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

 
La corporació està assistida per la interventora i pel secretari accidental, que actua 
a més com a fedetari. 
 
Falta a la sessió la regidora Consuelo Angulo Luna, a qui l’alcalde considera 
excusada. 
 
El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del 
nombre legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en funcions. 

 
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. 9, DEL 5 DE 

SETEMBRE DE 2008 
 

De conformitat amb el que preceptua l'article 91 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986, l’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 juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
En no haver formulat cap objecció, per unanimitat dels vint membres presents, 
s'aprova l'acta de referència corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 5 
de setembre 2008. 
 

2n. EXP. NÚM. 553/2008 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 
EXERCICI 2007. APROVACIÓ DEFINITIVA 

 
El secretari dóna compte de l'expedient instruït per a l'aprovació del compte 

general del Pressupost de 2007, preparada i redactada per l'Oficina 
Pressupostària. 

El president de l'entitat proposa l’aprovació pel Ple de la corporació, de 
conformitat amb el que estableix l'art.212 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

Atès que l'esmentat compte, aprovat inicialment per la Comissió d'Hisenda i 
Especial de Comptes, en sessió realitzada el 26 de juny de 2008, per procedir a la 
informació pública mitjançant l’exposició en el tauler d'anuncis de la corporació i en 
el Butlletí Oficial de la Província número 163, de 10 de juliol de 2008, en no haver-
se presentat durant el període d'informació pública cap al·legació en contra de 
l'aprovació de l'esmentat compte. 
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Atès que la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió realitzada 
el 28 d'agost de 2008, va procedir a l'aprovació definitiva del compte general del 
Pressupost de l'exercici 2007. 

 
Deliberació: 

 
Cristina Suñer, del Bloc: l'assumpte inclòs en l'Ordre del dia és un mer 

tràmit legal; s'ha buidat de contingut al Ple; arribarà un moment en què no 
s'incloga cap punt. Afegeix que el seu grup votarà en contra perquè no 
comparteixen el pressupost. Fa referència al decret d'Alcaldia que aprova la 
delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local. En la Junta 
s'aproven factures sense que es realitzen contractes; de tota aquesta informació 
l'oposició no s'assabenta; això és una prova què l'Ajuntament funciona de manera 
desastrosa. Reitera el vot en contra perquè no comparteixen la forma de gestionar. 
 
A les 12:15 hores s'incorpora a la sessió el tinent d'alcalde, Vicente Parra 
Sisternes. 
 

Roger Cerdà, del Grup Socialista: el seu grup votarà en contra perquè van 
votar en contra del pressupost de 2007. Afegeix que l'Ajuntament gasta per 
damunt de les seues possibilitats. Enguany s'han pagat 600.000,00 € que estaven 
pendents de l'exercici anterior. 

Alfonso Rus, alcalde: el seu grup votarà a favor. Afegeix que l'oposició diu 
el mateix que en 2005, 2006 i 2007, per la qual cosa no contestarà el mateix. 

Cristina Suñer, del Bloc: Manifesta que l'equip de govern ha de reconéixer 
el nivell d'endeutament. Continuen gestionant igual de malament, amb 
irregularitats en la contractació i moltes factures de les empreses. 

Roger Cerdà, del Grup Socialista: el seu grup no ha dit el mateix que en 
anys anteriors, perquè ara el romanent és menor. En ser any electoral el govern 
municipal ha gastat a mans plenes. 

Alfonso Rus, alcalde: això de què es gestiona malament ho diu l'oposició. 
Continuaran fent la mateixa política perquè els ha anat bé. L'Ajuntament de Xàtiva 
és el menys endeutat de la Comunitat Valenciana. En el Govern d'Espanya, en 
quatre anys s'han carregat els fons existents; no poden pagar ni la desocupació. 
No cal que li donen lliçons de com governar. Quan va assumir l'Alcaldia ningú volia 
vendre-li a l'Ajuntament. En aquests anys cap empresa ha deixat de servir a 
l'Ajuntament.  

 
L'Ajuntament Ple per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els 

onze vots dels regidors del grup municipal Popular), sis vots en contra (els sis vots 
dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos vots de les regidores 
del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer. Aprovar definitivament el compte general del Pressupost de 2007, 
format per la de la pròpia entitat, la de l'organisme autònom Consell Esportiu i la 
de la societat mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA. 
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Segon. Donar compte d’aquest acord, en compliment de l'art. 212.5 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al Tribunal de Comptes, 
juntament amb els justificants dels estats i comptes anuals. 
 

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 va donar compte en la sessió 
plenària de les següents resolucions a l’alcalde-president: 

Números del 537 al 569 (corresponent al mes d'agost de 2008) 
  
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 establix l'articule 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 IN VOCE QUE PRESENTA CRISTINA M. SUÑER TORMO 
DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, SOBRE LA INCORRECTA UTILITZACIÓ DEL 
VALENCIÀ EN LES TANQUES PUBLICITÀRIES DEL CENTRE COMERCIAL, 
TITULARITAT DE LA MERCANTIL ESPACIO, COMERCIO I OCIO 

 
Cristina Suñer, del Bloc, formula la següent moció verbal: 

 
Sobre la incorrecta utilització del valencià en les tanques publicitàries del 

centre comercial, titularitat de la mercantil Espacio, Comercio i Ocio. 
 

Votació sobre la urgència: a favor per UNANIMITAT dels 20 membres 
presents. 
 

La Sra. Suñer exposa que en les tanques publicitàries que anuncien el 
centre comercial, s'observen importants errors en el text escrit en valencià. 
Proposa al Ple que s'adopte un acord per a requerir a l'empresa responsable 
d’aquesta publicitat perquè s'escriga correctament, independentment de la llengua 
que s'utilitze. 
 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA: 
 

Que es requerisca a la mercantil responsable de la publicitat inserida en les 
tanques que anuncien el centre comercial Plaza Mayor, a fi què realitze les 
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rectificacions oportunes en els textos escrits en valència, i els ajuste a la gramàtica 
correcta. 

 
 5é. PRECS I PREGUNTES 
 
Cristina Suñer, del Bloc, a Jorge Herrero, regidor d'Esports: 
 
1. Sobre les entrada i passes venuts en la piscina Les Pereres i en la piscina 
Murta. 
Contesta el Sr. Herrero que, pel que fa a la piscina Murta, no pot facilitar 
informació perquè la gestiona una empresa privada. En la de Les Pereres es 
compromet a facilitar les dades requerides. 
 
2. Sobre els vestuaris de la Piscina Murta i els requeriments realitzats al 
concessionari. 
El Sr. Herrero contesta que s'ha requerit a l'empresa per escrit. Si no compleix es 
prendran mesures d'acord amb el Plec de Condicions. 
 
3. Sobre la possible construcció d'una piscina coberta. 
El Sr. Herrero contesta que en el projecte per a l'execució de les obres de la Ciutat 
de l'Esport no està prevista. 
Intervé el l’alcalde per a afegir que una piscina coberta és més barat que la porte 
una empresa privada. Els ajuntaments no les poden gestionar; considera que 
assumir el cost de construcció d'una piscina per a després haver de “regalar” la 
gestió no val la pena. És millor que la construcció i gestió l'assumisca l'empresa 
privada.  
 
Intervé la Sra. Suñer per a preguntar perquè l'Ajuntament va invertir diners per a 
modificar la piscina Murta. L’alcalde contesta que no és el mateix perquè la piscina 
ja existia. L'única cosa que pretén és que al ciutadà li coste el mínim de diners 
possible. 
 
Cristina Suñer, del Bloc, a l’alcalde: perquè no es va invitar a l'oposició a la 
recepció de la ciclista Ana Sanchis? 
 
L’alcalde: mai se sol invitar a l'oposició, és el més habitual. En tot cas, si vol que 
se'ls invite es tindrà en compte per a la pròxima ocasió.  
 
Sra. Suñer: es va fer al despatx de l’alcalde, però va poder fer-se al Saló de Ple. Hi 
ha diferència de tracte segons l'esport de què es tracte. Pareix que a l'equip de 
govern només li interessa el futbol. 
 
L’ alcalde: cal diferenciar entre el despatx de l'alcalde i el Saló de Plens; en les 
visites que rep en el despatx no invita a ningú. No és el mateix aquest cas que el 
futbol. No col·locarien una pantalla gegant en l'Albereda per a veure la carrera a 
les 7:30 hores del matí.  
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Jorge Herrero, regidor d'Esports: L'acte es va realitzar tenint en compte l'ajustada 
agenda d'Ana Sanchis, pràcticament aquell mateix dia. Assumeix la seua part de 
responsabilitat i en una pròxima ocasió ho comunicarà a tots els grups. 
 
Intervé el regidor del grup Socialista, Ricardo Medina: assenyala que el seu grup 
va presentar en el registre un escrit que sol·licitava que es fera una recepció oficial 
a la ciclista i un homenatge; no partidista. Pensa accedir a la petició? 
 
L’alcalde: No. La recepció ja s'ha fet, és l'alcalde de tot el poble. 
 
A les 12:35 hores abandona la sessió el tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes. 
 
El Sr. Medina: pregunta si està previst que s'aprove alguna subvenció municipal 
per a la ciclista. L’ alcalde contesta que no perquè no l'han demanat. 
 
La Sra. Suñer: Insisteix en el fet que aquest tipus de recepcions, ja que es tracta 
d'una esportista que és un exemple per a la joventut xativina, han de fer-se al Saló 
de Plens. 
 
Cristina Suñer, del Bloc, a Jorge Herrero, regidor d'Esports, sobre l'Escola 
d'Estiu: valoració, utilització i possible ampliació per a facilitar als pares 
treballadors. 
 
El Sr. Herrero contesta que facilitarà les xifres exactes, però la inscripció 
ascendeix a 240 aproximadament. S'ha ampliat  de 3 à 5 dies, i una hora diària. 
S'ha fet un servei d'acollida enguany i s'estudia ampliar-lo. 
 
Cristina Suñer, del Bloc, a Mª José Pla Casanova, regidora de Cultura 
 
1. Sobre el material i tríptic de l'exposició de Calixte III 
 
Contesta que a l'exposició no hi havia més. És una exposició que va portar la 
Conselleria, sense que es fera tríptic. 
 
2. Perquè s'ha organitzat una exposició tan nímia, després de la que es va fer fa 
deu anys? 
 
Respon que es tracta d'una exposició organitzada per la Conselleria que es va 
muntar el dia de l'aniversari de la mort de Calixte III. Es tracta d'una exposició que 
passa per diverses poblacions i no és de gran format. No es va plantejar fer res 
més. 
  
Cristina Suñer, del Bloc, a Rosa M. Esteban Miedes, regidora de Fira i Festes, 
sobre l'adjudicació de la barra del camp de futbol durant la fira i perquè es venia 
alcohol. 
 
Contesta que l'alcohol només es facilitava als majors d'edat. 
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Intervé l’alcalde per a indicar que la barra la gestiona el CD Olímpic, en tindre la  
concessió del camp. Afegeix que en cap recinte s'entra beguda de fora; l'any que 
ve, en la festa de les paelles, no es quedarà ningú en el carrer bevent alcohol. 
 
La regidora del Partit Socialista, Ana Sanhipólito Diego, intervé per a manifestar 
que si que creu que es va vendre alcohol a algun menor. La regidora de Fira indica 
que dins del camp de futbol va haver-hi normalitat, qui va anar per a divertir-se ho 
va fer sense cap problema. 
 
L’ alcalde diu que es demanava el carnet. Quan cal pagar la beguda es consumeix 
menys alcohol, s'ha disminuït molt la brutícia i els rebomboris. S'ha avançat molt 
en un any i a poc a poc millorarem. 
 
Cristina Suñer manifesta que en el carrer hi havia molts menors fent botelló, 
l’alcalde contesta que l'any que ve es prendran les mesures oportunes, considera 
que és un problema que s'ha de solucionar però que també és necessària la 
col·laboració dels pares, perquè és comprensible que algú puga tindre algun 
problema amb la beguda però no en grans masses. Les baralles dins del recinte 
s'han acabat, l'any que ve anirem perfeccionat pel que fa a l'exterior del recinte. 
 
M. Isabel Molina, del Bloc, a José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de 
Seguretat Ciutadana, sobre la peatonalització del nucli antic, pregunta si s’ha 
d’ensenyar l'estudi a l'oposició. 
 
L’ alcalde respon que l'estudi encara no està acabat. Ell encara no ho ha vist. 
Considera que és un assumpte molt important i que intentaran que la gent ho 
entenga. 
 
La Sra. Molina considera que en la preparació d'aquest estudi hauria d'haver-hi, 
com a mínim, una coordinació entre l'Àrees de Circulació, Urbanisme i Turisme. 
 
L’alcalde intervé per a indicar que si en un any no estan finalitzats el Pla Especial i 
l'Estudi de peatonalització, anul·larà l'encàrrec. 
 
El Sr. Vidal: l'estudi s'ha d'acabar. Es pretén fer un estudi integral. Cal veure tots 
els residents que viuen en la zona afectada. Posteriorment s'actuarà en funció del 
pressupost disponible. 
 
La Sra. Molina Insisteix en la necessitat de coordinació entre les tres àrees 
anteriorment indicades. 
 
Rafael Llorens, del grup socialista, afegeix que li haguera agradat comptar amb la 
presència del regidor d'Urbanisme, el Sr. Parra, ja que en l'última Comissió 
Informativa va manifestar que el Departament d'Urbanisme tenia l'estudi fet i que 
es podia aplicar en qualsevol moment. L’alcalde contesta que això ho ha de 
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respondre el Sr. Parra, encara que el normal és que l'estudi es gestione des del 
Departament de Circulació. 
 
Rafael Llorens Gosálbez, diu que  li haguera agradat que estiguera present el 
regidor  Vicente Parra Sisternes, perquè en la Comissió Informativa de Foment va 
dir que el projecte estava fet. 
 
L’alcalde es ratifica en què ell no ha vist res. 
 
Rafael Llorens Gosálbez, a M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de 
Turisme,  en relació amb el castell: sobre l'eliminació de les escalinates i les 
filtracions d'aigua existents. 
 
Contesta, pel que fa a les filtracions de la capella, que és un tema que porta 
directament la Conselleria. 
Quant a les obres de l'escalinata, s'ha emés l'informe favorable per part de la 
Direcció General de Patrimoni. Les obres es realitzaran dins del Pla de 
dinamització turística. El projecte està en el Departament d'Urbanisme. 
 
 
Rafael Llorens Gosálbez, a l’alcalde, sobre el que va dir en l'anterior Ple 
respecte a la sol·licitud a l'Estat de comprar Santa Clara a càrrec de l'1% cultural 
per l'obres de l'AVE. Afegeix que l'Estat va aprovar l'execució de les obres de la 
sala capitular de sant Domènec a càrrec de l'esmentat percentatge. 
 
L’alcalde contesta que ja sap el que li han donat a càrrec de l'1%, que per cert li 
pareix una misèria (800.000 €). El que consta en l'acta anterior es pot deure a un 
error seu en expressar-se o un error en la transcripció. 
 
 
Roger Cerdà Boluda a José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de 
Recursos Humans, per la participació de l'Ajuntament en  la selecció del personal 
per a la realització de curs de geriatria. 
 
José Antonio Vidal Piquer, contesta que la participació de l'Ajuntament ha sigut 
simplement tècnica, el SERVEF s'ha encarregat de realitzar el barem i de 
seleccionar el personal que hi assisteix. 
 
Roger Cerdà Boluda, pregunta si s'ha informat les persones que estan en la borsa 
de treball de l'Ajuntament perquè puguen realitzar el curs. 
 
José Antonio Vidal Piquer, respon que a tots. 
 
Roger Cerdà Boluda, a M. José Masip Sanchis, regidora delegada de 
Benestar Social, que explique si el diploma d'auxiliar de geriatria és vàlid o no per 
a treballar ja que, segons li han informat, el dia de la inauguració va dir que era 
necessari el títol de la Formació Professional. 
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M. José Masip Sanchis explica que el que va dir és que animava a tots els que 
han obtingut el títol d'auxiliar de geriatria a què continuen formant-se, ja que solen 
ser dones parades de llarga duració i amb càrregues familiars i si augmenten la 
seua formació  augmentarà la seua possibilitat de trobar treball. 
 
Abans d'alçar la sessió, l’alcalde, en nom seu i en el de tota la corporació, trasllada 
la regidora Consuelo Angulo Luna i a la seua família, el més sentit condol per la 
recent defunció de son pare. 
 
Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les 13 hores i 20 minuts alça la 
sessió.  D'això s'estén aquesta acta que, amb el vistiplau de l’alcalde-
president, autoritze amb la meua signatura, com a secretari accidental que 
done fe. 
 
            VIST I PLAU: 

      L'ALCALDE,                                            EL SECRETARI ACCIDENTAL, 
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