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PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 18/2007
DATA: 5 DE NOVEMBRE DE 2007

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors

Sra. Mª José Masip Sanchis
Sr. Ramón Vila Gisbert
Sr. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión
Sr. Marco Antonio Sanchis Fernandez
Sra. Rosa María Esteban Miedes
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sra. Mª Emilia Soro Perona
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. Mª José Pla Casanova
Sr. Vicente Parra Sisternes
Sr. Enrique Perigüell Ortega
GRUP SOCIALISTA

Sr. Roger Cerdá Boluda
Sra. Mª Consuelo Angulo Luna
Sr. Rafael Llorens Gosálbez
Sra. Ana Francisca Sanhipólito Diego
Sr. Ricardo Medina Medina
Sr. Abel Tasqué García
Sra. Cristina Silvana Torres Cámara
GRUP BLOC

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sra. María Isabel Molina Devesa
INTERVENTORA
Sra. CARMEN SAVALLS SANFÉLIX

VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
Sr. EDUARDO BALAGUER PALLÁS

A la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia cinc de
novembre de dos mil set, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial i sota la Presidència del Sr. alcalde-president, Sr. Alfonso Rus
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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 a federatari.

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 en
funcions.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 17, DEL 5
D'OCTUBRE DE 2007

De conformitat amb allò que preceptual'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 havia de formular alguna observació sobre l'acta de la sessió
anterior, que s’havia distribuït junt amb la convocatòria ara se realitza.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc reitera que les actes
haurien de fer-se directament en valencià, en compte de traduir-les, la qual
cosa motiva el seu vot en contra.
I no havent-se formulat cap altra objecció, per dèneu 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, s'aprova l'acta de referència,
corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 5 d'octubre de 2007.

2n. SOBRE L’ELECCIÓ DE REPRESENTANTS DE LES ENTITATS
LOCALS EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT
IMMOBILIÀRIA  SEGONS L'ORDRE DEL MINISTERI D'ECONOMIA I
HISENDA, EHA/2386/2007, DEL 26 DE JULIOL

Atès l'Ordre de 26 de juliol de 2007, del Ministeri d'Economia i Hisenda,
per la qual s'estableix el procediment de designació dels representants locals
en diversos òrgans relacionats amb el Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària.

Vist l'Escrit del Ministeri, de l'11 de setembre, en què es comunica
l'elecció de Xàtiva, juntament amb Mislata i Tavernes Blanques, com
ajuntaments representants de les Corporacions Locals al meritat Consell.

Vist l'acord que ha adoptat la Junta de Govern Local, en la sessió del 17
de setembre de 2007, en què es designa el regidor d'Hisenda, Jorge Herrero
Montagud, per representar l'Ajuntament de Xàtiva en aquest organisme.

Vista la necessitat afegida, de proposar tècnics municipals que integren
les Juntes Tècniques Territorials de Coordinació Immobiliària.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. alcalde-
president i els onze vots dels regidors del grup municipal popular), nou
abstencions (les set abstencions dels regidors del grup municipal socialista i les
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dues abstencions de les regidores del grup municipal bloc) i cap vot en contra,
adopta l'ACORD  següent:

Primer. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local, del 6 de novembre
de 2007, sobre la designació  en el Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de València, a Jorge Herrero Montagud, regidor d'Hisenda
d'aquest Ajuntament.

Segon. Proposar els següents Tècnics de la Junta Tècnica Territorial de
Coordinació Immobiliària de la Comunitat Valenciana.

• José Agramut Ros de Ursinos, Arquitecte de l'Ajuntament de
València.

• Antonio Vela Masó, Arquitecte de l'Ajuntament de Xàtiva.
• Juan Molina Martínez, Arquitecte de l'Ajuntament de Mislata.
• Evaristo López Teruel, Arquitecte de l'Ajuntament de Llíria.
Tercer. Comunicar aquest nomenament al Ministeri d'Economia i

Hisenda perquè en prenguen coneixement i efectes i al regidor nomenat.

3r. EXP. NÚM.  864/2005 PER A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE
D'EXECUCIÓ DE LA CIUTAT DE L'ESPORT. DECLARACIÓ DE DESPESA
PLURIANUAL

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta que
l'empresa adjudicatària ha presentat el projecte modificat amb el
desglossament següent:

Ampliació del projecte d'execució 151.803,89
Projecte desviació de línies d'alta tensió     1.117.033,25
Total de l’ampliació del projecte 1.268.837,14

Aquesta modificació suposa un increment del 16,42% sobre el projecte
inicial. L'import total del projecte és de 8.998.037,14 €.

Vist que l'ajuntament va concertar un préstec, per un import
d'1.938.042,03 €, per al finançament parcial del Conveni, queden pendent del
conveni 627.667,20 €. Els quals, per ajustar-los a les anualitats del conveni es
podrien programar 127.667,20 € per a 2008 i 500.000,00 € per a 2009.

D'acord amb el finançament inicial, l'aportació de l'Ajuntament es
realitzarà a partir de la venda del Patrimoni Municipal del Sòl, amb l'aprovació
prèvia del projecte de la Ciutat de l'Esport, dins del Programa de Sostenibilitat.

Vist l’informe de fiscalització favorable de la interventora amb data de 2
d'octubre de 2007.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de
Comptes amb data de 25 d'octubre de 2007

Vistos els articles 174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90, que
regulen les despeses de caràcter plurianual.

Inicia el torn d'intervencions Cristina Maria Suñer Tormo, del grup
municipal bloc. Avança que votarà en contra perquè no comparteix la forma
d'utilitzar els diners públics de l'equip de govern; el finançament queda pendent
a què es legitime la utilització de Patrimoni Municipal del Sòl; l'increment de
projectes s'està convertint en una tònica habitual ja que tot el món havia de
saber de l'existència de servituds abans de redactar el projecte i no obstant
això no es van contemplar; hi ha múltiples irregularitats; el Programa de
Sostenibilitat de Xàtiva és una excusa per a utilitzar el Patrimoni Municipal del
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Sòl indegudament i la Conselleria i el Consell Jurídic Consultiu sols ho permet
al municipi de  Xàtiva. Acaba la seua intervenció  manifestant que el projecte de
la  Ciutat de l'Esport sobredimensiona el futbol  i ho qualifica com un projecte
megalòman.

A continuació intervé Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista,
manifesta que està a favor de la Ciutat de l'Esport però no amb el seu
finançament ja que es gastaran 6'5 milions d'euros en la venda de patrimoni
municipal del sòl quan hi ha dues sentències que evidencien que no es gasta
degudament ja que no es pot vendre patrimoni per prestar serveis;  considera
que la Diputació Provincial de València o la Generalitat Valenciana haurien
d'ajudar per mitjà de subvencions. Acaba dient que és l'hora d'invertir en
instal·lacions però no d'aquesta manera, i per això votarà en contra.

Pren la paraula Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Foment i
Agricultura, manifesta que el projecte està  consensuat per tots els col·lectius i
que s'han admés múltiples esmenes; la Ciutat de l'Esport és una instal·lació per
a tots que és necessària; el seu finançament és accessori; el finançament amb
patrimoni municipal del sòl prové d'un programa de sostenibilitat que ha sigut
aprovat i que no ha sigut recorregut, per la qual cosa està en vigor; les
plusvàlues obtingudes s'han reinvertit en la societat xativina. Considera que no
existeixen irregularitats, i la prova són els informes tècnics, tots en sentit
favorable.

Intervé novament Cristina Mª Suñer Tormo, considera que des del punt
de vista esportiu el projecte és deficitari en piscines i en altres qüestions; la
participació dels clubs ha sigut vergonyosa; és una Ciutat de l'Esport
eminentment futbolística. La gestió global de les instal·lacions esportives és
deficient en la seua totalitat i la Ciutat de l'Esport també ho serà; li preocupa la
forma de gestionar els diners de tota la ciutadania; la baixa de la mercantil
adjudicatària no es destina a instal·lacions esportives sinó a instal·lacions
elèctriques i a sèquies. Acaba aclarint que les irregularitats a què es refereix
són les referides a la utilització del patrimoni municipal del sòl.

A continuació intervé Roger Cerdá Boluda, que manifesta que el més
criticable  del projecte és el seu finançament. Està d'acord en què el projecte ha
estat consensuat però creu que és una llàstima no apostar per una piscina
coberta per tal d’afavorir la iniciativa privada. El finançament és important i seria
molt més interessant i positiu haver obtingut subvencions en compte de
recórrer a la venda. Acaba dient que en la forma d'executar el projecte.

Finalitza el torn d'intervencions l’alcalde-president, manifesta que el
projecte de la Ciutat de l'Esport s'ha convertit en el projecte del Partit popular ja
que el Partit socialista i el Bloc no el comparteixen. La Generalitat Valenciana
ha aportat 3 milions d'euros; considera que l'oposició no proposa cap
alternativa al finançament previst; diu que  s'han fet habitatges de protecció
oficial  i se’n faran de més; el Partit socialista va votar en contra del Pla General
d'Ordenació Urbana que ha proporcionat Patrimoni Municipal del Sòl; Xàtiva és
una de les ciutats millor tractades per la Generalitat Valenciana i per la
Diputació de València; és un model per a molts altres ajuntaments en matèria
de sostenibilitat i gestió del patrimoni municipal del sòl.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. alcalde-
president i els onze vots dels regidors del grup municipal popular), nou vots en
contra (els set vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de
les regidores del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:
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Primer. Declarar despesa de caràcter plurianual el Projecte de
construcció de la Ciutat de l'Esport, amb el finançament, les anualitats i
percentatges que s'indiquen:

Conveni Generalitat Aportació
Ajuntament

Anualitat Import

Préstec
Avalat amb
Conveni

Conveni
Pendent Venda PMS Percentatge

2007 1.938.042,03 1.938.042,03 100%
2008 3.234.783,57 127.667,20 3.107.116,3

7
167%

2009 3.825.211,54 500.000,00 3.325.211,5
4

197%

8.998.037,14 1.938.042,03 627.667,20 6.432.327,9
1

Segon. Exigir a l'empresa adjudicatària la constitució d’una fiança
complementària per un import del 4% de la modificació del projecte.

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària, al director
d'Àrea de Foment i a l'Oficina Pressupostària, als efectes oportuns.

4t. EXP. NÚM. 609/2007 PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'EXERCICI 2008

Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït pels serveis
econòmics de la Intervenció de Fons, per a la modificació de les ordenances
Fiscals per al pròxim exercici econòmic de 2008, i la seua aplicació en aquest
municipi.

Per calcular l'increment de preus al consum, s'ha tingut en compte el
període d'agost de 2006 a agost de 2007.

La secretària llegeix el dictamen de la Comissió d'Hisenda i Especial de
Comptes, en què s'exposa la proposta de modificació per a cadascuna de les
ordenances, que es concreta en:
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
D'acord amb el que estableix l'article 107.3 del TRLRHL, s'aplica una reducció
del 40% sobre els nous valors del sòl, sense que en cap cas el nou valor
cadastral puga ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment
de valoració col·lectiva.
Taxa pel subministrament d'aigua potable
Es proposa un increment del 2,2%.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
El coeficient que s’ha d’aplicar sobre les quotes mínimes és l'1,876, amb un
augment respecte a l'exercici anterior del 2,2%, corresponent al IPC de l'any
passat.
Taxa per aprofitament especial de la via pública
S'augmenten les tarifes un 2,2% respecte a les de l'exercici anterior, i es canvia
el sistema de mesura per a l'ocupació de la via pública, el qual passa d'unitats
de taules i cadires, a metres quadrats ocupats.
Taxa de guals i la reserva de via pública per a càrrega i descàrrega
S'incrementa un 2,2%.
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Conservatori de música Luis Milán
Proposta de la Regidora amb un increment de tarifes de 2,2%.
Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments
S'incrementen un 2,2%.
Taxa per recollida de fems
S'incrementen les tarifes un 10 % en relació amb les que s’apliquen durant
l'exercici anterior.
Taxa pels serveis prestats al cementeri municipal
S'incrementen els preus un 2,2% respecte a l'exercici anterior.
Taxa per l'estacionament de vehicles a la via pública
L’estudi de l'Oficina Pressupostària considera un IPC acumulat del 16,50%
(segons la certificació de l'INE), un arrodoniment de la tarifa al múltiple superior
de 5 cèntims. Els increments en les tarifes superiors al IPC acumulat, s'han
compensat amb un increment en el temps, perquè la relació del preu per minut
entre 2002 i 2008 tinga un increment en l'entorn del 16,5%.
Taxa per llicències urbanístiques
S'augmenten un 2,2%.
Taxa pels serveis de clavegueram
S'incrementen un 2,2%.
Taxa de recollida de vehicles de la via pública i depòsit municipal
Proposta de la Policia Local, amb un increment del 3,5% per l'arrodoniment a la
unitat d'euro superior.
Impost de Béns Immobles
Establir la bonificació dels immobles afectats per obra nova o rehabilitació en
un 50%.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Taxa per les llicències
urbanístiques. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
Modificació de diversos articles per tal d’adequar-los al TRLRHL.

Considerant la normativa legal que estableixen els articles 15 i següents
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Vist que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la interventora.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de

Comptes del 25 d'octubre de 2007.

Obert el torn d'intervencions pren la paraula Cristina Mª Suñer Tormo,
del grup municipal bloc, demana que la modificació de les Ordenances Fiscals
es faça més prompte i així donar més participació; diu que votarà en contra
perquè no comparteix ni la forma de recaptar ni la forma de gastar de l'equip de
govern; aquesta dinàmica  porta a haver de realitzar plens extraordinaris durant
el mes de desembre i impedir la tasca de l'oposició; no observa la tarifa per
utilització de la Plaça de Bous, per aquesta raó desitja saber en quines
condicions  pot utilitzar-se i, si de cas que no existiren les aquestes condicions,
proposa que es regule per a que es puga utilitzar per tots i per igual.

Intervé a continuació Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista,
manifesta que són unes modificacions a l'alça que busquen una política
megalòmana i desmesurada de despeses; va en contra de la qualitat de vida i
del desenvolupament dels ciutadans; s'incrementa tota la pressió fiscal i al
mateix segment de veïns, els menys benestants; demana unes taxes més
socials, i  per aquesta raó fa la proposta següent:
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1. Bonificació del 50% de l'IBI a les famílies nombroses.
2. Bonificació del 50% de l'IBI durant 4 anys a qui haja adquirit el primer

habitatge.
3. Bonificació del 50% de l'IBI als veïns de Bixquert durant el temps

necessari per què s’equiparen els serveis d'aquesta zona als de la resta de la
ciutat.

4.Bonificació del 20% de l'IBI durant 2 anys als comerços de la ciutat que
reduïsquen l'impacte negatiu del centre comercial

Continua la seua intervenció Roger Cerdá, i sol·licita la congelació dels
impostos de la construcció, les plusvàlues i la zona blava, així com l'eliminació
de la taxa que paguen els col·lectius locals per utilitzar del Gran Teatre

En finalitzar pren la paraula l’alcalde-president, manifesta que les
propostes de Roger Cerdá són incongruents; els augments proposats són els
del IPC.

Cristina Mª Suñer Tormo, intervé i es dirigeix a l’ alcalde per demanar-li
una resposta a la seua pregunta sobre la utilització de la Plaça de Bous.

L’alcalde tanca el torn d'intervencions  i contesta que no és el fòrum ni el
moment adequat.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. alcalde-
president i els onze vots dels regidors del grup municipal popular),  nou vots en
contra (els set vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de
les regidores del grup municipal bloc) i cap abstenció,  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 determinar l'import de l'increment real, s'ha d’aplicar sobre la
base imposable o sobre el valor del terreny a l'hora de meritar el percentatge
corresponent d'acord amb el nombre d'anys durant els quals s'ha generat
aquest increment.
Si es té en compte que s'ha realitzat un procediment de valoració col·lectiva,
s’ha de prendre com a valor del terreny l'import que resulte d'aplicar als nous
valors cadastrals una reducció del 40 per cent. La reducció prevista no s'aplica
als valors cadastrals que resulten del procediment de valoració col·lectiva que
siguen inferiors als fins llavors vigents. El valor cadastral reduït no podrà ser en
cap cas inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de
valoració col·lectiva.
…
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Art. 1. De conformitat amb el que preveu l'Art. 95.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, el coeficient d'increment de les quotes de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica establert en l'apartat primer
d’aquest article es fixa en l'1 ,876.
Coeficient sobre quotes mínimes 1,876
Classe de vehicle                                                                               Tarifes 2008
A) Turismes
De 8 fins a 11.99 CF 23,68
Menys de 8 CF 63,93
De 12 fins a 15.99 CF 134,96
De 16 fins a 19.99 CF 168,11
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Més de 20 210,11
B) Autobusos
De més de 21 places 156.71
De 21 a 50 places 222,57
De més de 50 places 278,21
C) Camions
De menys de 1000 Kg càrrega útil 79,32
Del 1000 al 2999 Kg de càrrega útil 156,27
De més de 2999 a 9999 Kg de càrrega útil 222,57
De més de 9999 Kg de càrrega útil 278,21
D) Tractors
De menys de 16 CF 33,15
De 16 a 25 CF 52,10
De més de 25 CF 156,27
E) Remolcs i semiremolcs
De 750 a 1000 Kg de càrrega útil 33,15
Del 1000 al 2999 Kg de càrrega útil 52,10
De més de 2999 Kg de càrrega útil 156,27
F) Altres vehicles
Ciclomotors 8,29
Motos fins a 125 cc 8,29
Motos de 125 fins a 250 cc 14,20
Motos de més de 250 fins a 500 cc 28,42
Motos de més de 5000 fins a 1000 cc 56,82
Motos de més de 1000 cc 113,65
…
Taxa pel subministrament d'aigua potable
Art. 4t. Tarifa
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 4,57€/quadrimestre
13,71€/any) per cada comptador i usuari.
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua
potable de 0,2750 €/m3 d'aigua consumida.
3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:
- Per cada habitatge 83,56€
- Per cada local comercial o industrial, 0,90904€/m2 amb un mínim de 96,10€
- Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels
propietaris 167,00€
El pagament d'aquestes quantitats s’ha de verificar una sola vegada i amb el
concepte que s'expressa. Les connexions són per part del peticionari sota 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 53,22
15 mm 55,84
20 mm 61,95
25 mm 104,21
30 mm 124,76
40 mm 169.54
50 mm 306,10
65 mm 374,06
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80 mm 454,77
L'alta pressuposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de
l'Ajuntament. El canvi de nom no implica un cost per al sol·licitant, excepte quan
suposa la instal·lació d'un nou comptador, la qual cosa es considera una alta
nova. A més de la quota d'alta, i a la signatura de la pòlissa de deute, s'han de
dipositar en concepte de fiança la quantitat de, 51,23 €. Per a la devolució de la
fiança l'usuari ha de presentar, en el moment de la baixa del servei, una còpia
de la pòlissa de deute.
5. L’Ajuntament subministra i instal·la els aparells comptadors amb la validació
oficial de la Conselleria d'Indústria.

Taxa per aprofitament especial de la via pública
Art. 5è. La tarifa dels 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 21,67
b) Aparells de venda automàtica per fira 18,40
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
…
Mesures i mòduls
Les taxes s’han de liquidar per l'ocupació de metres quadrats que s'empren en
les terrasses.
Les tarifes dels aprofitaments regulats en la present ordenança són les
següents:
Categoria especial Valor per 1 metre quadrat      47,50 €
Categoria primera Valor per 1 metre quadrat      30,30 €
Categoria segona Valor per 1 metre quadrat      21,70 €
O. cap de setmana Valor per 1 metre quadrat        8,70 €/setmana
Per a la setmana de Fira d'agost, mes d'agost, s'estableixen les tarifes
següents:
Categoria especial Valor per 1 metre quadrat     47,50 €
Resta categories Valor per 1 metre quadrat     26,00 €

Infraccions i sancions
Als efectes d’aquesta ordenança, es consideren infraccions totes les accions
que tendeixen a vulnerar, tant de manera voluntària com involuntària, aquest
text, com ara la protecció amb cerques reglamentàries, falta o descura en la
neteja de la superfície, major ocupació de la concedida, etc., i s’han de
sancionar amb el 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 amb un termini d'execució que no siga superior a 6 mesos, s’ha
de cobrar el 10% de la quota líquida de l'impost sobre construccions.
Per a les obres amb un termini d'execució superior a 6 mesos s’ha de practicar
la liquidació provisional, tenint en compte el termini d'execució fixat en el
projecte, segons la tarifa de 4,75€ al mes per metre quadrat de via pública
ocupada, a aquests efectes, els sol·licitants de les llicències han d'aportar un
pla on conste la superfície que es pretén ocupar a fi de practicar la liquidació
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provisional. En finalitzar les obres s’ha de practicar la liquidació definitiva tenint
en compte la duració efectiva de les obres.
Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d'actuació o en la
zona de Bixquert i les obres que no impliquen l'ocupació de la via pública, estan
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 369,56
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció 148,20
Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, s’ha de
pagar, 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 4,90
b) Si és al mes, per metre lineal o fracció 25,75
2.  Ús privat.
2.1. Activitats recreatives.
L'ocupació de la via pública per a la realització d'activitats recreatives es liquida
per mitjà de la tarifa següent:
2.1.1. Closos i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d'espectacle:
€
Fins a 1.000 espectadors de capacitat: 59,70
Més d'1.000 espectadors de capacitat: 162,30
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 25,30
Firal agrícola per ml 31,60
Llocs fira 1a categoria per ml 42,10
Fira: tómboles i rifes per ml 93,70
Llocs venda productes ordinaris (primera categoria) 59,70
Llocs venda productes ordinaris (segona categoria) 52,60
Fira del bestiar per cada animal sense quadra dins del recinte 3,60
Fira bestiar. Per ml de pessebre 21,20
Per parades ambulants per ml i dia 4,90
Fira de Nadal
Atraccions Fira de Nadal per metre lineal 21,20
Llocs de venda per metre lineal 24,70
Si l'Ajuntament decidira que l'adjudicació dels llocs de Fira es fera mitjançant
una subhasta, aquests preus s'ha d’entendre com a mínims.
2.2. Quiosc.
Per l'aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació d’un
quiosc, regeix la tarifa següent:            €
En carrers de primera categoria per m2 o fracció. 73,00
En carrers de segona categoria per m2 o fracció 36,60
…
Taxa per a 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 57,35
En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle
assenyalada, a més de la taxa  8,25
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b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml o fracció
En horari matinal 35,40
En horari de vesprada  35,40
c) Les plaques que entrega l'Ajuntament, tant les de reserva
d'aparcament com les de càrrega o descàrrega, es faciliten a  29,20

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 que fixa la tarifa
de l'apartat següent per a cadascun dels diferents serveis.
Taxes i quotes
Matrícula (per assignatura) 29,00€
Carnet escolar 1,75€
Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés) 18,40€
Quotes trimestrals
Instrument 46,00€
Signatures complementàries. 27,60€
(a partir de 5 signatures, la resta exempt)
Les famílies nombroses tenen una bonificació del 50% en la matrícula.
El segon germà té una bonificació del 25% en la matrícula.

Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments
Article 10. Tarifes.
La taxa per la llicència municipal d'obertura d’un establiment i d'activitats
qualificades, segons el Nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/90,
de 26 de març, es liquida aplicant les següents quotes fixes:
Tramitació de llicència d'establiment.  337,70
Canvis de titularitat de llicència d'establiment  169,45
Tramitació de llicències d'activitats qualificades. 844,75
Canvis de titularitat de llicències d'establiment.  421,80
Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat
mercant 115,60

Taxa per recollida de fems
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es constitueix amb 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 34,65
A 66,80
B 199,10
C 400,25
D 534,20
E 4.249,85
F 16.653,00
…
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
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L'Ajuntament pot aplicar aquesta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les
tarifes anteriors, però la producció mitjana diària que ha de superar és de 50
kg./dia o de 300 litres/dia en volum.
Per a l'obtenció del cost real es fixen els paràmetres següents:
Preu total per quilogram (Pu): 0,1030 €
Penalització per volum (Pv): 274,00€ a l'any per unitat de contenidor addicional.
Medi de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles
recol·lectors; aquesta mesura la realitza directament l'Ajuntament o a instàncies
dels particulars i comprén la mitjana aritmètica dels pesos diaris efectuats
almenys durant un període de dues setmanes representatives de producció.
Així, doncs, la tarifa que s’aplica és:
TARIFA = PMD + PU + 365 + PV)
Aquesta tarifa es prorrateja en l'exercici d'implantació, i es descompta la tarifa
inicialment abonada pel productor.
D’aquesta manera, la tarifa establerta continua vigent per al productor, i
únicament s'actualitza anualment el preu total per quilogram.
La producció mitjana diària queda vigent, com a mínim durant 6 mesos des del
moment de la seua avaluació, i és vàlida mentre no es modifique. Tant
l'Ajuntament com els particulars, poden sol·licitar la revisió d'aquesta producció
mitjana i l'ajust de la tarifa corresponent.
A fi de quantificar adequadament les produccions, l’Ajuntament facilita als
productors especials contenidors personalitzats que s’han d'ubicar en l'interior
dels centres de producció i s’han d’entregar als serveis de recollida segons
l'horari que 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. 4t. Els drets o taxes que percep l'Ajuntament són els que determina la tarifa
següent:
1) Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera 109,70 €
Segona 894,15 €
Tercera 894,15 €
Quarta 894,15 €
Cinquena 894,15 €
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 8.339,40 €
Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu és de 894,15 € com a tarifa
única.
S'estableix en 50 anys el dret d'ocupació temporal dels nínxols.
2) Per l’ocupació temporal del parterre o jardí per a cendres l'import és de
435,60 € i es concedeixen 25 anys els drets d'ocupació temporal.
Art. 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i
fosses familiars, és objecte d'estudi per part de l’Ajuntament, previ expedient
incoat a aquest efecte. El preu per metre quadrat que es cedeix és d'1.187,60€.
Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es paguen
les quantitats següents:
Inhumació de cadàvers 104,75
Inhumació de pàrvuls o fetus 86,70
Exhumació de cadàvers 153,00
Exhumació de restes 115,90
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Inhumació de cadàver en panteó familiar 231,90
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó 173,35
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri 145,30
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri 145,30
Trasllat de restes (interior de cementeri) 145,30
Col·locació de làpides als nínxols 57,55
Art. 9. Els cessionaris han de col·locar obligatòriament les làpides als nínxols, i
per tal d’acomplir-ho, la sol·licitud d'un nínxol per a ocupar-lo immediatament
implica l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a títol de garantia, la
quantitat de 67,35 €. Si després de sis mesos no s’acompleix aquesta
obligació, l'Administració ha de col·locar la làpida amb càrrec del fons de
garantia.
Art. 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres és de
37,30 €, que s’han d’abonar en el moment de la inhumació, així com 37,30 €
més per les despeses derivades de l'encofrat de ciment.

Taxa per l'estacionament de vehicles en la via pública.
Art. 3r. Els preus es determinen en funció del temps que el vehicle ha de
romandre estacionat dins de la zona delimitada a aquest efecte, d'acord amb
les tarifes següents:

TARIFES 2008

Interval de temps
en minuts Preu en €
De 0 A 32 0,25
De 33 A 39 0,30
De 40 A 45 0,35
De 46 A 50 0,40
De 51 A 58 0,45
De 59 A 64 0,50
De 65 A 67 0,55
De 68 A 70 0,60
De 71 A 72 0,65
De 73 A 75 0,70
De 76 A 80 0,75
De 81 A 83 0,80
De 84 A 87 0,85
De 88 A 89 0,90
De 90 A 92 0,95
De 93 A 93 1,00
De 94 A 94 1,05
De 95 A 98 1,10
De 99 A 100 1,15
De 101 A 101 1,20
De 102 A 102 1,25
De 103 A 103 1,30
De 104 A 104 1,35
De 105 A 105 1,40
De 106 A 108 1,45
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De 109 A 110 1,50
De 111 A 112 1,55
De 113 A 113 1,60
De 114 A 114 1,65
De 115 A 115 1,70
De 116 A 116 1,75
De 117 A 118 1,80
De 119 A 121 1,85
De 122 A 122 1,90

Taxa per a llicències urbanístiques
Art. 6è. Quota tributària.
1. S'aplica la tarifa següent:              €
- Obra menor i nucli antic 29,85
- Obra major 148,35
2. En cas que el sol·licitant desistisca amb anterioritat a la concessió de la
llicència, les quotes que s'han de liquidar són les que assenyala el número
anterior sempre que l'activitat municipal s'haja iniciat de fet.
3. El cost del material gràfic, documental, etc., així com l'import dels anuncis
públics augmenta 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 dóna dret al cobrament de les tarifes que s'assenyalen a
continuació:
Certificacions urbanístiques 11,00
Certificacions cadastrals 3,70
En la instància de sol·licitud s’ha d'adjuntar el justificant de l'ingrés.

Taxa per prestació dels serveis de clavegueram
Art. 5è. Quota tributària
1. La quota tributària que cal exigir per la prestació dels serveis de clavegueram
i depuració es determina en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en m3, que
es factura en la finca.
 A aquest efecte, s'estableix la tarifa per m3 en 0,0939
2. La quota tributària que correspon a la concessió de la llicència o
autorització de connexió a la xarxa de clavegueram, és de: (Per
habitatge) 77,25
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,0826€ per m2, amb un mínim
de 110,40
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris 154,40

Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública i
la seua permanència al dipòsit municipal
Art. 3r. Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
S'entén per recollida del vehicle l'enganxall i el trasllat fins al depòsit municipal.
Recollida de vehicles:
a) Recollida de motocicletes i altres vehicles semblants 38,00 €
b) Recollida d'automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i
altres vehicles semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg. 67,50 €
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c) Els vehicles amb un tonatge superior a 5.000 kg, tenen les mateixes quotes
que l'apartat anterior, amb un increment de 15 € per cada 1000 kg. O fracció
que excedesca dels 5.000 kg.
d) Quan s'acudisca a realitzar el servei i una vegada s’inicien els treballs
necessaris per al seu trasllat al dipòsit municipal però no es porte al dipòsit per
la presència del propietari, s'han d’abonar 34,50 €.
La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al depòsit i a la
guarda dels vehicles, en cas que passen 24 hores des de la recollida sense
haver estat retirada pels propietaris, es fixa la quantitat següent:
a) Pel depòsit de motocicletes, tricicles, motocarros, i vehicles
semblants, per dia 4 €
b) Per la resta de vehicles, per dia  5 €

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques
Vistos els articles 100 a 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals,
Es proposa traslladar els següents punts de l'ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres als punts que s'indiquen de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques:
L'article 1.1. sobre el fet imposable de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres la referència, “a més el fet imposable constitueix la primera
ocupació de l'edifici de nova planta o ampliació” a l'article 2 sobre el fet
imposable de la taxa per llicències urbanístiques.
L'article 3.4. sobre la base imposable, quota i merita de l'impost sobre
construccions instal·lacions i obres la referència “4. En la primera ocupació
d’habitatges, la quota que cal satisfer és la resultant d'aplicar el 6.5% de
l'impost de construccions” a l'article 6 sobre la quota tributària de la taxa per
llicències urbanístiques.

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Vistos els articles 60 a 77 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals,
Es proposa afegir un article 3 bis “Bonificacions obligatòries” amb la redacció
següent:
“Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, els
immobles que siguen objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització,
construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació
equiparables a aquest impost i que no figuren entre els béns del seu
immobilitzat, sempre que l’interessat ho sol·licite abans de l'inici de les obres.”

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Vistos els articles 104 a 110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals,
Es proposa la següent redacció de l'article 3:
“No es produeix la subjecció a l'impost en els supòsits següents:
• L'increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la

consideració de rústics als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.



16

• Aportacions de béns i drets dels conjugues a la societat conjugal,
adjudicacions que es verifiquen al seu favor i en recompensa d'aquestes, i
transmissions que es facen als cònjuges en recompensa de les seues
possessions comunes” .

• Transmissions de béns immobles entre conjugues o a favor dels fills com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat
separació, divorci matrimonial, siga quin siga el règim econòmic
matrimonial.”

Els supòsits següents estan subjectes a l'impost:
1. L'increment de valor que experimenten els terrenys que hagen de tindre la

consideració d'urbans als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, amb
independència què estiguen o no contemplats com a tals en el cadastre o
en el padró.

2. L'increment de valor que experimenten els terrenys integrats en els béns
immobles classificats com de característiques especials a aquest efecte de
l'Impost sobre Béns Immobles.”

Es proposa la següent redacció de l'article 4:
“Estan exempts d'aquest impost els increments de valor manifestats com a
conseqüència de:
1. La constitució i transmissió de drets de servitud.
2. Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a

conjunt històric artístic o hagen sigut declarats individualment d'interés
cultural segons la Llei 16/1985 de 25 de juny del Patrimoni Històric
Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acrediten que
hagen realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en
els immobles.”

Segon. Aquest 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, ha de sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el
tauler d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el
termini del qual es pot examinar l'expedient i presentar-se les reclamacions que
s'estimen oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'han
presentat reclamacions, s'entén definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional.

Tercer. S’ha de comunicar aquest acord als directors d'Àrea i a l'Oficina
Pressupostària per a la seua tramitació i efectes.

5é. EXP. NÚM. 677/07 PER A LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
NÚM. 3/2007, PER A LA TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES, I LA
DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE DIVERSOS CRÈDITS

Atès els antecedents de l'expedient en què consta l’informe de l'Oficina
Pressupostària que proposa la declaració de no disponibilitat de diversos
crèdits del pressupost d'inversions.

Vist que en l'elaboració del pressupost d'inversions de 2007, es van
finançar diverses partides a càrrec dels projectes de sostenibilitat que figuren a
continuació per l'import que s'indica.

Fun Econ. Descripció Prog. Sost.
121 62201 Administració General: edificis i altres construccions
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………………………………………… 220.000,00
123 62601 Modernització de l'administració: inversions en

material informàtic …………………………………… 24.620,00
434 62301 Actuacions enllumenat públic ……………………… 165.945,57
435 62001 Parcs i jardins: inversió nova ………………… 96.000,00
436 61101 Vies públiques actuacions municipals en reposició

d'infraestructures ……………………….. 350.000,00
441 61103 Cicle integral de l'aigua: xarxa d'aigua i

clavegueram en Menor Cuesta ……………………… 100.000,00
123 62602 Modernització Local: Projecte MODERNIT-XAT …. 192.000,00
457 62202 Esport: Construcció Ciutat de l'Esport ………… 5.163.491,77

Vist que s’està tramitant l’expedient per a declaració de la despesa
plurianual on consta que la subvenció, per a finançar la construcció de la ciutat
de l'esport, es rebrà durant les anualitat 2008 i 2009, per tant es proposa la
declaració de no disponibilitat de l'import del crèdit de la subvenció
pressupostada.

Vist que abans de la declaració de no disponibilitat cal que es repose el
crèdit en partides, per mitjà de transferències d'altres partides.

Obri el debat Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc,
manifesta que votarà en contra perquè no comparteix la manera de gestionar
de l'equip de govern; la gent deu contribuir fiscalment però el problema
consisteix en el fet què es gasta tot el que es recapta. Opina que s'està posant
ordre en l'Oficina Pressupostària i aquests mecanismes de modificació
pressupostària van en eixa línia; considera prioritàries les actuacions en la
xarxa d'aigua potable i lamenta que hagen disminuït; acaba la seua intervenció
manifestant que es tracta d'un ajust del pressupost fictici que es va aprovar a
l'inici de l'any.

A continuació intervé Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista,
el qual diu que la modificació és necessària i és conseqüència d’haver gastat
els diners que es van pressupostar; manifesta que com no han rebut
explicacions s'abstindrà.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. alcalde-
president i els onze vots dels regidors del grup municipal popular) dos vots en
contra (els dos vots de les regidores del grup municipal bloc) i set abstencions
(les set abstencions dels regidors del grup municipal socialista) ACORDA:

Primer. Aprovar la modificació del pressupost per a la transferència de
crèdits entre partides, mitjançant l'augment i disminució de les partides que a
continuació d'expressen, amb els imports que s'indiquen:

Minoració de partides
Partides Denominació Import
436.60102R Vies públiques, reparació i millora d'infraestructures

municipals …………………………………………….. 96.600,00
441.61104R Xarxa d'aigua i clavegueram i altres actuacions …. 85.500,00
121.62201 Administració general edificis i altres construccions

…………………………………………. 17.000,00
442.61100 Medi ambient reparació d'infraestructures ……... 34.500,00

Augment de partides
Partida Denominació Import



18

435.62001R Parcs i jardins: inversions nova ……………… 96.600,00
123.62602R Informàtica Modernització Local: Projecte

MODERNIT-XAT. Anualitat 2006 …………………... 85.500,00
123.62602 Informàtica Modernització Local: Projecte

MODERNIT-XAT anualitat 2007 …………………… 51.500,00

Segon.  Declarar que no es disposa dels crèdits que s'assenyalen,
corresponents a les partides que s'indiquen:

Fun Econ. Descripció Prog. Sost.
121 62201 Administració General: edificis i altres construccions

………………………………………… 220.000,00
123 62601 Modernització de l'administració: inversions en

material informàtic……………………………………. 24.620,00
434 62301 Actuacions enllumenat públic …………………….. 165.945,57
435 62001 Parcs i jardins: inversió nova ………………… 96.000,00
436 61101 Vies públiques actuacions municipals en reposició

d'infraestructures ……………………….. 350.000,00
441 61103 Cicle integral de l'aigua: xarxa d'aigua i

clavegueram en menor Cuesta ……………………… 100.000,00
123 62602 Modernització Local: Projecte MODERNIT-XAT …. 192.000,00
457 62202 Esport: Construcció Ciutat de l'Esport ………… 5.791.158,77

Tercer. Exposar al públic la modificació del pressupost, mitjançant la
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, s’entén aprovada definitivament la modificació pressupostària una
vegada ha transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagen
formulat reclamacions.

Quart. Notificar el present acord a l'Oficina Pressupostària per a què ho
tramite als efectes oportuns

6é. EXP. NÚM.  739/2007 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 4/2007,
DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇADA AMB EL ROMANENT DE
TRESORERA PER A DESPESES GENERALS

  Atès els antecedents de l'expedient on consta proposta del regidor
delegat de Recursos Humans, es proposa l'obertura d'un expedient de
modificació del pressupost per a incrementar diverses partides del capítol de
personal.

Vist que la proposta ha estat fiscalitzada de conformitat per la
interventora que ha dictaminat favorablement la Comissió d'Hisenda en sessió
celebrada el 25 d'octubre de 2007.

Cristina Mª Suñer Tormo, obri el debat manifestant que votarà a favor
però està en contra de la mala política que fa l'equip de govern amb el
pagament d'hores extres.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista manifesta que fa
temps que denuncia que l'Ajuntament gasta massa diners en hores extres i
això és fruit d'una mala planificació, s’hauria de revisar la plantilla i estructurar-
la per a no pagar tantes hores extres; considera que la modificació és
necessària per a poder arribar pressupostàriament a finals d'any; les hores han
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de reduir-se i ajustar la plantilla a les necessitats reals dels serveis; entén que
qui ha treballat ha de cobrar.

L’alcalde tanca el debat i recorda que un pressupost no és res rígid, i
per la qual cosa és modificable; manifesta que l'augment d'hores
extraordinàries és conseqüència de la gran activitat de l'Ajuntament. Pagar
hores extres és necessari perquè hi ha molts actes.

El Ple de l'Ajuntament, per catorze vots a favor (el vot del Sr. alcalde-
president, els onze vots dels regidors del grup popular i els dos vots de les
regidores del grup municipal bloc), set abstencions (les set abstencions dels
regidors del grup municipal socialista) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar la modificació del pressupost número 4/2007, per
suplement de crèdits per un import de 138.391 €, finançada per mitjà del
romanent líquid de tresoreria, amb el següent resum per capítols:

C I         PERSONAL                                                      138.391,00
TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 138.391,00

Segon. Publicar la modificació del pressupost en el Butlletí Oficial de la
Província, per tal d’exposar-la al públic durant un termini de 15 dies hàbils,
perquè s’examine i es presenten 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 aquest acord a l'Oficina Pressupostària perquè es
tramite als efectes oportuns.

7é.  EXP. NÚM. 630/2007, PROPOSTA DE  LA REGIDORA
DELEGADA DE PROMOCIÓ HUMANA, SOBRE LA IMPOSICIÓ DEL NOM
“SUFRAGI UNIVERSAL” A UN NOU CARRER DE LA NOSTRA CIUTAT

Atès l'acord plenari de data 7 de juliol de 1994,  expedient núm.
117/1993, en què es van denominar vies urbanes, en concret 42 del nucli urbà i
34 de la zona industrial de Xàtiva, amb expressió de la referència sobre el pla,
la situació i els punts d'identificació corresponents.

Com que el passat 1 de desembre de 2006, tots els grups parlamentaris
del Congrés van subscriure sengles proposicions no de llei, amb motiu de la
celebració del 75 aniversari del vot femení a Espanya en què es proposava
declarar l'1 de desembre “Dia del sufragi universal”, en commemoració a la
data en què es va aprovar la Constitució de 1931, que contemplava per primera
vegada aquest dret per a les dones.

Per la seua banda el Consell Municipal de la Dona,  per a celebrar
aquesta efemèride i la difondre la importància que va tindre per a la ciutadania i
la democràcia  la conquesta del vot femení, va organitzar distintes activitats
commemoratives, com l'homenatge a dones de la ciutat que van poder votar
per primera vegada en les eleccions de l'any 1931, una exposició fotogràfica,
així com la celebració d'un Ple simbòlic en què es va donar lectura a càrrec de
les participants de distints textos sobre el sufragi universal.

Vista la proposta de la regidora delegada de Promoció Humana, Yolanda
Sipán Sarrión, de data 21 de setembre de 2007, de denominar una via urbana
de la nostra ciutat amb el nom Sufragi Universal, en consideració a la
importància del fet històric que va consagrar en la democràcia el reconeixement
dels mateixos drets per a homes i dones.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa
Permanent Sociocultural, de data 21 de setembre de 2007.

Intervé Cristina María Suñer Tormo, del grup municipal bloc per a
manifestar que s'abstindrà perquè considera que el nom de Sufragi Universal
no  representa la lluita femenina; la lluita solament va ser de les dones i aquest
nom engloba a tots sense tindre en consideració els fets. La història de les
dones és una història desconeguda.

A continuació Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista
manifesta que el seu vot és a favor i proposa que també es poden incloure
altres noms com Clara Campoamor o Victora  Kent, com a futurs  noms de
carrers.

L'Ajuntament en Ple, per dèneu vots a favor (el vot del Sr. alcalde-
president, els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els set vots
dels regidors del grup municipal socialista) dues abstencions (les dues
abstencions de les regidores del grup municipal bloc) i cap vot en contra,
ACORDA:

Primer. Denominar, amb el nom Sufragi Universal  la via urbana que es
crega oportuna, en consideració a la importància del fet històric que va suposar
el reconeixement dels mateixos drets per a homes i dones.

Segon. Traslladar el present acord al regidor delegat d'Obres i
Urbanisme i als diversos departaments municipals, a fi que es tinga en compte
en la pròxima urbanització que es trobe en la necessitat d’anomenar els seus
carrers actualment en projecte.

8é. 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, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es mencionen les
següents resolucions en la sessió plenària de l’alcalde-president:

Números 858 al 968 (corresponent al mes d'octubre de 2007).
De tot això, queda el Ple assabentat.

9é. DESPATX EXTRAORDINARI

De conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del vigent Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, del 28 de
novembre de 1986, es va resoldre la urgència prèvia, i es tracten els següents
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia.

9é.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL BLOC, PER
CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA QUE S'EXERCITA CONTRA ELS
NACIONALISTES VALENCIANS
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S'obri el debat amb la lectura de la Moció de Cristina Maria Suñer
Tormo, regidora del grup municipal bloc, que va presentar el 31 d'octubre de
2007, amb el registre d'entrada número 21968, del següent tenor literal:

“La nit entre el 8 i el 9 d'octubre de 2007 es va col·locar una bomba en la
porta de la Seu Nacional del Bloc de la ciutat de València, gràcies a un veí que
la va localitzar, van actuar els cossos de seguretat. Els tècnics de la policia
especialitzats en la desactivació d’aquests artefactes (TEDAX) van analitzar i
retirar l'objecte, després d’haver tancat el carrer i d’haver advertit al veïnat del
perill de l'explosió. El Bloc no es va assabentar d’aquest succés fins deu hores
després d'haver ocorregut.

Aquesta acció va molt més lluny de les agressions que ha patit
anteriorment la Seu Nacional del Bloc, com ho manifesta el desplegament
policial  i l'actuació dels cossos especialitzats per desactivar artefactes
explosius. Per aquesta raó, tot i que el contingut de la bomba no s'ha fet públic,
no hi ha cap dubte que l'atemptat que ha sofert el Bloc aquesta ocasió  podria
haver tingut conseqüències molt greus.

Poques setmanes abans d'aquests fets, el portaveu del Bloc a la ciutat
de Mislata va ser apallissat per un grup d'extrema dreta, i el passat mes de
juny,  després del concert commemoratiu del 25 d'abril, un altre militant
nacionalista va ser agredit per grups “ultra”. Uns fets que, vergonyosament per
tots els demòcrates valencians, s'han convertit en fets habituals. Tot açò se
suma als atacs que ha patit en diverses ocasions la Seu Nacional del Bloc, així
com les de Gandia, Torrent o Alaquàs; se suma a les agressions verbals que
han patit  militants i càrrecs del nostre partit en els diversos actes del passat 9
d'octubre, i se suma a accions semblants que han sofert entitats progressistes i
nacionalistes com Acció Cultural del País Valencià o Ca Revolta.

Per tal de no donar una justificació als violents, és imprescindible
condemnar fermament i unívocament les seues accions per part  de tots els
demòcrates. Cal evitar escrupolosament associar aquests fets a altres amb què
no tenen cap relació, com és la crema de fotocòpies amb la imatge del rei.
Condemnar aquests altres fets i mantindre un silenci vergonyós sobre la
col·locació d'una bomba a la seu  d'un partit polític democràtic suposa justificar
l'acció dels violents.

Per aquesta raó, presentem les propostes següents:

1. Condemnar la violència feixista que s’exerceix contra els nacionalistes
valencians per part de l'extrema dreta, com l'últim atemptat en la Seu Nacional
del Bloc la nit entre el 8 i el 9 d'octubre d'enguany i expressar la solidaritat de la
corporació  amb aquest partit.

2. Demanar a la Delegació del Govern Central a la Comunitat Valenciana
que informe amb detall sobre el contingut  de l'artefacte que es va dipositar en
la Seu del Bloc i sobre quines són les línies d'investigació que està portant a
terme.

3. Instar la Delegació del Govern a què, amb la col·laboració de
l'Administració Autonòmica, establisca mesures per a investigar l'origen dels
atemptats i les activitats  dels grups terroristes d'extrema dreta perquè
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l'Administració de Justícia tinga dades per actuar amb la força de la llei contra
les accions d'aquests grups”.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta que està a
favor de declarar la urgència de la Moció.
 Pren la paraula el Sr. alcalde-president, diu que no li sembla malament la
proposta; considera que del tenor literal d’aquesta es prejutge l'autoria dels
fets; s’ha de condemnar la violència provinga d'on provinga; proposa que la
moció siga “CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA” fins que se sàpiga l’autoria dels
fets.

Cristina Mª Suñer Tormo, manifesta que pressuposa que són d'extrema
dreta perquè deixen els seus símbols i lemes; aquests grups d'extrema dreta
estan legalitzats i actuen amb impunitat; són grups que actuen contra els més
dèbils i són grups concrets.

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), nou vots a
favor (els set vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els dos
vots de  les regidores del grup municipal bloc), ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de  la moció presentada pel grup municipal
bloc.

9é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LA GRATUÏTAT DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ PER ALS
JUBILATS DE LA CIUTAT

S'obri el debat amb la lectura de la Moció que practica Ricardo Medina
Medina, regidor del grup municipal socialista, presentada el 2 de novembre de
2007, al registre d'entrada número 22236, del següent tenor literal:

“En l'actualitat, a la nostra ciutat comptem amb aproximadament 4.000
veïns amb una edat superior als 65 anys. Segons l'últim padró, de l'any 2006,
Xàtiva té 1.187 habitants entre 70 i 74 anys, 961 d'entre 75 i 79 anys i més de
mil persones amb més de 80 anys. Una part  important d'aquests veïns tenen
dificultats per desplaçar-se. Aquest fet els impedeix el normal desenvolupament
de la seua rutina diària que els obliga a  dependre de terceres persones per a
portar a terme els seus desplaçaments diaris.

Açò provoca una disminució en la qualitat de vida i una falta
d'independència d'aquests conciutadans que des de les administracions
públiques i, en aquest cas, des de l'administració  local, ha d'intentar
compensar-se en la mesura de les nostres possibilitats.

Aquestes circumstàncies ens han de portar a plantejar-nos noves
mesures per a suplir les carències que sofreix en l'actualitat la gent major de
Xàtiva pel que fa al desplaçament i a la mobilitat.

Per aquesta raó, presentem al Ple la següent

Proposta d'acord
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1. Establir a partir de l'1 de gener de 2008, la gratuïtat de l'Autobús
Urbà per a tots aquells veïns de la ciutat que tinguen una edat
superior o igual a 65 anys.

2. Crear una targeta unipersonal amb fotografia per a tots els qui
sol·liciten aquest servei i que els servisca com a document
acreditatiu per a accedir a l’autobús urbà.

3. Posar en marxa una campanya informativa en els mitjans de
comunicació locals per a donar a conéixer aquesta iniciativa
municipal.

4. Enviar per correu ordinari, a tots i cadascun dels veïns de la
nostra ciutat beneficiaris d'aquesta mesura, per a informar-los de
com i quan poden sol·licitar aquesta targeta.

5. Habilitar un telèfon informatiu on es facilite el dia i l’hora per a
dirigir-se a l'Ajuntament i poder entregar-los aquesta targeta”.

Una vegada acabada la lectura s'obri el debat per a tractar a fons
l'assumpte.

Obri el debat Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, que
manifesta estar a favor de la urgència de la moció.

El Sr. alcalde-president, per la seua banda manifesta que l'assumpte ha
d'anar a la Comissió d'Hisenda.

A les 13 hores i 35 minuts abandona la sessió la regidora Mª Isabel
Molina Devesa, del grup municipal bloc.

Amb la qual cosa, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot
del Sr. alcalde-president i els onze vots dels regidors del partit popular), huit
vots a favor (els set vots dels regidors presents del grup municipal socialista i el
vot de  la regidora present del grup municipal bloc) i una abstenció (l'abstenció
de la regidora Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc) ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de  la moció presentada pel grup municipal
socialista.

9é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LA PRÒXIMA COMMEMORACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE: DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

S'obri el debat amb la lectura de la Moció per part de Mª Consuelo
Angulo Luna,  regidora del grup municipal socialista, presentada el 2 de
novembre de 2007, amb el registre d'entrada número 22.237, del següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, des del PSPV-PSOE de Xàtiva volem traslladar
als nostres conciutadans i, especialment a totes aquelles persones que estan
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patint maltractaments un missatge alentidor, perquè és possible escapar del
cercle de la violència.

L'aprovació  de la Llei Integral contra la Violència de Gènere al
desembre de 2004 amb la unanimitat de totes les forces polítiques ha suposat
l'esperança per a les dones que sofreixen aquesta xacra social, ja que es posa
al seu servei una sèrie d'accions institucionals concretes per a protegir-les.
Creiem des del grup municipal socialista que hem de posar la violència contra
les dones al primer punt de l'agenda política i des de la nostra institució, des del
nostre Ajuntament, unir els esforços per cooperar en la millora dels
mecanismes d'assistència a les víctimes; així com en la lluita per a la
prevenció, per a l'assistència integral de les víctimes i per a perseguir els seus
agressors.

Conscients de la magnitud d’aquest fenomen, de la complexitat de la
seua eradicació, el partit socialista segueix animant, juntament amb la resta de
forces polítiques a que el govern central i el govern autònom de la Comunitat
Valenciana, en el marc de les seues competències, continuen aquest impuls
polític constant que tantes dones necessiten.

Perquè davant de la violència de gènere hi ha esperança.

Per aquest motiu, el grup municipal socialista fa una crida a la resta dels
partits polítics per a aconseguir els següents objectius comuns:

 Unanimitat de tots els partits polítics per a combatre aquesta xacra
insuportable de la societat, descartant qualsevol ús partidista.

 La violència de gènere no és un assumpte privat de les dones, per la
qual cosa és necessària la condemna pública i expressa de tots els
líders d'opinió entre els quals ens trobem els responsables polítics, que
en representació de la ciutadania, hem de manifestar la nostra repulsa
més enèrgica davant de cadascun dels atemptats contra la integritat de
la dona.

 Màxima col·laboració amb les organitzacions de dones i en defensa de
la igualtat.

Pels motius que ha expressat anteriorment el grup municipal socialista
de l'Ajuntament de Xàtiva presenta davant del Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD:

1. Col·laboració lleial amb la Comunitat Autònoma de València i amb el
Govern de la Nació perquè, en el marc de les seues competències, pose a
disposició de les dones víctimes tots els recursos possibles, i implante
definitivament la xarxa integral d'assistència social.

2. El masclisme mata a les dones i envileix els homes. La prevenció és
essencial i s’ha d'orientar no sols cap a les possibles víctimes sinó també cap a
l’ agressor potencial, i per aquesta raó demanem que l'Ajuntament de Xàtiva
fomente la creació de programes educatius, campanyes, promoció de grups
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d'homes per a la igualtat de manera que s'impliquen en l'eradicació d'aquest
fenomen.

3. Sol·licitar a la Comunitat Autònoma de València que es promoguen
plans d'igualtat en els Centres Educatius.

4. Plantejar que en els plans de salut de la Comunitat Autònoma de
València es contemple la violència de gènere com un problema greu de Salut
Pública.

5. Desenvolupar i donar suport les investigacions científiques que tracten
les conseqüències en la salut física i mental de les víctimes i dels seus fills en
el nostre municipi.

6. Continuar fomentant programes específics per a abordar la situació de
les dones en situacions d'especial vulnerabilitat en el municipi.

7. Confecció d'un manifest  conjunt de totes les forces polítiques amb
representació en el nostre Ajuntament de Xàtiva davant de la commemoració
del Dia Internacional contra la Violència de Gènere i que aquest es difonga a
tota la ciutadania de Xàtiva.

MANIFEST DE TOTES LES FORCES POLÍTIQUES DE L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA 25 DE NOVEMBRE DE 2007. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

“DAVANT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE HI HA ESPERANÇA”

Davant de la commemoració del 25 de novembre: Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, totes les forces polítiques representades a
l'Ajuntament de Xàtiva (PP, PSPV-PSOE i BLOC) volem traslladar els nostres
conciutadans i, especialment a totes aquelles dones que estan patint
maltractaments un missatge d'alleujament, perquè és possible escapar del
cercle de la violència.

L'aprovació de la Llei integral contra la Violència de Gènere al desembre
de 2004 amb la unanimitat de totes les forces polítiques ha suposat l'esperança
per a les dones que sofreixen aquesta xacra social, i posa al seu servei una
sèrie d'accions  institucionals concretes per a protegir-les. El  Ple de
l'Ajuntament de Xàtiva posa a les dones en primera línia de la seua agenda
política i des de la nostra institució, des del nostre Ajuntament, ens
comprometem a unir els esforços per cooperar en la millora dels mecanismes
d'assistència a les víctimes; així com per lluitar per la prevenció, per
l'assistència integral de les víctimes i per perseguir els seus agressors.

Conscients de la magnitud del fenomen i de la complexitat de la seua
eradicació, el conjunt de totes les forces polítiques representades en
l'Ajuntament de Xàtiva, animem el govern central i el govern autònom de la
Comunitat Valenciana, en el marc de les seues competències, perquè
continuen aquest impuls polític constant que tantes dones necessiten.
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Perquè la Violència de Gènere no és un assumpte privat de les dones,
és necessària la condemna pública i expressa de tots els líders d'opinió, entre
els quals ens trobem els responsables polítics, que en representació de la
ciutadania hem de manifestar la nostra repulsa més enèrgica davant de
cadascun dels atemptats contra la integritat de la dona.

Així ho manifestem tots els regidors i regidores de l'Ajuntament”.

Cristina Maria Suñer Tormo, manifesta que està a favor de la urgència
de la moció.

A continuació intervé Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora
delegada de promoció humana i medi ambient, agraeix la sensibilitat del grup
municipal socialista davant del Dia Internacional contra la Violència de Gènere;
no entén que es tracte  aquest assumpte en aquest fòrum, ja que existeixen
altres òrgans específics com el Consell de la Dona convocat al setembre per
tractar aquest tema. Per la importància d’aquest assumpte, no entén que arribe
aquesta proposta mes i mig després. Manifesta que la seua proposta seria que
el manifest s'aprove el 16 de novembre de 2007 en el Consell de la Dona
perquè arribe a tots els fòrums i partits de Xàtiva  sense distinció.

Pren la paraula Mª Consuelo Angulo Luna, que diu que el seu desig és
que siga un manifest de tots els homes i dones de Xàtiva; un manifest
institucional sense cap color, i demana una declaració institucional del Ple.

Per aquesta raó, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del
Sr. alcalde-president i els onze vots dels regidors del partit popular), huit vots a
favor (els set vots dels regidors presents del grup municipal socialista i el  vot
de  la regidora present del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de  la moció presentada pel grup municipal
socialista.

10é. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

 Mª Consuelo Angulo Luna, regidora del grup municipal socialista
pregunta per l'estat de matriculació en la UNED.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'educació diu que demanarà
informació i li contestarà en la pròxima Comissió Informativa.

 Ana Francisca Sanhipólito Diego, regidora del grup municipal socialista
pregunta a Yolanda Esperanza Sipán Sarrión,  regidora delegada de
Promoció Humana i Medi Ambient per la situació d'immigrants en el
carrer Corretgeria.
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Yolanda Esperanza Sipán Sarrion, contesta que  s'ha fet una reunió i es
reprendrà el pròxim dia 12 de novembre de 2007 a la recerca d'una
solució.

 Roger Cerdá Boluda,  portaveu del grup municipal socialista, prega a
l’alcalde que evite omissions directes a familiars, referint-se a una prèvia
intervenció d'aquest.

A les 13 hores i 45 minuts s'incorpora a la sessió la regidora del grup
municipal bloc Mª Isabel Molina Devesa.

 Mª Consuelo Angulo Luna, regidora del grup municipal socialista
pregunta a Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, sobre la
necessitat ampliar el Gabinet Psicopedagògic als col·legis.

Ramón Vila Gisbert li contesta que l'inspector d'educació i el Servei
Psicopedagògic Escolar (SPE) regulen el tema, diu que han analitzat els
mitjans i les necessitats i han arribat a la conclusió que la situació és
raonable.

Mª Consuelo Angulo Luna, respon que hi ha altres poblacions menors
amb més recursos.

 Rafael Llorens Gosálbez, regidor del grup municipal socialista, fa les
preguntes següents:

- Pregunta a l’alcalde sobre la situació de les obres que té la
mercantil Llanera, concretament al PAI Albaida.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Foment i Agricultura contesta
que està pendent de reparcel·lació.

- Pregunta quan  la mercantil Llanera acabarà el pàrquing  del Palasiet.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Foment i Agricultura contesta
que seguixen les obres.

L’alcalde-president aclareix que s'està estudiant si segueixen, renuncien
o cedeixen cada contracte

- Pregunta pel projecte de trasllat de l'Ecoparc.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Foment i Agricultura contesta
que s'està redactant el projecte.

- Pregunta per la desviació de les línies d'alta tensió.
Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Foment i Agricultura contesta
que s'ha contractat  la mercantil Acciona, SA dins del projecte de la
Ciutat de l'Esport.

- Linfeo Romà pregunta a l’alcalde-president
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L’alcalde-president contesta que està previst dins del Programa de
Sostenibilitat.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  catorze  hores i  cinc
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 secretari
que done fe.

          Vist i plau
      L'ALCALDE                                         EL SECRETARI EN FUNCIONS

EL VICESECRETARI


