diverses parcel·les destinades actualment a equipaments públics,
passant aquestes a tenir un ús destinat a habitatges dedicats a residència
permanent en règim de lloguer per a persones majors, discapacitades o menors
de 35 anys, de domini públic. Aquesta modificació porta a més aparellada la
creació d’una nova zona d’ordenança denominada “Habitatges protegits en règim
de lloguer”

• Modificació de l’ordenació detallada del Polígon Industrial E, per a adaptar-se als
condicionants imposats per l’execució del “Nou accés ferroviari d’alta velocitat de
llevant. Madrid-Castella la Manxa-Comunitat Valenciana-Regió de Múrcia”.

• Complementació de les Ordenances municipals de Policia de l’Edificació, a fi de
permetre la implantació d’elements tècnics de les instal·lacions sobre l’espai
interior d’illa, més enllà de la profunditat edificable, amb unes menors restriccions
que les previstes en la regulació actual.

- En informe emès pel vicesecretari de l’Ajuntament sobre el contingut de la
modificació i la tramitació de l’expedient, consta que “els Instruments de planejament
de caràcter espacial, entre els quals es troba el Pla General d’Ordenació Urbana,
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estan recollits en l’article  38 LUV. En matèria de Planejament General totes les
resolucions són competència del Ple excepte l’aprovació definitiva que resideix en la
Generalitat (art 83 LUV). Respecte de les modificacions del PGOU requereixen
idèntic tràmit (art 94.1 LUV i 223 ROGTU).
Aquest tràmit se substància en:
- Acord plenari de remissió a informació pública
- Anunci en DOGV, tauler municipal i diari d’àmplia difusió per espai d’un mes a

l’efecte de participació pública i al·legacions.
- Informes sectorials que procedisquen.
- Remissió a municipis limítrofs.
- Acord plenari d’aprovació provisional.
- Remissió a la Conselleria competent en matèria d’urbanisme per a la seua

aprovació definitiva.
- Publicació en DOGV i BOP (respecte de les ordenances urbanístiques) previ a la

seua entrada en vigor”.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Obres

Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 2 de
novembre de 2006.

L’Ajuntament en Ple, després de deliberació i per dotze vots a favor ( els 12
vots del grup municipal PP) i huit vots en contra (els 6 vots del grup municipal
PSOE, el vot del grup municipal ENTESA i el vot del grup municipal BLOC), que
constitueixen  més de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, va prendre l’ACORD següent:
Primer: Sotmetre a informació pública el document “Modificació número 4 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Xàtiva”, redactat per l’Enginyeria Segura & Roldán
a sol·licitud d’aquest Ajuntament, en el qual es contemplen les modificacions
ressenyades en la part expositiva del present acord.
Segon: La informació pública es realitzarà durant el període d’un mes, mitjançant
publicació en un diari no oficial d’àmplia difusió en aquest municipi, al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, durant el qual es podran  formular  al·legacions així com  consultar en
aquest Ajuntament el contingut de la referida documentació. Tot això en compliment
del que disposa l’article 94 de la Llei Urbanística Valenciana.
Tercer: Notificar als municipis limítrofs perquè en prenguen coneixement i efectes.
Quart: Sol·licitar informes de les conselleries de Sanitat i Educació .
Cinquè: Donar compte del present acord al regidor delegat d’Urbanisme, arquitecte
municipal i responsable del Departament de Gestió Patrimonial.

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

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià.I Sr.
Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.

Intervenen novament per a manifestar que el seu vot serà en contra.

2n. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Intervé per a dir que aquesta modificació és conseqüència de les dues
propostes no acceptades quan va tenir lloc la tercera modificació del Pla, que ells
estan totalment en contra, com van manifestar en el seu moment, que desaparega
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el pavelló de Voleibol ja que l’alcalde va prometre que abans que desapareguera
aquest n’hi hauria un nou .

Tampoc estan molt d’acord en el canvi d’ús de diverses parcel·les destinades
actualment a equipament públic que passen a tenir un ús destinat a habitatges de
residència permanent en règim de lloguer per a persones majors, discapacitades i
menors de 35 anys, per tant votaran en contra d’aquesta quarta modificació del
PGOU.

3r. Sr. Alcalde-President

Contesta al Sr. Llorens que ho va prometre i ho manté, i que conste en acta,
que no canviarà el pavelló fins que no se n'haja construït un nou, que l’exigència del
destí del sòl dotacional per a  habitatges de lloguer per a  majors, discapacitats i
menors de 35 anys, és un requisit de la normativa vigent.

17è. EXP. NÚM. 899/2006, MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LA CRISI ACTUAL DEL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Obres Publiques,
Urbanisme , Medi Ambient i Agricultura de data 2 de novembre de 2006, relativa a la
Moció presentada pel Grup Municipal Socialista al Ple de la Corporació en 5
d’octubre de 2006 .

En la Moció presentada pel Grup Socialista sobre la crisi del Sector agrícola i
Ramader, es formulava la següent 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”.
La citada Moció es deixa pendent a fi de ser tractada en la Comissió Informativa
competent en matèria d’Agricultura.

La Presidència de la Comissió Informativa proposa ampliar el contingut de
l’esmentada proposta de manera que també queden implicats l’Administració de
l’Estat i la Comunitat Europea.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Obres
Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura.

L’Ajuntament en Ple, després de deliberació i per dènou vots a favor   (els 12
vots del grup municipal PP, els 6 vots del grup municipal PSOE i el vot del grup
municipal BLOC) i una abstenció (l’abstenció del grup municipal ENTESA)
ACORDA:
Primer: Mostrar la solidaritat amb la campanya: El camp és vida: fes-lo teu i amb els
agricultors i ramaders valencians.
Segon: 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
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Tercer: Instar l’Administració de l’Estat Espanyol i la Comunitat Europea a fi que
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.
Quart: Assumir el compromís d’adoptar mesures encaminades a la formació
d’agricultors, així com ajudes a joves agricultors i protecció urbanística dels espais
d’aquest terme municipal destinats a les labors agrícoles.

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

1r. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l’Entesa.

Sol·licita que conste en Acta que malgrat estar d’acord amb la moció amb
motiu d’haver impugnat el Ple es va a abstenir.

18è. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l’article 53-1, en relació amb el 42, 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 de l’alcalde president:

- Números 789 al 862 (corresponent al mes de setembre de 2006).
- Números 863 al 962(corresponent al mes d’octubre de 2006).

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista, sol·licita que
conste en acta que es continua incomplint la legislació en matèria de generació i
pagament d’hores extres al personal de naturalesa laboral.

De tot això, queda el Ple assabentat.

19è. DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia declaració d’urgència adoptada per majoria absoluta legal dels
membres que integren la corporació de conformitat en el qual estableix l’article 91.4
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats
locals, de 28 de novembre de 1986, es passa a tractar els següents assumptes no
inclosos en l’Ordre del Dia.

19è.1. EXP. NÚM. 613/2002. APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I
L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA “EDICIÓ DEL
LLIBRE RESUM DE LA HISTÒRIA DE XÀTIVA”

Donat compte de l’expedient tramitat per a l’aprovació d’un Conveni de
col·laboració entre l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València i l’Ajuntament
de Xàtiva per a la “Edició del Llibre resum de la Història de Xàtiva”.

De la documentació obrant en l’expedient resulta que:
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− En data 19 de setembre de 2006, l’alcalde d’aquest Ajuntament va sol·licitar
ajuda econòmica per a l’edició del projecte divulgatiu de la Història de Xàtiva, el
seu primer tom, per un import de 50.000 euros.

− En 30 d’octubre de 2006 (Registre d’Entrada 27013, de data 6 de novembre de
2006) es remet  esborrany del Conveni de Col·laboració  per l’Excma. Diputació
de València a l’efecte de la seua aprovació, assumint la quantitat de 50.000,00 €
aquesta entitat i la resta per un import de 13.856 € a càrrec d’aquest Ajuntament.

− En data 7 de novembre de 2006 l’interventor accidental emet un informe en què
es diu que no hi ha consignació suficient per a fer front a l’aportació municipal, no
obstant es  podria adoptar el compromís de consignar en el pressupost de 2007
la quantitat corresponent a l’Ajuntament, la qual cosa  comportaria la declaració
de despesa plurianual.

− En data 6 de novembre de 2006 , la Comissió Informativa de Benestar Social,
Cultura, Educació i Oci,  emet dictamen favorable  per a la subscripció del referit
conveni.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de referència, per
díhuit vots a favor (els dotze vots del grup municipal PP i els sis PSOE), dues
abstencions (l’abstenció del grup municipal ENTESA i l’abstenció del grup municipal
BLOC), ACORDA:
Primer: Aprovar el Conveni de Col·laboració entre  l’Excma . Diputació de València i
Excm. Ajuntament de Xàtiva,  per a la realització de la “Edició del Llibre Resum de la
Història de Xàtiva”, per un import total de la inversió de 63.856 euros, dels quals per
la Diputació s'aportaran 50.000,00 euros i 13.856 euros per aquest  Ajuntament.
Segon: Adoptar el compromís de consignar en el pressupost de 2007, la quantitat
de 13,856 euros, com a aportació de l’Ajuntament, que comportaria la declaració de
despesa plurianual.
Tercer: Facultar l’alcalde president, Sr. Alfonso Rus Terol, en representació de
l’Excm. Ajuntament a fi de la signatura de l’esmentat Conveni.

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

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

Manifesta la seua abstenció en aquest punt igual que va fer en la comissió,
lamenta que l’edició de la Història de Xàtiva s'haja fet en castellà quan la majoria
dels autors que han participat en ella han fet les seues col·laboracions en valencià.
Lamenta que al final la seua edició en valencià haja hagut de fer-se a través d’una
actuació extraordinària.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l’Entesa.

Diu que també es va a abstenir per haver impugnat el Ple.

3r. Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista

Assenyala que en aquest punt votaran a favor perquè els sembla que
acceptar una subvenció és important però voldrien ressenyar el fet que es facen els
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2.000 exemplars en castellà i no en valencià com creuen que hauria de fer-se
aquesta primera edició.

4t. Sr. Alcalde-President

Finalment intervé per a agrair a la Diputació l’ajuda concedida per a la
impressió d’aquesta edició i que si s'ha fet en castellà ha estat seguint la fórmula
que va utilitzar el PSOE per a l’edició dels Borja.

19è.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
IMPULSAR LA DECLARACIÓ DE L’1 DE DESEMBRE COM “DIA DE SUFRAGI
UNIVERSAL”

La secretària llegeix la moció que presenta la Sra. Mar Vicent García,
regidora del grup municipal socialista amb el tenor literal següent:
“S'ha commemorat recentment el 75 aniversari del vot femení a Espanya.

Aquest fet que hui tenim incorporat en la nostra Democràcia com quelcom
natural, va suposar l’esforç enorme de moltíssimes dones i alguns homes, per
aconseguir que les dones foren ciutadanes amb plens drets.

Aquell debat que es va iniciar amb Clara Campoamor l’1 d’octubre de 1931 va
portar a la primera línia de l’agenda política la incorporació de les dones espanyoles
a la ciutadania plena. Aquest camí segueix transitable i per ell hem de continuar per
a aconseguir una societat més igualitària entre dones i homes.

Volem que les institucions que ens representen siguen el reflex de la societat
en què vivim, on les dones són la meitat de la població i per tant és de justícia que
estiguen situades en els llocs on es prenen les decisions que les afecten com a
ciutadanes.

Gràcies a l’esforç dels parlamentaris de la I República que van recolzar la
iniciativa es va consolidar un dret, el sufragi universal. Per això continuant en
aquesta línia encapçalada per Clara Campoamor hem de situar la consecució de la
igualtat en el camp del Dret i fer de la igualtat, Llei.

Tots i totes sabem que aprofundir en la igualtat entre dones i homes suposa
millorar la qualitat de la Democràcia i avançar en el progrés del nostre país.
Convençuts de quant antecedeix i com a conseqüència d’això, el Grup Municipal
Socialista de l’Ajuntament de Xàtiva, presenta la següent MOCIÓ per a la seua
consideració i acceptació pel Ple Municipal dels ACORDS SEGÜENTS:

1. Impulsar la declaració de l’1 de desembre com “Dia de Sufragi Universal”
sumant-nos a la iniciativa de la proposició no de la llei presentada al Congrés
dels Diputats i signada per tots els grup polítics.

2. Impulsar un conveni amb la FEMP per organitzar activitats en relació amb la
commemoració d’aquesta data com ara exposicions, cursos, tallers i
conferències per a recordar la importància que va tenir per a tota la ciutadania
l’accés al vot de les dones.

3. Promoure la celebració d’un acte commemoratiu del vot femení a Espanya en
aquest Ajuntament.

4. Incloure la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els programes de
l’ajuntament i específicament en els programes de cooperació al
desenvolupament.
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5. Promoure la realització d’estudis i investigacions municipals sobre les dones en
la participació política”.

L’Ajuntament en Ple per  dènou  vots a favor (els 12 vots del grup municipal
PP , els 6 vots del grup municipal PSOE i 1 vot del grup municipal BLOC) i una
abstenció (del grup municipal ENTESA), ACORDA:
Primer: Aprovar en tots els seus termes la moció transcrita precedentment.
Segon: Traslladar aquest acord a la regidora delegada de Benestar Social i al
departament d’Infodona.

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

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià.
Diu que al seu grup li sembla una proposta interessant però proposaria que la

paraula Espanya i la referència a les Corts Nacionals que apareix en la moció es
canviaren per la de “Estat Espanyol i Corts Generals” respectivament,  d’altra banda
comparteix la importància d’aplicar quantes iniciatives sobre igualtat i sobre
tolerància zero puguen proposar-se.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: L’Entesa.
Intervé per a dir que en aquest cas l’autora de la moció no té dubte de quin és

el seu pensament respecte d’això i sent molt no poder recolzar-la encara que està a
favor però ha d’abstenir-se també en aquest punt.

3r. Sra. M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social
Diu que el seu vot serà a favor perquè ho considera una proposta interessant,

assenyala la conveniència que en una pròxima reunió s'adopten mesures per a
arribar a punts concrets, però que no obstant això, vol assenyalar la coincidència en
el dia 1 de desembre, proposat per a aquesta celebració, amb una altra data
important com és el dia Mundial de la Sida.

4t. Sra. Mar Vicent García, del grup municipal socialista
Acaba  agraint el suport de tots els grups a la moció presentada així com el

compromís de la regidora de Benestar Social d’impulsar un acte concret de suport a
tot el que siguen els drets de les dones, espera que les iniciatives que es presenten
en eixe sentit tinguen tan bona acollida.

5è. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià.
Manifesta que votarà a favor.

6è. Sra. Mar Vicent García, del grup municipal socialista
De nou pren la paraula, dirigint-se a la Sra. Suñer per a dir-li que consideren

que el terme Espanya en el seu moment és el que existia i que és correcte tal com
figura, però per descomptat que creuen que és més important l’aprovació de la
moció i el seu contingut que la resta.

20è. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:
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Sra. Mar Vicent García.

Assenyala que durant  els 3 anys d’aquesta legislatura s'ha presentat sempre
a l’hora d’ara una moció relacionada amb la celebració del pròxim dia 25 de
desembre “Dia Internacional contra la violència de gènere” amb diferents resultats ja
que han estat assumides pers tots els membres del ple, s'han desenvolupat algunes
campanyes informatives i de sensibilització però els recursos són insuficients pel
que enguany li ha semblat millor fer un prec molt concret i és que s'arribe al
compromís de fer un balanç del  funcionament del Pla Local contra la violència i  de
consignar crèdit suficient en els pròxims pressupostos per a això.

Sra. M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social.

Manifesta que el fet que no existisca cap partida pressupostària concreta,
destinada a la violència de gènere, no significa ni de bon tros que no es destinen
recursos per a això. La solució a aquest problema no és fàcil i les xifres ho indiquen.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo.

Es dirigeix a la Sra. Rosa M. Esteban Miedes, regidora delegada de Fira i
Festes perquè li concrete la informació que li va donar en la passada comissió
informativa i sol·licita que conste en acta que el que vol saber  és quins són els
300.000,00 € aprovats sense consignació pressupostària i els altres 200.000,00 €
que s'estimen de factures que han arribat.

Sr. Josep Martínez Alventosa.

Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat Obres i Urbanisme
per què  als carrers del nucli antic, en concret al carrer corretgeria que actualment
està en obres, han desaparegut els rastells, la qual cosa provocarà quan hi hagen
pluges fortes que l’aigua entre a les cases que estan per davall del nivell del carrer

Sr. Vicente Parra Sisternes

Contesta que el criteri d’urbanització ja es va explicar en el seu moment quan
van passar els projectes per comissió, els rastells estan, que hi haja més o menys
desnivell no vol dir que els rastells no existisquen, el tema de l’aigua que entrava en
una casa ja està solucionat, ha sigut en una casa de la zona més estreta del carrer
Corretgeria que abans ja l’obstaculitza l’aigua.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido.

Sol·licita una resposta al tema relatiu a la carpa municipal, ho va sol·licitar per
escrit el passat 21 d’agost, han passat dues o tres comissions i no se li ha contestat,
demana una resposta.

Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president

Acaba la sessió plenària dient que se li done una resposta.
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La Presidència a les  quinze hores i  deu minuts alça la sessió.  D’això s'estén
la present acta que, amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President, autoritze amb la
meua signatura, com a secretària que done fe.

            VIST I PLAU:
             L’ALCALDE,                                                                 LA SECRETÀRIA,


