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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.   3/2007
DATA:        8 DE FEBRER DE 2007

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde- president:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors

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

GRUP SOCIALISTA

Sr. Ramón Ortolá Mestre
Sr. Ildefonso Suárez Garrido
Sra. Mar Vicent García
Sr. Tomás Fuster Bellido
Sr. Rafael Llorens Gozalbes
Sr. Roger Cerdá Boluda
Sr. Vicent Caballero Hidalgo

GRUP ESQUERRA UNIDA: L'ENTESA

Sr. Josep Martínez Alventosa

GRUP BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Sra. Cristina M. Suñer Tormo

INTERVENTOR ACCIDENTAL
Sr. JOAQUIM GRAU PELLICER

SECRETÀRIA
Sra. ANA MORENO RODILLA
A la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores i quinze minuts del dia huit de febrer de dos mil
set, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la presidència
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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 l’interventor i per la secretària, que actua a més
com a fedetària.

Falta a la sessió la regidora Sra. Rosa M. Esteban Miedes, a qui el Sr. Alcalde
considera excusada.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1, DEL 4
DE GENER DE 2007 I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2, DEL 22 DE GENER DE 2007

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 cap 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.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià

Intervé per mostrar el seu desacord amb les actes que no responen a la
realitat de l'idioma en què té lloc el desenvolupament de la sessió, a més que amb
això afegeix s'incompleix l'acord plenari de la seua transcripció en valencià i castellà.

Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal l' Entesa

Assenyala també la seua disconformitat amb què les actes es porten a
aprovació del ple només en castellà quan l'acord adoptat disposava que es feren en
bilingüe.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Diu que a més d'estar d'acord amb allò que s'ha assenyalat pels seus
companys, no se li ha facilitat l'informe sol·licitat en diverses ocasions com a prec
sobre les despeses ocasionades pel muntatge de la carpa d'urbanisme en la
passada fira.

I no havent-hi més intervencions, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President més els deu vots dels regidors presents del partit popular), dos vots en
contra (el vot del regidor integrant del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa i el
vot de la regidora integrant del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià) i set
abstencions (les abstencions dels regidors del grup municipal socialista) són
aprovades les actes de referència, corresponents a la sessió ordinària celebrada el
dia 4 de gener de 2007 i la sessió extraordinària celebrada el dia 22 de gener de
2007.
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2n. EXP. NÚM. 9/2007, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE
L'EXERCICI 2006. PRIMERA RELACIÓ

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Règim
Interior de data 26 de gener de 2007, en el qual es dictamina favorablement
l'expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponent a l'exercici 2006,
tant de l'Ajuntament com del Consell Esportiu, per un import total respectiu de
289.754,94 € i 47.360,99 €.

Vist l'informe favorable de l'interventor-acctal., de data 23 de gener de 2007.
Vist allò especialment disposat en els articles 26.2, 60.2 del RD 500/90, de 20

d'abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè del text refós de la Llei
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.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i
Règim Interior.

L'Ajuntament en Ple, per (11 vots a favor del PP) i ( 9 en contra PSOE, EU I
BLOC) ACORDA:

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2006,
corresponent a l'Ajuntament, per un import de 289.754,94 €, segons relació
presentada per la Intervenció  de Fons i que consta en l'expedient de referència.

Segon. Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2006,
corresponent al Consell Esportiu, per un import de 47.360,99 €, segons relació
presentada per la Intervenció del Consell Esportiu i que consta en l'expedient de
referència.

Tercer. Comunicar el present acord a l'Oficina Pressupostària i a la
Intervenció del Consell Esportiu perquè en prenguen coneixement i efectes
oportuns.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià

Intervé per manifestar una vegada més el seu desacord amb la forma de gestionar
el pressupost per part de l'equip de govern, gastant sense consignació
pressupostària, la qual cosa obliga al posterior reconeixement de crèdits.

St. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal l' Entesa

Destaca que la majoria de les factures corresponguen al capítol II del pressupost,
corresponent a les despeses corrents i que represente un 4% d’aquest capítol, com
ocorre també  amb les factures del Consell Esportiu que arriben a un 9%, per la qual
cosa el seu vot serà negatiu. Reitera la seua petició del ple del dia 22 de desembre
que se li facilite una llista de factures pendents de pagament sense consignació i si
no existira se li certifique d'això.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Assenyala que les factures són d'octubre, novembre i desembre, que aquesta no és
la forma correcta de treballar i s'ha disparat la despesa del capítol II, que portar
aquest expedient al Ple ara, no és més que un intent de presentar una millor gestió
en el moment de la liquidació del pressupost. Afegeix que hi ha factures d'una
mateixa empresa de reparacions diverses en el Palasiet que suposen uns 30.000,00
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euros, eludint l'expedient de contractació, per la qual cosa el seu grup també votarà
en contra.

3r. EXP. NÚM.  20/2007 PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN AVAL DAVANT
L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME, AMB LA CAIXA DEL MEDITERRANI

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient, on consta proposta de la
Presidència ordenant la contractació d'un aval per un import de 149.155 €, davant
l'Agència Valenciana de Turisme per garantir l'aportació econòmica ordenada per
l'Agència Valenciana de Turisme i no justificada per l'Ajuntament, tot això d'acord
amb la clàusula cinquena del Conveni per a la Dinamització del Producte Turístic de
Xàtiva.

Considerant preceptuat en l'article 49 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, on s'estableix que els avals per a garantir el pagament de les
obligacions, constitueix una operació de tresoreria a curt termini regulada pels
articles 51 i 52 del mateix text legal.

Vist l'informe favorable de l'interventor de data 23 de gener de 2007.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Economia i Règim Interior de data

26 de gener de 2007.
El Ple de l'Ajuntament, per 18 vots a favor (11 del PP i 7 del  PSOE) i 2

abstencions (BLOC i EU) ACORDA:
Primer. Constituir un aval, amb la Caixa del Mediterrani, a favor de l'Agència

Valenciana de Turisme amb les següents característiques:
Import: 149.555 euros.
Comissió de risc: 0,60%
Revisió: Trimestral
Comissió d'obertura: 0,25%
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de

formalització del contracte i de quantes actuacions en dret procedisquen per a
l'execució del que acorda.

Tercer. Comunicar el present acord a la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, a
l'Agència Valenciana de Turisme i a la Tresoreria Municipal als efectes oportuns.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià i Sr. Josep
Martínez Alventosa, del grup municipal l' Entesa

Manifesten que es s’abstindran com ja ho van assenyalar en la comissió
informativa.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Intervé per a dir que el seu grup està d'acord amb la proposta presentada.

4t. RESOLUCIONS D'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 del Sr. alcalde president:

Números 1127 al 1202 (corresponents a la segona quinzena de desembre de
2006)
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Números 1 al 98 (corresponents al mes de gener de 2007).

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

Intervé per demanar que en relació amb el Decret d'abonament de les hores
extraordinàries de l'àrea d'esports,  conste en acta el següent: “El nostre grup
manifesta la seua estranyesa perquè malgrat els reiterats avisos d'il·legalitat en
pagar més hores de les convingudes per al personal no funcionari, els serveis
jurídics mai han manifestat cap inconvenient d'il·legalitat i continuen donant
cobertura llegar al que des del nostre punt de vista és una greu infracció, al mateix
temps sol·licitem s'emeta definitivament informe jurídic sobre aquest assumpte per
poder actuar en conseqüència en moments posteriors”

De tot açò, queda el Ple assabentat.

5è. 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.

5è.1. EXP.NÚM. 84/2007, POSADA A DISPOSICIÓ DE LA CONSELLERIA
DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT D'UNA PARCEL·LA DE PROPIETAT
MUNICIPAL PER A L'AMPLIACIÓ DEL COL·LEGI PÚBLIC JACINT CASTAÑEDA

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa  d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 7 de febrer de 2007 favorable a la
posada a disposició de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport d'una parcel·la
de propietat municipal per a l'ampliació del Col·legi Públic Jacinto Castañeda.

Atès que:

Per acord de la Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2006 es va
concedir a CIEG SA (Construcciones y Infraestructuras Educativas de la Generalitat
Valenciana) llicència municipal per a realitzar obres d'adequació i ampliació del
Col·legi Públic Jacint Castañeda d'aquest municipi, en la parcel·la ED-53.2, en sòl
urbà dotacional educatiu cultural.

Vist l'escrit remès per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Direcció
General de Règim Econòmic, mitjançant el qual sol·liciten acord plenari municipal
per a la “posada a disposició” a favor de la Generalitat Valenciana, de la següent
parcel·la de propietat municipal:

• Parcel·la 81 del Sector R1 la bola, sòl dotacional educatiu-cultural, ED-53.2,
qualificada com bé de domini públic.

• Superfície: 5.766,27 m2.
• Referència Cadastral: 3980704
• Títol: adquirida com a conseqüència de la reparcel·lació del sector R-1 La Bola.

Certificat administratiu de reparcel·lació d’aquest sector, de data 5 de juliol de
2005.

• Límits: Nord: Camí de la Bola; Sud: C/ Geògraf Estrabo; Est: Col·legi Públic
Jacint Castañeda i Oest: parcel·la dotacional Esportiu-recreatiu (RD-49.2).
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• Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva: Tom 1178, Llibre 463, Foli 134,
Finca 29.218.

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

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar la posada a disposició de la Generalitat Valenciana,

Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la  parcel·la qualificada com
Equipament Educatiu Cultural (ED-53.2 del sector  R-1 La Bola), amb una superfície
de 5.766,27 m2, a fi que siga destinada a l'ampliació del Col·legi Públic “Beat Jacint
Castañeda”.

Aquesta parcel·la és propietat de l'Ajuntament de Xàtiva, amb la qualificació de
Bé de Domini Públic, adquirida com a conseqüència de la reparcel·lació del Sector
R-1 La Bola, tal com consta en el Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació,
de data 5 de juliol de 2005. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, al Tom
1178, Llibre 463, Foli 134, Finca 29.218.

Segon. Assumir els compromisos següents:
2.1. Dotar la parcel·la dels serveis urbanístics que falten per executar per al

centre projectat, perquè arribe a la condició de solar, d'acord amb allò que s'ha
contingut en l'article 11 de la Llei 16/2005, de la Generalitat.

2.2. Eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment que poguera dificultar
el normal desenvolupament de les obres i de tots aquells que es descobriren amb
posterioritat (camins, línies aèries, etc.)

2.3. Aportar els projectes necessaris per a la urbanització a què es refereix
l'apartat 2.1. I per a l'eliminació de servitud i obstacles continguts en l'apartat 2.2.

Tercer. Aprovar la inclusió de la parcel·la anteriorment descrita en l'Inventari
Municipal de Béns i Drets, com bé de domini públic, sòl dotacional educatiu-cultural.

Quart. Remetre certificat del present acord a la Conselleria de Cultura,
Educació  i Esport, Direcció General de Règim Econòmic, junt amb la resta de la
documentació sol·licitada.

6è. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Sra. Cristina M. Suñer Tormo:

- Pregunta quines mesures de caràcter administratiu es van a prendre per la
invasió del domini públic que es produeix amb motiu de les obres de la Plaça
de Bous.

Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, li diu que se
li contestarà.

- Pregunta al Sr. Alcalde què pensa fer l'equip de govern davant nota simple
del Registre de la Propietat presentada pel seu grup en què es posa de
manifest que la venda  del convent de Santa Clara ja ha tingut lloc.

El Sr. Alcalde contesta que com ja va dir en el Ple del dia 22 de gener de 2007
quan  tinguera coneixement fefaent de la venda s'instaria el Ministeri de
Cultura en primer lloc i després la Generalitat per a l'adquisició del convent, i
assumiria l'Ajuntament el cost de la seua rehabilitació en cas  de cessió del
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mateix, però que l'Ajuntament no compraria. La seua intenció és per tant
remetre escrit instant el Ministeri de Cultura perquè exercisca el dret de
retracte sobre el Real Monestir de Santa Clara declarat Bé d'Interès Cultural,
amb el caràcter preferent que li atribueix la llei, requerir també a la Conselleria
de Cultura a què exercisca eixe dret subsidiàriament si el Ministeri no ho fera i
l'Ajuntament de Xàtiva adoptarà el compromís de destinar la quantitat
necessària per a la rehabilitació de l'immoble prèvia valoració de l'oficina
tècnica i informe de la Intervenció.

Sr. Josep Martínez Alventosa:

- Recorda al Sr. Alcalde que el seu grup polític a través de la seua
representació a Madrid va aconseguir que es consignara en tres pressupostos
un milió d'euros per any per a la xarxa del ferrocaril Xàtiva-Alcoi, també que es
pose el dia 18 d'aquest mes un monument a l'estació del Ferrocarril per a
recordar les víctimes del bombardeig i que en relació amb el tema de Santa
Clara, la seua diputada està fent gestions a Madrid, assegurant-li que per falta
d'esforç no serà, esperant que al final el Ministeri compre i que ell haja de
rehabilitar-lo.

El Sr. Alcalde, pel que fa al monument de l'estació de ferrocarril li recorda que
ell mai es va oposar a això perquè no s'ubica en sòl municipal sinó en terrenys
de Renfe.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido:

- Quant al tema de Santa Clara, li diu que el que cal fer és  complir la Llei , que
ja havien d'haver comunicat a la Generalitat i si és el cas a l'Estat la seua
venda per a  exercir el dret de retracte. Insisteix que és la Generalitat a qui
correspon  la iniciativa, encara que l'Estat tinga dret preferent i que estarien
disposats a consensuar una moció en aquest assumpte.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo:

- Sol·licita que conste en acta que el Sr. Alcalde  remetrà l'escrit i no s’esperarà
a la  certificació registral. Sobre el tema del monument de l'estació, diu que
l'acte no l'ha convocat cap  partit de Xàtiva, sinó que ho ha fet  Esquerra
Republicana i han invitat tots  els partits.
- Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes, si les llicències en el nucli antic a
particulars que deuen passar per la Direcció General de Patrimoni s'estan
tramitant amb regularitat.

Contesta el Sr. Parra que abans que els tècnics intervinguen, els particulars es
dirigeixen a la Direcció General de Patrimoni perquè emeten un informe en
primer lloc, i posteriorment l’Ajuntament procedeix a donar-los la llicència.

Sr. Josep Martínez Alventosa:

− Pregunta per les qüestions plantejades en el Ple anterior, al que el Sr.
Alcalde li contesta que:

Sobre l'informe de viabilitat de finançament de la plaça de bous, els tècnics li
diuen que no hi ha obligació legal d'emetre'l però que la idea que tenen és que
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una vegada acabades les obres es gestione d'una banda el tema de les
corregudes de bous i d’altra el dels espectacles, d'aquests últims en principi
s'encarregaria el propi Ajuntament.

El Sr. Alventosa li respon que el normal seria que abans d'acabar les obres es
tinguera fet l'estudi relatiu tant a la rendibilitat social com al manteniment de
l'immoble.

El Sr. Alcalde li contesta que en el plantejament econòmic estava en primer lloc
que no caiguera la plaça, i no ha caigut, en segon lloc, obtenir finançament de
la Generalitat i s'ha obtingut, i en tercer lloc que no costara diners a
l'Ajuntament. I, que li sembla mentida que sent ells els qui enarboren la
bandera de la cultura ara plantegen la seua rendibilitat econòmica. Afegeix que
l'Ajuntament rendibilitzarà econòmicament i socialment la Plaça de Bous.

Sobre els rastells del carrer de Sant Rafael, li diu que estan en el dipòsit de
materials que té l'Ajuntament al costat el cementeri.

Pel que fa a les llambordes del carrer Montcada aclareix que en un principi en
el projecte es preveia tornar a col·locar-los , però que els tècnics després  van
pensar que seria millor posar-los de marbre i com eren molt cars, es va
compensar amb ells al contractista.

Sobre el destí de l'1% de les obres de l'AVE, per a la restauració del Refectori,
Claustre i Capilla del convent de Sant Domènec, el Sr. Alcalde contesta que
l'Ajuntament sol·licità  al Ministeri es destinara a una de les seues fases de
restauració, i aportava el projecte i declaració de  Bé d'Interès Cultural, així
com l'informe favorable de la Conselleria i s'està a l'expectativa que es
concedisca la subvenció per part del Ministeri.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido:

- Pregunta sobre l'informe de les despeses de la Carpa de la Fira del
Departament d'Urbanisme.

El Sr. Alcalde li diu al Sr. Parra que en la pròxima comissió informativa li
ensenye les despeses de la carpa de la Fira als companys del Sr. Ildefonso
Suárez que assisteixen  a la Comissió.

- Pregunta a la regidora Sra. M. José Masip Sanchis, regidora delegada de
Benestar Social, a què es deu que en una modificació de crèdits es done baixa
a una partida per un import de 42.500,00 € destinada a integrar els col·lectius
de discapacitats i es done  d'alta en una altra destinada a personal laboral
eventual.

La Sra. Masip contesta que pensa que pot ser una qüestió administrativa que
podria tenir la seua justificació en la gestió del programa Social Europeu
(IGUAL) que es destina a aquests fins, no obstant això, com no sap a què es
deu el canvi de partida,  l'informarà en el pròxim ple.

- Pel que fa  a les llambordes del carrer Montcada, en el seu moment li van dir
que estaven al magatzem del cementeri on ell només va veure alguns de granit
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del Mercat però no els de basalt del carrer Montcada, per la qual cosa com en
aquest Ple s'ha dit que es van compensar amb els de marbre col·locats pel
contractista, sol·licita informe  de com es va valorar i compensar en el seu
moment aquest canvi.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze  hores i  cinquanta  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,


