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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i vint-i-cinc minuts del dia cinc
d'octubre de dos mil set, es reuneixen en 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 interventora i pel vicesecretari, en funcions
de secretari, que actua a més com fedetària.

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.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 16, DEL 7 DE
SETEMBRE 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 algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

La Sra. Cristina María Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, anuncia que
votarà en contra per les raons ja adduïdes precedentment en relació amb la
redacció de l'acta en castellà. A més, afegeix, en el punt de l'orde del dia de la
sessió anterior, en tractar la declaració de la despesa plurianual de la Plaça de Bous
desitja que conste en l'acta que durant la seua intervenció va manifestar que l'obra
s'inicià abans de tenir l'informe de Patrimoni, així com que existia la plica d'una
empresa amb una proposta més respectuosa amb el Patrimoni que l'Ajuntament va
rebutjar. També desitja que es faça constar en l'acta que en el despatx extraordinari,
en tractar la moció del grup Socialista sobre la beca per a adquisició de llibres va
manifestar que el projecte del Bloc passava per incentivar els préstecs de llibres, si
bé, això no resultava obstatiu perquè recolzar les beques públiques per a la seua
adquisició.

I no havent-se formulat cap altra objecció, amb les modificacions adduïdes,
per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, els onze vots dels regidors
del Partit Popular i els set vots dels regidors del partit socialista), dos vots en contra
(els dos vots de les regidores del grup municipal bloc) i cap abstenció és aprovada
l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 7 de
setembre de 2007.

2n. EXP. NÚM. 563/2007, CESSIÓ GRATUÏTA A LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ D'UNA PARCEL·LA PER A LA CONSTRUCCIÓ  DE L'ESCOLA
OFICIAL D'IDIOMES

Es dóna compte al Ple dels antecedents que consten en l'expedient incoat
per a la cessió gratuïta a la Conselleria d'Educació d'una parcel·la per a la
construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes, que consta dels següents antecedents:
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Amb data 24 de juliol de 2007 i registre d'entrada núm. 18474, es va
presentar, per part de  la Conselleria d'Educació, escrit en el qual es comunicava
que s'està tramitant expedient per a dur a terme, mediant l'entitat CIEGSA, la
construcció d'una nova Escola Oficial d'Idiomes a la nostra localitat, alhora que
sol·licitava, entre altres documents, l'acord del Ple de la corporació aprovant la
cessió gratuïta de la propietat de la parcel·la ED-106 del sector R-2 Mesquita,
qualificada en el PGOU com a dotacional públic, qualificada com a  equipament
educatiu, amb una superfície de 7.591,32 m2, a favor de la Generalitat (Conselleria
d'Educació).

Amb data 10 d'agost de 2007, va ser emés un informe de Vicesecretaria
sobre la Legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir.

Amb dates 10 i 13 d'agost de 2007, van ser emeses certificacions de
l'Inventari de Béns Municipal i del Registre de la Propietat.

Amb data 7 d'agost de 2007, es va emetre un informe dels Serveis Tècnics
municipals en relació amb les característiques del bé immoble a cedir i la seua
valoració i inclusió en algun Pla d'ordenació.

Obri el debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta que una bona planificació d'instal·lacions educatives hauria d'anar
aparellada d'una revitalització del Nucli Antic, no obstant això, diu que votarà a favor.

A continuació el Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, diu
que no està d'acord amb la ubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes existint com  hi ha
molts edificis en el nucli històric; pregunta sobre el projecte constructiu del Centre, si
s'han tingut en compte els problemes d'aparcaments,  accés mitjançant bus, en
definitiva, accessibilitat; acaba manifestant que l'Escola Oficial d'Idiomes ha vingut a
cobrir el fracàs sembrat per l'Ajuntament respecte de la implantació de la Universitat.

Intervé el Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, manifesta que
es tracta d'un  dia important ja que per fi estarà a Xàtiva l'Escola Oficial d'Idiomes i
addueix que és el resultat de molts anys de treball.

En segon torn intervé novament la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, manifesta el
seu desig d'apuntar que hi ha molts edificis en procés de rehabilitació sense ús
concret i  que l'Escola Oficial d'Idiomes podria ubicar-se en el nucli històric;
manifesta que està a favor de l'Escola Oficial d'Idiomes però ha de  reconéixer-se
que és fruit de sort i influències.

El Sr. Roger Cerdá Boluda, reitera que el projecte de l'Escola Oficial és
important però han de solucionar-se degudament els accessos tant mitjançant
vehicle propi com mitjançant transport públic.

Acaba el torn d'intervencions el Sr. Alcalde-President, manifesta que per a
posar l'Escola Oficial d'Idiomes es necessita un solar de 7.000 m2  requisit que no
compleix cap edifici del Nucli Antic; considera que ha costat molt portar l'extensió
d'Alzira i acaba dient que Xàtiva és hui referent a nivell de serveis.

I vist açò, l'Ajuntament  en Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la cessió gratuïta a la Generalitat, (Conselleria

d'Educació) de la parcel·la ED-106 del sector R-2 Mesquita, qualificada en el PGOU
com a dotacional públic, equipament educatiu, a fi que siga destinada a la
construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes, entenent-se aprovada definitivament si en
el termini de quinze dies, des de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, no es presentara cap al·legació. La mencionada 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-2 Mesquita, segons consta en la
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certificació administrativa de data 21 de març de 2005, inscrita en el Registre de
Propietat de Xàtiva, Tom 1172, Llibre 459, Foli 80, Finca 28898.

Segon. Remeta's l'expedient, per a la seua presa de coneixement, a la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Igualment requerisca's a la
Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana i al Departament d'Educació de
l'Ajuntament de Xàtiva a fi que emeten memòria o informe demostratiu de què els
fins que es persegueixen han de redundar de forma evident i positiva en benefici
dels habitants del terme municipal de Xàtiva.

 Tercer. Assumir el compromís de dotar la parcel·la:

      a)  dels serveis urbanístics que falten per executar.
b) Eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment que poguera dificultar el

normal desenvolupament de les obres i de tots aquells que es descobriren amb
posterioritat.

c) Adoptar els projectes necessaris per a la urbanització a què es refereix
l'apartat a), i per a l'eliminació de servituds i obstacles continguts en l'apartat b).

Quart. Facultar el Sr. Alcalde president per a la firma de la corresponent
escriptura pública de cessió gratuïta i la realització de totes aquelles actuacions que
foren necessàries en l'execució del present acord.

Cinqué. Remetre certificació del present a la Conselleria d'Educació i a
Construccions i Infraestructures Educatives de la Comunitat Valenciana (CIEGSA),
junt amb la resta de la documentació sol·licitada per a la formalització de la cessió.

Sisé. Comunicar el present acord al regidor de Gestió Patrimonial i als
Departaments d'Inventari i d'Intervenció, a efectes pertinents.

3r. 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 dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números 759 al 858 (corresponent al mes de setembre de 2007).
De tot això, queda el Ple assabentat.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia declaració d'urgència adoptada per majoria absoluta legal dels
membres que integren la corporació de conformitat en el que 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'Orde del Dia.

4t.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
EL TRANSPORT ESCOLAR DURANT EL CURS 2007-2008
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S'obri el debat amb la lectura de la Moció que practica el seu firmant, Sra. M
Consuelo Angulo Luna, regidora del grup municipal socialista, del següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Durant els últims anys a Xàtiva, la demanda de places educatives en el barri
nord-oest ha superat l'oferta dels col·legis de la zona; cosa que ha produït que
aquest curs de 2007-2008 molts xiquets del barri d'edats entre els 3 i 5 anys, hagen
d'estar matriculats al centre d'educació infantil Teresa Coloma. La matriculació en
aquest centre va ser acceptada al començament de curs per les famílies com a
segona o tercera opció pel fet que el col·legi comptava amb transport escolar que
feia la ruta pel barri nord-oest des de feia 27 anys.

La realitat sobrevinguda amb el curs començat és que el cost del transport no
és assumible per al nombre de xiquets que fan ús del mateix (20 xiquets, tots del
barri nord-oest)  i s'ha deixat de prestar aquest servei tan necessari i que
complementava l'oferta del col·legi per a ser objecte de matriculació de famílies que
no són de la zona; fet que dificulta enormement la conciliació de la vida familiar i
laboral de les famílies afectades i dels xiquets, que han de cobrir una distància molt
gran a peu per a arribar a la classe. Les famílies estan sense aquest servei des del
dia 1 d'octubre.

Per poder mantenir el servei de transport escolar durant el curs, ja començat,
i la necessitat imperiosa de les 20 famílies per poder portar els seus fills a l'escola és
absolutament necessari que l'administració local subvencione de manera
excepcional la diferència entre el cost que paga cadascun dels pares per fer servir el
transport i el cost de l'empresa per poder portar endavant el transport durant el curs
2007-2008.

Per tot açò els socialistes presentem al Ple de l'Ajuntament la següent
PROPOSTA D'ACORD:

1. Que l'Ajuntament de Xàtiva pague a càrrec del pressupost municipal la
diferència entre el cost del transport per als xiquets matriculats durant el curs
2007-2008 i que fan ús d'aquest servei  i que ascendeix a 3.600,00 euros
anuals i que possibilitarà que es reprenga i mantinga aquest servei durant el
present  curs acadèmic.

2. Que des de la Regidoria d'Educació, durant el curs 2007-2008, es revise i
confeccione un nou mapa escolar adequat a la situació educativa actual de la
ciutat perquè  en el pròxim curs 2008-2009 cada xiquet puga estudiar en el
barri on resideix”.

Acabada la lectura s'obri el debat per a tractar el fons de l'assumpte.

Pren la paraula la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta que és una situació excepcional a la qual ha de donar-se una solució; que
es tracta, tan sols de 3.600 €; que el problema educatiu de la Ciutat és molt major
atés que les places sobrants no estan ben ubicades.

La Sra. Consuelo Angulo Luna, del grup Socialista expressa que es tracta de
recolzar 20 famílies que ho necessiten.
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El Sr. Alcalde-President intervé i proposa que les famílies que no puguen
pagar el transport escolar es personen a l'Ajuntament i se'ls pagarà.

Pren la paraula el Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació; explica
que la ubicació i la distribució de col·legis i alumnes no la fa l'Ajuntament sinó el
Consell Escolar Municipal; aclareix que sempre hi haurà col·legis més pròxims i més
llunyans per a les famílies.

Intervé novament la Sra. Consuelo Angulo Luna, manifesta que la qüestió no
es recondueix a un tema de rendes familiars sinó de despesa inevitable i
sobrevinguda atés que ha deixat de funcionar un  servei que es prestava durant 27
anys.

Pren novament la paraula el Sr. Ramón Vila Gisbert, diu que hi ha altres
possibilitats  com portar als alumnes al col·legi Jacint Castañeda; que s'han realitzat
gestions amb els pares i amb el transportista i que a finals de mes hi haurà un
autobús urbà que prestarà eixe servei; que no obstant això s'obriran ajudes  per als
pares que ho sol·liciten pel que considera que la moció no ha de prosperar.

A la vista del que manifesta el senyor alcalde, proposa que es retire la moció
amb el compromís que, personalment i amb caràcter immediat, farà les gestions
necessàries amb la companyia de transport l'Antellense, a fi que es repose el servei.

Finalment intervé la senyora Consuelo Angulo Luna, que retira la moció
adduint confiança en la paraula donada pel senyor alcalde, en el sentit que
solucionarà la qüestió.

Pel que, retirada la moció, l'assumpte no se sotmet a votació.

4t.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
LA COMPENSACIÓ DE L'IMPACTE NEGATIU DE L'OBERTURA DEL CENTRE
COMERCIAL EN EL COMERÇ URBÀ

S'obri el debat amb la lectura de la Moció que practica el seu firmant, Sr.
Roger Cerdá Boluda, regidor del grup municipal socialista, del següent tenor literal:

“L'equip de govern de l'Ajuntament de Xàtiva ha aprovat la construcció d'un
centre comercial de 55.000 metres quadrats, que inclou un supermercat, botigues
diverses, cines, establiments de restauració i un total de 1.800 places d'aparcament
gratuïtes. Aquest edifici està a punt d'acabar-se i la seua inauguració és imminent.

La posada en marxa d'aquest nou establiment comercial pot suposar un
descens en el volum de negoci dels diferents comerços de la nostra ciutat que ja
enguany han vist reduïdes les seues vendes en un 30% respecte a anys anteriors.
Aquest fet pot suposar una crisi en el sector difícil de superar en alguns casos i que
pot portar el tancament d'un nombre indeterminat de botigues.

S'ha d'afegir, a tot açò, la falta d'aparcaments i d'oferta d'oci (cines, zones
recreatives, allunyament del teatre, etc.) al voltant de la zona del Centre de Xàtiva
que no fa una altra cosa que incidir en la disminució de l'afluència de gent en
aquesta zona i provocar el greuge de la situació manifestada.

Coneguda la tradició històrica de Xàtiva com a ciutat de comerç i serveis i la
necessitat de mantenir el seu nivell de qualitat i vist que el nostre consistori sempre
ha subvencionat i impulsat activitats lúdiques i comercials (Fira Outlet, Concurs
d'Arròs al Forn, etc.) per a augmentar l'atractiu comerç urbà. És necessària l'adopció
de diverses mesures que compensen la situació d'inferioritat en què hui es troba
aquest comerç enfront de l'obertura de l'esmentat centre comercial.

Per això presentem al Ple la següent,
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Proposta d'acord:
1. Destinar tots els impostos (IAE, IBI, Plusvàlua, impost de construcció)

cobrats directament o indirectament del Centre Comercial i de tots els seus
establiments a noves activitats de promoció del comerç que han d'afegir-se a les ja
existents.

2. Reclamar a l'empresa propietària del Centre Comercial una donació  de
300.000 euros, a pagar en 4 anys, per a compensar el possible impacte negatiu de
l'obertura d'aquesta gran superfície. Aquests 300.000 euros estaran íntegrament
destinats a la promoció, formació, millora i modernització del comerç de la nostra
ciutat”.

Acabada la lectura s'obri el debat per a tractar el fons de l'assumpte.

La Sra. M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, pren la paraula per
manifestar que es tracta d'una proposta interessant però prematura i que pot abocar
en la paradoxa que molts comerciants xativins  que a l'inici aposten pel centre, amb
posterioritat acaben tancant; considera que Xàtiva ha de postular-se per un centre
comercial històric obert, amb serveis, modern, cosa que no s'està fent. És per això
diu que anuncia que s'abstindrà.

A continuació pren la paraula el Sr. Roger Cerdá Boluda, manifesta estar a
favor de  tot el que siga incidir en l'existència d'un centre comercial obert; opina que
el centre comercial Plaza Mayor suposarà un problema per a l'actual  comerç urbà
que ha sigut i és el motor de l'economia i referent per a la comarca; expressa que
entre l'opinió dels comerciants hi ha un gran temor del que pot ocórrer i que la
pràctica totalitat vaticina que serà més bé negatiu; considera que cal compensar
amb revitalització del centre comercial tradicional els avantatges d'aparcament,
cines, etc., que ofereix un centre modern; la seua proposta, diu, pretén disminuir
l'impacte negatiu complementàriament a altres mesures ja existents.

A continuació intervé el Sr. Alcalde-President, manifesta que el partit
socialista mai ha estat preocupat pel comerç; recorda que durant els exercicis
pressupostaris 1994 i 1995 no existia partida pressupostària dedicada a comerç; diu
no entendre que es diga  que els comerciants hagen reduït les vendes en un 30%
quan des del govern central es parla que l'economia va bé; considera que des de
l'Ajuntament no hi ha possibilitat legal de cobrar un impost de 300.000 € que
proposa la moció; que, com ha comentat la intervenció de la portaveu del Bloc, el
comerciant que s'estableix en el centre comercial paga molt  en concepte
d'arrendament i pels serveis que té; que el millor impuls per al comerç és urbanitzar i
equipar els carrers sense cobrar contribucions especials, crear aparcaments i zones
blaves; recorda que en els anys en què es van implantar grans superfícies com  Dia,
Consum i Amica governava el Partit socialista i no va fer res per evitar-ho; que en
aquell moment es van tancar uns comerços i se’n van obrir d’altres.

Pren novament la paraula la Sra. M. Isabel Molina Devesa, recorda que el
que va nàixer com un centre d'oci, ara és un centre comercial; opina que la moció
del Partit socialista és curta en les seues pretensions, d'ací que la seua proposta
vaja en la línia d'un projecte més de centre comercial històric més dinàmica i
innovadora; es tracta, diu, de fer comerç intel·ligent i que deixe diners.

Intervé novament el Sr. Alcalde, manifesta que tot el que ha dit la Sra. Molina
Devesa s'està fent; que el comerç sempre és extemporani; que ser comerciant es
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porta en el cor i es trau avant amb el treball;  Xàtiva, diu, és una ciutat competitiva
perquè ha obert les seues portes a tot el món.

El Sr. Roger Cerdá Boluda intervé novament manifesta que  l'alcalde de
Gandia va firmar un conveni amb el Centre Comercial per a revitalitzar el centre
històric recolzat, en aquell moment, per l'actual líder del Partit Popular; demana que
es recolze els comerciants, que se seguisca l'exemple de Gandia i que no se'ls done
l'esquena; opina que si el municipi de Gandia va firmar aquest conveni seria perquè
era possible i, a més, bo.

A continuació pren la paraula la Sra. M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de
Comerç, felicita el grup Socialista per la seua idea però la considera un plagi
inaplicable a Xàtiva; manifesta que fins que va arribar el Partit Popular al govern no
hi havia ni partida pressupostària per al comerç; que s'ha creat el viver d'empreses,
fires, esdeveniments, etc., en la línia d'afavorir el comerç tradicional; que el Pla
d'accés comercial està proporcionant  ingressos i estratègia que respondrà  a les
necessitats del consumidor a mesura que la ciutat vaja augmentant de grandària;
que el nou centre comercial servirà d'estímul.

El Sr. Roger Cerdá Boluda manifesta que no menysté el treball de la
Regidoria, el reconeix en la seua moció i el respecta; no obstant això, diu, la seua
proposta aporta una solució modèlica com  la de Gandia.

Acaba el torn d'intervencions el Sr. Alcalde-President, manifesta que votarà
en contra i afegeix que no li sembla correcte presentar mocions que només
consisteixen a demanar 300.000 € sense proposar.

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-
President i els onze vots dels regidors del Partit Popular), set vots a favor (els cincs
vots dels regidors presents del grup municipal socialista) i  dues abstencions (les
dues abstencions de les regidores del grup municipal bloc, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel grup municipal socialista.

4t.3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT DE XATIVA A LA JUNTA RECTORA DEL CENTRE ASSOCIAT
D'ALZIRA-VALÈNCIA "FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE" DE LA UNIVERSITAT
NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA,  PER A LA CREACIÓ D'UNA AULA A
LA CIUTAT DE  XÀTIVA

El regidor delegat d'Educació, senyor Ramón Vila Gisbert, dóna compte al Ple
de les gestions realitzades amb la Junta rectora del Centre Associat d'Alzira-
València de la UNED, a fi de constituir una aula d’aquesta Universitat a distància a
Xàtiva, concretament en les instal·lacions de propietat municipal situades al carrer
Sant Agustí. Informa el regidor de les titulacions que la Junta rectora i l'Ajuntament
ha considerat convenient impartir en l'Aula de Xàtiva, així com la imperiosa
necessitat d’adoptar acord en la present sessió plenària, donat l'interés mutu de què
les classes puguen impartir-se en el vigent curs acadèmic, 2007-2008 que donaria
començament el pròxim 2 de novembre. Tot això sense perjudici que l'assumpte
puga ser tractat en Comissió Informativa Permanent, amb el propòsit d'ampliar el
debat i la participació de tots els Grups.

A la seua finalització, pren la paraula la senyora Cristina Suñer Tormo, pel
Grup Municipal Bloc. Manifesta el seu desig que s'haja aclarit el contingut i relació
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de les titulacions a impartir i que no existisquen problemes en el futur. També
recorda les seues propostes sobre la Universitat Sènior i altres d'estudis universitaris
alternatius. Finalment prega que les mocions arriben al Ple amb la mínima antelació
per a conéixer-les i formar una opinió.

A continuació el senyor Rober Cerdá Boluda, pel Grup Municipal Socialista,
manifesta que el seu Grup recolzarà la proposta ja que comparteix les iniciatives
tendents a apropar l'educació i, en particular, la Universitat als ciutadans de Xàtiva i
comarca. No obstant això, sol·licita de l'equip de govern que faça el mateix amb les
propostes que ells presenten.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Sol·licitar a la Junta rectora del Centre Associat d'Alzira, València
"Francisco Tomás y Valiente" a la UNED, la creació d'Una Aula de la Universitat
d'Educació a Distància a Xàtiva.

Segon. Instar la Junta rectora del Centre Associat que, estimant la viabilitat
d’aquesta petició, adopte l'acord de sol·licitar a la Junta de Govern de la UNED la
preceptiva autorització per a la creació de l'esmentada Aula.

Tercer. Proposar com a ubicació de  l'Aula, els locals pertanyents a
l'Ajuntament de Xàtiva dituats en l'edifici del C/ Sant Agustí núm. 9, on es troba
ubicat actualment el Conservatari, i sol·licitar l'autorització de la UNED.

Quart. Les aportacions econòmiques de l'Ajuntament, s'entenen com a mers
compromisos, sense perjudici dels actes administratius posteriors en els quals es
concreten tals aportacions.

Cinqué. Formalitzar  el  Conveni,  la  proposta d'esborrany del qual  a
subscriure,  és   del següent tenor literal:

“CONVENI ENTRE LA JUNTA RECTORA DEL CENTRE ASSOCIAT DE LA
UNED A ALZIRA –VALÈNCIA I L'IL·LM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER A LA
CREACIÓ D'UNA AULA

D'una part l'Excm. Sr. Juan Gimeno, rector de la Universitat Nacional d'Educació, en
qualitat de president de la Junta rectora, del Centre Associat d'Alzira, València,
“'Francisco Tomás y Valiente" a la UNED.
I d'una altra part l'Il·lm. Sr. Alfonso Rus Terol en qualitat d'alcalde- president de
l'Ajuntament de Xàtiva.

EXPOSEN
I. Que el Centre Associat d'Alzira València "Francisco Tomás y Valiente" a la UNED
va ser creat per Ordre Ministerial de data 21 de setembre de 1978, publicada pel
BOE el 8 de novembre de 1978, per a atendre l'Ensenyança Universitària a
Distància de totes aquelles persones residents en la seua zona d'influència.

II. Que l'Ajuntament de Xàtiva està interessat a promoure la creació d'una Aula del
Centre Associat d'Alzira, València, dins del seu terme municipal.

III. Que en la sessió del Ple de l'Ajuntament de data ….de …. de 2007, es va
acordar, per majoria, ……sol·licitar a la Junta rectora del Centre Associat la creació
d’aquesta Aula.
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IV. Que el mencionat acord del Ple de l'Ajuntament (una vegada ferm) en via
administrativa, s'acreditarà en el certificat expedit pel secretari de la corporació i
s'adjuntarà a aquest conveni com a Annex Documental I.

V. Que la Junta rectora del Centre Associat, estimant la viabilitat d’aquesta petició,
adoptarà l'acord en la seua  reunió de ….de ……2007, sol·licitar a la Junta de
Govern de la UNED la preceptiva autorització per a la creació de l'esmentada Aula,
la qual cosa s'acreditarà mitjançant certificació del secretari de la Junta rectora unida
al  Conveni com a Annex Documental II.

VI. Que la Junta de Govern de la UNED en la seua sessió de data …de…. de 2007
autoritzarà la creació d’aquesta Aula, i es farà  constar en l'annex Documental III
consistent en certificació del secretari general d’aquesta Universitat.

En mèrit de l'anteriorment exposat ambdues parts:

ACORDEN
Crear una Aula dependent del Centre Associat a la UNED d'Alzira València a la
localitat de Xàtiva, d'acord amb les següents

ESTIPULACIONS
1a. L'Aula serà part integrant del Centre Associat de la UNED a Alzira València, a la
normativa legal, administrativa i acadèmica del qual haurà de subjectar-se en
l'exercici de les seues activitats.

2a. L'Aula s'ubicarà en els locals pertanyents a l'Ajuntament de Xàtiva situats en
l'edifici on es troba ubicat el Conservatori, del C/ Sant Agustí núm. 9, que
s'autoritzaran  per la UNED. Tot canvi d'ubicació de l'Aula o qualsevol actuació que
es pretenga realitzar en o dins de l'immoble, serà prèviament comunicada al director
del Centre Associat perquè, en cas de considerar-se beneficiosa per a les activitats
de l'Aula, la sotmeta a l'aprovació de la Junta rectora i del Vicerectorat de Centres
Associats, sense les autoritzacions dels quasl no podrà realitzar-se. L'ús dels locals
per la UNED serà gratuït i amb caràcter indefinit. Aquesta cessió gratuïta d'ús no
podrà ser modificada ni revocada en cap moment, ni tan sols a conseqüència de la
denúncia del Conveni per l'Ajuntament, mentre la Junta rectora decidisca continuar,
a càrrec del pressupost del Centre Associat, les activitats docents en l'Aula.

3a. L'Aula turoritzarà les ensenyances del curs d'Accés Directe per a Majors de vint-
i-cinc anys (CAD) a partir de l'entrada en vigor del present Conveni. A més de les
ensenyances del CAD" el Centre Associat podrà organitzar en l'Aula aquelles
activitats culturals no reglades que considere convenients per als alumnes de la
comarca... d'acord amb les directrius generals aprovades per la Junta de Govern de
la UNED.

4a. L'Aula comptarà amb el nombre adequat de professors-tutors que determine el
Centre Associat d'acord amb les directrius academicodocents marcades pels òrgans
col·legiats de la UNED.

5a. L'Aula comptarà amb:
Sales per a les tutories,
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Biblioteca
Sala de lectura
Videoconferència
Videoteca
Audioteca

6a. La Junta rectora del Centre Associat, conscient de l'important servei que se li
exigeix, es compromet a complir amb les obligacions administratives i docents
contretes en el present Conveni.

7a. Per la seua banda, l'Ajuntament de Xàtiva es farà càrrec de la totalitat de les
despeses que origine l'obertura de l'Aula així com dels derivats del seu
manteniment. A efectes merament enunciatius i no limitadors se citen els següents:

Salaris del personal d'administració i serveis.
Compensació de professors- tutors.
Adquisició de material bibliogràfic
Ús i manteniment de l'immoble (aigua, electricitat, neteja del local, recollida de
residus sòlids, etc. )
Mobiliari.
Immobilitzat material (per exemple, fotocopiadora, videoconferència, ordinadors,
material d'oficina, etc. )

8a. A fi de facilitar la gestió acadèmica i administrativa podrà ser designa, un
coordinador de la mencionada Aula. Correspon al director del Centre Associat la
facultat de nomenar o remoure el coordinador.

9a. La Junta rectora del Centre Associat inclourà en el pressupost anual les
despeses de l'Aula així com la quantitat que l'Ajuntament ha d'aportar al mateix.

10a. L'Ajuntament s'obliga a incloure anualment en els seus pressupostos la partida
necessària per a fer front a les despeses de l'Aula acordades en aquest Conveni.
(OPCIÓ: Pot establir-se a més una clàusula d'actualització anual mínima d’aquesta
partida prenent com a dada el IPC o un altre índex semblant).

11a. L'aportació econòmica de l'Ajuntament al pressupost del Centre Associat es
farà efectiva per semestres anticipats. L'incompliment d'aquesta clàusula serà motiu
de resolució del present Conveni sense necessitada prèvia denúncia.

12a. La denúncia del Conveni podrà ser realitzada per qualsevol de les parts, havent
de ser notificada expressament i fefaentment amb un termini mínim de dotze mesos
d'antelació. Conseqüentment, efectuada la denúncia, ambdues parts seguiran
obligades a complir tots i cadascun dels seus compromisos fins a l'expiració
d’aquest termini.

13a. Fins que no es denuncie el Conveni, tota disconformitat en la partida
pressupostària de despeses de l'Aula suposarà la pròrroga automàtica de l'últim
pressupost aprovat.

14a. Forma part inseparable d'aquest Conveni l'annex Documental consistent en:
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I. Certificació expedida pel secretari de l'Ajuntament en què acredite que l'acord del
Ple, sol·licitant al Centre Associat la creació de l'Aula a la localitat, és ferm en via
administrativa.
II. Certificació expedida pel secretari de la Junta rectora en què s’acorde sol·licitar a
la Junta de Govern de la UNED autorització per a crear aquesta Aula.
III. Certificació expedida pel secretari general de la UNED en què autoritze la creació
de l'esmentada Aula.
IV. Certificació expedida pel secretari de l'Ajuntament en què s’acredite l'aprovació
de la partida pressupostària de despeses de l'Aula per al curs acadèmic 2007-2008.

Amb base en els antecedents expressats i subjecció a les estipulacions pactades.
Queda establert el present CONVENI DE CREACIÓ D'UNA AULA A
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA DEPENDENT DEL CENTRE ASSOCIAT D'ALZIRA
VALÈNCIA "FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE" A LA UNED el qual és firmat per
quadruplicat. En prova de conformitat, per ambdues parts en el lloc i la data dalt
indicats. “

Sisé. Facultar l'alcalde-president per a la firma del referit Conveni.

5é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

• Sra. Marisa Molina Devesa, prega a la regidora Sra. M. Emilia Soro Perona,
regidora delegada de Turisme,  que li conteste a la pregunta que li va realitzar en
la sessió plenària anterior sobre el retard del Pla de Dinamització Turística.

− La Sra. M. Emilia Soro Perona, contesta que en la Comissió Informativa
Permanent Sociocultural va assistir la Dinamitzadora perquè li feren les
preguntes que consideraren pertinents i no li’n van formular cap.

− El Sr. Alcalde respon, no obstant això, que l'aval formalitzat per l'Ajuntament
és una mera qüestió de justificació  per tràmits administratius.

• La Sra. Molina Devesa pregunta al regidor Sr. Vicente Parra Sisternes per la
regularitat que se segueix per a convocar el Consell Agrari.

− El Sr. Parra contesta que el Consell Agrari es reuneix a petició de qualsevol
membre o del president, i que no existeix un calendari preestablert.

• La regidora Sra. Isabel Molina, pregunta novament al regidor Sr. Vicente Parra
per l'estat en què es troba el desviació de la Sèquia Murta en el Sector Mesquita.

− El Sr. Parra contesta que els regants no volien la solució tècnica que
finalment s'ha adoptat, però els enginyers van mantenir la proposta del
projecte i està funcionant bé.

• La Sra. Molina pregunta per la calçada romana trobada en el nou Mercadona.

− El Sr. Parra respon que no té coneixement
− La Sra. Molina prega que s’envie l'arqueòleg a fi que informe.
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• La regidora Sra. Cristina M. Suñer Tormo pregunta per la situació en què es
troben les fiances de l'empresa Llanera en el PAI del Palasiet, en les obres del
Centre Comercial Plaza Mayor, en la Plaça de Bous,  etc.

− El Sr. Vicente Parra, contesta que tot s'ha executat sense cap contratemps;
les fiances estan al dia i podran ser executades si arribara el cas.

• La Sra. Suñer Tormo pregunta per la situació en què es troba el Projecte de la
Ciutat de la Justícia que va publicitar l'empresa Llanera.

− El Sr. Alcalde contesta que el conseller ha afirmat que farà la Ciutat de la
Justícia; que les publicitats de l'empresa Llanea són el seu problema.

A les 14 hores i 15 minuts abandona la sessió el regidor Sr. José Antonio Vidal
Piquer.

• El regidor Sr. Ricardo Medina Medina pregunta al regidor Sr. Jorge Herrero
Montagud per la subvenció d'Imelsa per als vestuaris del camp de futbol “Paquito
Coloma”.

− El Sr. Herrero contesta que  s'estava pendent del traçat de la ronda Exterior
però que està a punt de definir-se.

• El Sr. Medina prega que es tinga en compte el nom del ciclista  Diego Cháfer per
a futures assignacions a vials públics.

• El Sr. Rafael Llorens Gosálbez pregunta en què afecta la suspensió de
pagaments de l'empresa Llanera a l'Ajuntament.

− El Sr. Parra contesta que totes les obres estan en funcionament excepte el
pàrquing de la Plaça Calixt III que  està  parat per la Llum de les Imatges.

• El Sr. Llorens pregunta per la constitució del Consell d'Administració de Proexa,
SA.

− El Sr. Alcalde contesta que portarà al Ple la seua proposta.

• El  regidor Sr. Roger Cerdá Boluda prega al Sr. Perigüell que es revise la situació
d'obtubació  dels embornals dels carrers de la zona baixa per a poder evitar els
problemes succeïts en les recents pluges.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les catorze hores i vint   minuts
alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr.
Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com a secretària que done fe.

            VIST I PLAU:
      L'ALCALDE,                                                            EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


