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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia tres d’octubre de dos mil huit, 
es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota la presidència de 
l’alcalde-president, 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 vicesecretari, en funcions de 
secretari, que actua a més com a fedetari. 
 
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. 

 
L’alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa segons el següent ORDRE DEL 
DIA: 

 
1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 9, DEL 5 DE SETEMBRE DE 

2008 
 D’acord 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 senyors presents, s'aprova l'acta 
de referència corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 5 de setembre 2008. 
 
 

2n. SOBRE DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚMERO 601, SOBRE 
“AMPLIACIÓ DELEGACIONS D'ALCALDIA AL REGIDOR DE PRESIDÈNCIA, 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, GESTIÓ PATRIMONIAL I JOVENTUT 
 
 El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 601, de 22 de setembre 
de 2008, sobre “Ampliació delegacions d'Alcaldia al regidor de Presidència, Participació 
Ciutadana, Gestió Patrimonial i Joventut”, amb el següent tenor literal: 
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“En relació amb el contingut del Decret 653 de data 6 de juliol de 2007 sobre les 

delegacions de l'Alcaldia en regidors. 
 
Atès que en aquesta resolució es conté la delegació següent: 
 

Segon. Delegar en Marco Antonio Sanchis Fernández les matèries pròpies de 
Presidència. Participació Ciutadana. Gestió Patrimonial. Joventut, que comprén el 
següent: 
 
Presidència 
 
Gabinet d'Alcaldia  
Mitjans de Comunicació  

 
Participació ciutadana 
 

Oficina Integral d'Atenció al Públic. 
Implantació de sistemes de qualitat en els serveis al ciutadà. 
Associacions veïnals. 
Contractació i execució de projectes relacionats amb la matèria. 
E-administració. 
Informàtica, ofimàtica i web municipal i, en general, noves tecnologies. 
Relació amb el Síndic de Greuges 
 
Gestió del patrimoni municipal 

 
Gestió de l'Inventari Municipal de Béns, Drets i Accions. 
Compres. 
Vendes. 
Concessions. 
Arrendaments, aprofitaments i llicències. 
Defensa del Patrimoni. 
Responsabilitat patrimonial de l'Administració. 
I qualsevol altra disposició del patrimoni municipal. 
 
Joventut 
 
Programes municipals de joventut, 
Temps lliure. 
Programació Casa de la Jjoventut. 
Centre d'informació juvenil. 
Esdeveniments puntuals. 

 
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb els articles 43, 
44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  
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RESOLC 
 
Primer. Ampliar les delegacions conferides a Marco Antonio Sanchis Fernández i 
atribuir-li la facultat de firmar qualsevol classe de  Convenis amb la Diputació Provincial 
de València, en el marc del límit quantitatiu legalment atribuït a l'Alcaldia.  
 
Segon. Notificar la Resolució al regidor interessat, que es considerarà acceptada 
tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució del nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació, igualment publicar la Resolució en 
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà 
de la firma de la resolució per l'alcalde”. 
 

Vista la qual cosa, l'Ajuntament Ple, amb la manifestació de la senyora Cristina 
María Suñer Tormo, en el sentit que s'abstindrà, queda assabentat de la Resolució 
d'Alcaldia número 601, de 22 de setembre de 2008, sobre “Ampliació delegacions 
d'Alcaldia al regidor de Presidència, Participació Ciutadana, Gestió Patrimonial i Joventut. 
 

A les 12 hores i 15 minuts s'incorpora a la sessió la regidora del grup municipal 
socialista Ana Francisca Sanhipólito Diego. 

 
3r. EXP. NÚM. 750/2008 PER A L'APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

DE L'EXERCICI 2009 
 
Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït pels serveis econòmics de 

l'Àrea d'Economia i Hisenda, per a la modificació de les ordenances fiscals per al pròxim 
exercici econòmic de 2009, i la seua aplicació en aquest municipi. 

A efectes del càlcul de l'increment de preus al consum, s'ha tingut en compte el 
període d'agost de 2007 a agost de 2008. 

El vicesecretari llegeix el dictamen de la Comissió d'Hisenda i Especial De 
Comptes, en el qual 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'aplicarà una reducció del 

30% 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 
Increment del IPC. Modificació de l'article 5è per incloure una lectura estimada en 

aquells comptadors que resulten difícils de substituir. 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
El coeficient que cal aplicar sobre les quotes mínimes serà 1,968, amb un 

augment respecte a l'exercici anterior del 4’9%, corresponent al IPC de l'any passat. 
Taxa per aprofitament especial de la via pública 
S'augmenten les tarifes un 4’9% respecte a les de l'exercici anterior, i es torna 

a aplicar el sistema de taules i cadires en l'ocupació de via pública. 
Preu públic per a la utilització d'instal·lacions esportives 
Proposta de la regidoria amb eliminació dels preus de “Les Pereres”. 
Taxa de guals i la reserva de via pública per a càrrega i descàrrega 
S'incrementa un 4’9%. 
Casa de la Cultura 
Increment del IPC, del 4’9% 
Conservatori de música Luís Milán 
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Increment de tarifes de 4’9%. 
Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments 
S'incrementen un 4’9%  
Taxa per recollida de fems 
Increment del 10% 
Taxa sobre els llocs de venda al mercat ambulant 
Increment del 4’9% 
Taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal 
S'incrementen els preus un 4’9% respecte de l'exercici anterior 
Taxa per llicències urbanístiques 
S'augmenten un 4’9%, inclusió de la llicència per segona ocupació de vivendes. 
Taxa pels serveis de clavegueram 
S'incrementen un 4’9% 
Taxa de recollida de vehicles de la via pública i dipòsit municipal 
Increment del 4’9% amb arredoniment als cinquanta cèntims d'euro. 
Transport de viatgers amb autobús urbà 
Proposta del concessionari amb increment del 12,45%. 
Atesa la normativa legal establida a aquest efecte, en els articles 15 i següents del 

Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes de 

25 de setembre de 2008. 
A les 12 hores i 20 minuts s'incorporen a la sessió els regidors del grup 

municipal socialista Ricardo Medina Medina i Mª Consuelo Angulo Luna. 
Obri el torn d'intervencions Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, 

manifesta que amb la majoria que ostenta l'equip de govern no es dóna lloc a les 
alternatives que planteja l'oposició; que la postura de l'Ajuntament és de mer 
continuisme i no d'adaptació a les necessitats de l'Ajuntament ni de la ciutat; que 
simplement s'augmenta l’IPC; és evident la falta de finançament que es manifesta 
en els pressupostos municipals, per la qual cosa seria més recomanable controlar 
la despesa i no incrementar la fiscalitat; es compleix la legalitat però es governa 
d'esquenes als ciutadans; cal fer una menció a banda de la Taxa de Fem; el seu 
increment està justificat pel desequilibri econòmic del servei però no es distribueix 
entre els usuaris equitativa i justament; proposa modulacions en el pagament i 
altres alternatives en funció de la ubicació, les rendes... etc.; considera, no obstant 
això, que el Partit Popular aposta pel servilisme i el clientelisme; acaba la seua 
intervenció anunciant que el seu vot serà en contra. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, diu que la proposta de 
modificació és continuista amb la d'altres anys; amb la pujada no es tenen en 
compte les circumstàncies de crisi; amb l'increment de les taxes municipals 
s'agreuja la situació de les famílies xativines en un 5% aproximadament; aquesta és 
una immillorable forma d'ajudar a la ciutadania; advoca per reduir la pressió fiscal 
incrementant per baix de l’IPC; això suposaria un exemple del que constitueix 
governar de cara a la gent; no s'és sensible amb els ciutadans i es prefereix tirar pel 
carril del mig i continuar recaptant més; es perd una de les poques oportunitats 
d'un ajuntament per ajudar la gent; insisteix a incrementar per baix de l’IPC fins i tot 
congelar l'IBI; la crisi ha estat en boca de l’alcalde per a criticar el president del 
Govern però després no es prenen mesures a l'abast de l'Administració Local. 

Pren la paraula l’alcalde-president, considera que el discurs de congelació 
fiscal no se circumscriu a l'actual moment de crisi, ja que el grup municipal 
socialista ho ha demanat sempre; la realitat que té l'oposició de la ciutat està 
desvirtuada; taxes com la del fem continuen sent  les més baixes de la província; el 
discurs és el mateix que en èpoques de bonança econòmica; augmentar el IPC ja és 
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un sacrifici molt important en serveis clarament deficitaris, sense ingressar el cost 
de la taxa no es pot funcionar, ni en l'empresa privada ni en l'Administració. 

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, replica que no qüestiona el 
desequilibri econòmic del servei de recollida de fem, sinó el desestructurament del 
repartiment territorial de la ciutat; es reparteix per ciutadans, cosa que no 
comparteix; considera que la distribució correcta seria per zones i per usuaris i 
s'haurien d'adoptar més mesures de reciclatge; Bixquert i el Carraixet no paguen 
fem perquè l'Ajuntament no s'ha preocupat per regular el servei; manifesta que qui 
es repeteix en els discursos cada any és l'alcalde; demana que es faça un estudi 
seriós sobre la distribució de quotes. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, diu que el fem és deficitàri 
i s'ha d'adaptar; les taxes serveixen per a fer política per compensar situacions 
crítiques com l'actual, i l'Ajuntament no pareix estar disposat a aplicar-les; aquest 
és el discurs del grup socialista de justícia distributiva; hi ha un enfocament erroni 
de la fiscalitat; ni en les ordenances fiscals ni en els pressupostos es fa política 
social. 

L’acalde-president manifesta que la taxa de fem recull set tarifes, la qual cosa 
demostra la diversitat de situacions que presenta l'ordenança; la taxa, d'altra banda, 
no genera recaptació per a finançar una altra cosa que no siga el propi servei; 
proposa al grup socialista que el Govern Central reconega la diferència entre 
ciutadans reals i de dret; si el Govern transfereix tributs per a la totalitat d'habitants 
de Xàtiva es compromet a congelar tota la fiscalitat; no es poden congelar impostos 
i mantindre la qualitat dels serveis; la gestió de 14 anys demostra que s'ha actuat 
amb rigor; respecte al que ha dit la Sra. Suñer referent a Bixquert, li suggereix que 
faça la proposta d'imposar la taxa, i es compromet a estudiar-la i aprovar-la.  

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que no es poden 
fer propostes perquè ni se'ls facilita la informació amb temps, ni s'accepten en les 
comissions; una bona mesura seria que desaparegueren les diputacions 
provincials, d’aquesta manera els diners anirien directament als ciutadans; respon a 
l’alcalde que quan governava el Partit Popular a Madrid no plantejava al Govern 
Central el model de finançament que ara  reclama. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista diu que el model de 
finançament el va aprovar Eduardo Zaplana quan era ministre i per la Generalitat 
Valenciana el conseller Rambla; manifesta que està d'acord amb el finançament per 
habitant però portar-lo a aquest fòrum és distraure el fons de l'assumpte que són 
les ordenances fiscals. 

L’alcalde-president considera que la situació actual l'ha provocada el govern 
socialista; quant a l'opinió del Bloc respecte a les institucions és la conseqüència 
d'un partit que no té presència en cap fòrum. 

L'Ajuntament Ple per dotze vots a favor (el vot de l’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 del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

Article 7.1. per a determinar l'import de l'increment real, s'aplicarà sobre la base imposable 
o valor del terreny a l'hora de meritar el percentatge corresponent d'acord amb el nombre 
d'anys durant els quals s'ha generat l'increment esmentat. 
Tenint en compte que s'ha realitzat un procediment de valoració col·lectiva, es prendrà 
com a valor del terreny l'import que resulte d'aplicar als nous valors cadastrals una 
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reducció del 30 per cent. La reducció prevista no s'aplicarà als supòsits en què els valors 
cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva a què es refereix siguen 
inferiors als vigents fins aleshores. El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al 
valor cadastral del terrenys abans del procediment de valoració col·lectiva. 
… 
Taxa pel subministrament d'aigua potable 
Article 4. Tarifa  
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 4,80 €/quadrimestre 14,39 
€/any) per cada comptador i usuari. 
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua potable de 
0,2885€/m3 d'aigua consumida. 
3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà: 
- Per cada habitatge               87,65€ 
- Per cada local comercial o industrial, 0,9536€/m2 un mínim de              100,81€ 
- Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels propietaris  175,18€ 
El pagament d’aquestes quantitats es verificarà una sola vegada i en el concepte que 
s'expressa. Les connexions són per compte 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  55,83 
15 mm  58,58 
20 mm  64’99 
25 mm  109,32 
30 mm  130,87 
40 mm  177,85 
50 mm  321,10 
65 mm  392,39 
80 mm  477,05 
L'alta pressuposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de l'Ajuntament. El canvi 
de nom no implica el cost per al sol·licitant, excepte quan això suposa la instal·lació d'un 
nou comptador, que es considerarà una alta nova. A més de la quota d'alta, i a la firma de 
la pòlissa d'abonament, s'ha de dipositar en concepte de fiança la quantitat de 53,74 €. 
Per a la devolució de la fiança l'usuari ha de presentar, en el moment de la baixa del 
servei, còpia de la pòlissa d'abonament. 
5. Els aparells comptadors s’han de subministrar i d'instal·laran per l'Ajuntament amb 
validació oficial de la Conselleria d'Indústria. 
Article 5. Les quotes que s’han d’exigir són les derivades del consum d'aigua que 
assenyala l'aparell comptador d'aigua potable, la lectura del qual es realitzarà de forma 
periòdica per l'Ajuntament, si en el moment de produir-se aquesta lectura es trobara 
absent el propietari o usuari, aquest haurà de notificar al servei la lectura del comptador 
mitjançant l'avís que oportunament es repartirà i en cas de no presentar-ho s'assignarà un 
consum mínim de 25 m3 per quadrimestre, el qual serà compensat en el rebut posterior 
una vegada s'haja pres la lectura real del comptador. 
El consum d'aigua potable subministrat pel servei serà mesurat obligatòriament per 
l’aparell comptador instal·lat per a aquest efecte. No obstant això, també es podrà 
subministrar l'aigua potable, de manera especial, i per motius molt justificats, per a 
l’aforament de 13 mm. de diàmetre, i estableix en aquest cas un consum de 10 
m3/persona/quadrimestre.  
Aquest sistema quedarà sense efecte quan el servei ho comunique a l'abonat  amb un 
mes d'antelació, requerint-li al propi temps per a la instal·lació del comptador 
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corresponent. 
En aquells immobles que figuren d'alta en el Padró d'Aigua Potable i dels que l'Ajuntament 
té constància que no s'utilitzen, quan no es puga prendre la lectura es mantindrà la de 
l'anterior quadrimestre. 
 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Article 1. De conformitat amb el que preveu l'article 95.4 del RDL 2/2004, que aprova el 
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 establides en l'apartat primer de 
l’esmentat article es fixa en 1,968. 
Coeficient sobre quotes mínimes    1,968 
 
TIPUS DE VEHICLE 2009

A) Turismes
Menys de 8 CF 24,84
De 8 fins a 11.99 CF 67,07
De 12 fins a 15.99 CF 141,58
De 16 fins a 19.99 CF 176,35
De 20 d'ara en avant 220,42

B) Autobusos
De més de 21 places 163,93
De 21 a 50 places 233,48
De més de 50 places 291,85

C) Camions
De menys de 1000 Kg càrrega útil 83,21
Del 1000 al 2999 Kg de càrrega útil 163,93
De més de 2999 a 9999 Kg de càrrega útil 233,48
De més de 9999 Kg de càrrega útil 291,85
D) Tractors 
De menys de 16 CF 34,77
De 16 a 25 CF 54,65
De més de 25 CF 163,93

E) Remolcs i semiremolcs
De  750 a 1000 Kg de càrrega útil 34,77
Del 1000 al 2999 Kg de càrrega útil 54,65
De més de 2999 Kg de càrrega útil 163,93

F) altres vehicles
Ciclomotors 8,70

Motos fins a 125 cc 8,70
Motos de 125 fins a 250 cc 14’90
Motos de més de 250 fins a 500 cc 29,82
Motos de més de 5000 fins a 1000 cc 59,61
Motos de més de 1000 cc 119,22
… 

Taxa per aprofitament especial de la via pública 
Article 5. 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 22,75 
b) Aparells de venda automàtica per fira 19,30 
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa: 
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Objecte 
És objecte d'aquest apartat regular la utilització i establir les condicions necessàries per a 
un correcte ús de la via pública amb taules i cadires. 
Utilització en precari 
En tractar-se d'un espai públic les autoritzacions o llicències es concediran sempre en 
precari, poden ser revocades per causes d'interés general, igualment es podrà reduir 
l'espai assignat i fins a la supressió total, sense que aquest fet de lloc a cap tipus 
d'indemnització, encara que s'haguera emés la corresponent llicència. 
Sectors i categories 
Les diferents categories de terrasses en funció de la situació i de les especials condicions, 
queda de la manera següent: 
Categoria Especial – Albereda Jaume I, avinguda de Selga. 
Categoria Primera – Pl. La Bassa, Plaça del Mercat, Vicente Boig, Gregorio Molina i 
Baixada de l'estació. 
Categoria Segona – Les restants vies de la població. 
Materials 
Els materials que s'utilitzaran en les terrasses situades en les zones de Categoria 
Especial i Categoria Primera seran de vimen o de ferro de forja, sense continguts 
publicitaris, les ombrel·les o para-sols seran de colors de tonalitats crema sense anuncis 
publicitaris, i aquests no podran estar fixats de forma permanent a la via pública. 
Neteja 
Els adjudicataris de les llicències atorgades que es basen en aquesta ordenança, han de 
tindre una atenció de forma continuada i acurada de la neteja de la superfície assignada, 
han de ser responsables. El no compliment o falta d'atenció a aquest requisit donarà lloc a 
la supressió de la llicència. Diàriament s'han de retirar les taules i les cadires de la via a fi 
què els equips de neteja municipals realitzen la neteja de la via pública, en cap cas les 
taules i les cadires poden romandre en la via pública quan no s'estiguen utilitzant. 
Superfície màxima i mínima 
Per tal d'establir les diferents superfícies que es pot ocupar per a l'ús de les terrasses, cal 
tindre especialment en compte la longitud de la façana de l'establiment, s'estableix com a 
mesura mínima l'ocupació de l'espai de la façana de l'establiment que es tracte, tota 
ocupació superior a la longitud de la façana de l'establiment es concedirà de forma 
discrecional amb un informe previ dels tècnics municipals, sempre que concórreguen 
circumstàncies especials, o quan almenys no entorpisquen el pas dels vianants o que 
aquesta ocupació no impedisca el normal desenvolupament d'altres activitats establides 
en els locals comercials immediats al lloc de l'ocupació. 
Setmana de Fira 
L'ocupació que es realitze en el mes d'agost amb motiu de la Fira, és independent de la 
realitzada durant la temporada d'estiu, aquesta tindrà caràcter especial i el període 
d'ocupació comprén des de l'1 al 31 d'aquest mes. 
Efectivitat de la llicència d'ocupació 
Les llicències d'ocupació concedides seran efectives en el moment en què es  liquiden les 
taxes corresponents, no es pot invocar l'acord de concessió de la llicència per a justificar 
l'ocupació, si el titular no ha satisfet les taxes previstes en aquesta ordenança i a més es 
trobe al corrent de totes les seues obligacions amb la Hisenda Municipal. 
Seguretat de les instal·lacions 
Tot adjudicatari de la llicència està obligat a subscriure el corresponent Segur de 
Responsabilitat Civil, que contemple una adequada cobertura, amb la finalitat de fer front 
a possibles accidents que es poden ocasionar pel seu ús. 
Els serveis de la Policia Local, emetran el preceptiu informe sobre les condicions de 
seguretat en relació amb el trànsit rodat i altres circumstàncies que consideren 
adequades. 
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Les terrasses han de disposar de l'adequada protecció, amb la finalitat que no es puga 
accedir des d'aquestes a la calçada de forma directa, a aquest efecte cal col·locar les 
tanques corresponents, les quals han d'harmonitzaran amb l'entorn urbà, i han de ser 
preferiblement de fusta i color blanc. 
Períodes d'ocupació 
S'establiran com a períodes d'ocupació els següents: 
Temporada d'estiu, comprén els mesos de maig a octubre, inclusivament (excepció de 
mes d'agost) 
Fira d'agost. Tot el mes d'agost. 
S'estableix la modalitat d'ocupació especial de cap de setmana dins de la temporada 
d'estiu. 
Mesures i mòduls 
Les taxes es liquidaran per l'ús d'unitats de taula, que són aquelles que comprenguen les 
mesures de 0'90 x 0'90 metres, o fracció, que comporta la quantitat de quatre cadires. 
Les tarifes dels aprofitaments regulats en laquesta ordenança són les següents: 
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 40,40 € 
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires) 25,70 € 
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires) 18,50 € 
O. cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires) 7,40 €/setmana 
Per a la setmana de Fira d'agost, mes d'agost, s'estableixen les tarifes següents: 
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 39,55 € 
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires) 22,10 € 
Infraccions i sancions 
A 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 deguda 
protecció amb les tanques reglamentàries, falta o descuit en la neteja de la superfície, 
ocupació major a la concedida, etc., i sancionades amb les quanties següents: 
Infraccions molt greus fins a  3.000 euros 
Infraccions greus fins a          1.500 euros 
Infraccions lleus fins a           750 euros 
Per a l'ocupació de taules i cadires de la via publica, es considera com falta molt greu que 
s'instal·len el 100 per cent o més de les sol·licitades, o la reiteració d'una falta greu. Es 
considera falta greu instal·lar el 50 per cent o més de les sol·licitades o la reiteració d'una 
falta lleu, i es considera falta lleu instal·lar fins a un 50 per cent més de les sol·licitades, en 
tot cas la tramitació de l'expedient determinarà la tipologia de la falta d'acord amb els 
articles 139 a 141 de la Llei de bases de règim local. 
1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l'execució d'obres 
Per a les obres el termini d'execució no pot ser superior a 6 mesos, es cobrarà el 10% de 
la quota líquida de l'impost sobre construccions,. 
Per a les obres amb un termini d'execució superior a 6 mesos es practicarà la liquidació 
provisional, tenint en compte el termini d'execució fixat en el projecte, segons la tarifa de 
4’98€ al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a aquest 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 provisional. Quan finalitzen de les obres, es practicarà la liquidació 
definitiva tenint en compte la duració efectiva d'aquestes. 
Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d'actuació o en la zona de 
Bixquet i l'execució de les obres que no impliquen l'ocupació de la via pública, estaran 
exemptes d'aquesta taxa. 
1.2. Llicència per a l'exercici d'activitats a la via pública  
1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques          € 
a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció   387,67 
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció  155,46 
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Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es pagarà, a més, 
la despesa d'aquest servei. 
 
1.2.2. Per a la resta d'activitats:                € 
a) Si és al dia, per metre lineal o fracció    
5,15 
b) Si és al mes, per metre lineal o fracció      27,00 
2.  Ús privat. 
2.1. Activitats recreatives. 
L'ocupació de la via pública per al desplegament d'activitats recreatives es regeix per la 
tarifa següent: 
2.1.1. Tancaments i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d'espectacle:      € 
Fins a 1.000 espectadors de capacitat:     
 62,63 
Més de1.000 espectadors de capacitat:   
 170,25 
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  26,54 
Firal agrícola per ml.          33,15 
Llocs de fira 1a. Categoria per ml.        44,16 
Fira: tómboles i rifes per ml.  98,29 
Llocs venda productes ordinaris (primera categoria)  62,63 
Llocs venda productes ordinaris (segona categoria)     55,18 
Fira del bestiar per cada animal sense quadra dins del recinte     3,78 
Fira bestiar. Per ml. De pessebre        22,24 
Per lloc ambulant per ml. i dia          5,14 
Fira de Nadal 
Atraccions Fira de Nadal per metre lineal      22,24 
Llocs de venda per metre lineal        25,91 
Si l'Ajuntament decidira que l'adjudicació dels llocs de Fira es fera mediant subhasta, 
aquests preus s'entendran com a mínims. 
2.2. Quioscs 
Per l'aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació de quioscs, regeix la 
tarifa següent:            € 
En carrers de primera categoria per m2 fracció  76,58 
En carrers de segona categoria per m2 fracció  38,39 
… 
Preu públic per l'ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal 
Article 4. Base del gravamen. 
a) Es pren com a base de l'exacció: 
1. Per a l'ús de la piscina, el número de persones que hi entren. 
2. Per a la utilització de pistes esportives i camps de joc, la duració o temps d'ús. 
b) Constitueix objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions esportives municipals i 
també les activitats que s'hi realitzen.  
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES PERERES 
Tarifa d'abonats. 
S'estableixen quatre categories d'abonaments amb els preus anuals següents:       € 
Familiar: Inclou l'home, la dona i els fills menors de 16 anys   50,00 
Família monoparental i fills menors de 16 anys      40,00 
S'aplica una bonificació del 50% a les famílies que tinguen algun membre amb una 
disminució física o psíquica. 
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Individual: Des dels 17 anys endavant    35,00 
Juvenil: Des del 6 anys fins als 16 anys, inclòs        15,00 
Jubilats i pensionistes: qui siga i ho sol·licite ha de presentar la documentació. Inclou la  
Dona/home i els fills fins als 16 anys (només en cas de pensionistes)    Gratuït 
Minusvàlids: qui tinga minusvalidesa física o psíquica.     Gratuït 
 
Tarifa d'ús dels serveis i de les instal·lacions esportives. 
Piscina. 
Abonats  Gratuït 
No abonats 
Menors de 6 anys         Gratuït 
De 6 a 13 anys         1,00 € 
De 14 fins als 16 anys inclòs        1,50 € 
Més de 16 anys           2,50 € 
Lloguer d'hamaca, per unitat i dia       0,50 € 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE VOLEIBOL I FRANCISCO BALLESTERO 
Grups i col·lectius federats per hora  
d'utilització i usuari des dels 16 anys  Entrenam.  Compet. 
Llum natural, independent del número de jugadors 
Ocupació de tota la pista        Gratuït  Gratuït 
Llum artificial independent del número de jugadors 
Ocupació 1/3 de pista       Gratuït Gratuït 
Ocupació 2/3 de pista       Gratuït Gratuït 
Ocupació de tota la pista       Gratuït Gratuït 
Grups federats o no per hora d'utilització fins als 16 anys  Gratuït Gratuït 
Grups no federats per hora. D'utilització des dels 16 anys, competició no reglada 
Llum natural independent del número de jugadors 
Ocupació de tota la pista   20,00 
Llum artificial independent del número de jugadors 
Ocupació de tota la pista          29,00 
Sala de musculació per hora d'utilització: FCO. BALLESTER 
Públic en general          2,00 
Socis poliesportiu "Les Pereres"       1,00 
Nota: la tarifa dóna dret a l'ús i aprofitament de la porció de pista corresponent i al lavabo, 
dutxes, etc. El gimnàs, és d'utilització gratuïta, però s'ha de sol·licitar-se prèviament. 
CAMP MUNICIPAL INFANTIL 
Camp de futbol, per a un encontre de 60 minuts 
FUTBOL 7 TERRA 
Llum natural            21,00 
Llum artificial             34,00 
FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL 
Llum natural           35,00 
Llum artificial           44,00 
FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL 
Llum natural            63,00 
Llum artificial            78,00 
Menors de 16 anys          Gratuït 
CAMP FUTBOL MUNICIPAL “LA MURTA” 
Partit d'1 hora de duració 
Natural           63,00 
Artificial           78,00 
ACTIVITATS AMB RECAPTACIÓ 
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El col·lectiu que realitze les seues activitats amb recaptació (de taquilla) han de complir els 
requisits següents: 
a) El 20 % de la recaptació obtinguda s'ha d'entregar al Consell Esportiu Municipal. 
b) Tots els alumnes amb el carnet de les escoles esportives municipals tenen l'accés 
gratuït. 
c) Els preus han de ser coneguts i aprovats prèviament pel Consell de Gerència del 
Consell Esportiu Municipal. 
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS             € 
Escola esportiva d'estiu (50% de bonificació si es matricula en el curs de natació)   
 86,00 
Autobús de l'escola esportiva d'estiu         53,00 
Curs de natació             53,00 
Escoles esportives municipals          48,00 
Servei d'acollida Escola d'estiu 20,00 
ACTIVITATS PER A ADULTS 
Manteniment físic d'adults Tai-chi i Gimnàstica Correctiva, Pilates 
* Abonats instal·lacions esportives 2 dies        4,00 
* No abonats instal·lacions esportives 2 dies        6,50 
* Abonats instal·lacions esportives 3 dies        6,00 
* No abonats instal·lacions esportives 3 dies        10,00 
Els pensionistes o jubilats participants en l'activitat de gimnàstica correctiva de ioga 
i tai-chi: (exclòs el consort)  Gratuït 
Activitats esportives disminuïts  Gratuït 
Jocs esportius de la Generalitat Valenciana.      Gratuït 
Becats (amb escassos recursos econòmics, minusvàlids, etc.)   Gratuït 
Bonificacions 
Jubilats i pensionistes, en manteniment físic d'adults i Pilates 50% 
Inscripcions per al curs complet en l'activitat per adults                20% 
Posseïdors del Carnet Jove (IVAJ) per a l'ús de les instal·lacions esportives i 
participació en les activitats esportives municipals 15% 
Usuaris de família nombrosa, en qualsevol activitat esportiva, (acumulativa a altres 
bonificacions)            20% 
Participants en lligues amistoses de caràcter anual i/o temporada esportiva de futbol 7 i 
futbol 11, sempre que paguen el preu públic a l'inici de l'activitat      15% 
Per a aquelles famílies que assisteixen diversos fills: 
Per al 2o. fill             20% 
Per al 3r. fill             30% 
Per al 4o. fill          Gratuït 
PISCINES PEDÀNIES (TORRE LLORIS I ANNAHUIR)          € 
Abonament temporada  31,50 
Passe individual, més de 16 anys        16,00 
De 6 a 16 anys            11,00 
Menors de 6 anys          Gratuït 
Entrada veí pedania            1,20 
Entrada no resident             2,50 
 
Taxa per l'entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública per a 
aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 
Article 9. La tarifa és la següent: 
a) Entrada de vehicles: per ml o fracció que faça l'entrada   60,15 
En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle assenyalada, a més de 
la taxa               8,65 
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b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml o fracció  
En horari matinal           37,15 
En horari de vesprada            37,15 
c) Les plaques entregades per l'Ajuntament, tant les de reserva d'aparcament com 
les de càrrega o descàrrega, es faciliten a  30,65 

 
Preu públic per la utilització dels serveis de la Casa de Cultura 
Article 6. Les tarifes aplicables són les següents: 
1) Casa de la Cultura 
a) Salons d'exposicions per cada dia d'ús          € 
    Saló Moncada            31,99 
    Saló entresòl 10,70 
    Sala 1a planta  10,70 
b) Salons de conferències 1a planta i 2a planta:  
    1 dia d'ús             42,96 
    2 dies d'ús            51,51 
    3 dies d'ús            69,02 
    6 dies d'ús             81,45 
  15 dies d'ús          129,66 
  30 dies d'ús          429,46 
c) Saló d'actes Moncada 
    1 dia d'ús          128,82 
    2 dies d'ús          154,52 
    3 dies d'ús          206,76 
    6 dies d'ús          139,41 
  15 dies d'ús          389,02 
  30 dies d'ús          429,46 
d) Pati exterior a l'aire lliure: 
    1 dia d'ús 42,96 
e) Pati cobert Moncada  
    1 dia d'ús             42,96 
Les hores realitzades pel personal de l'Ajuntament fora de l'horari laboral, les abonarà qui 
utilitze els serveis de la Casa de la Cultura, com a hores extraordinàries segons el 
conveni. 
2) Gran Teatre 
    Per cada sessió          1.395,38 
    Per cada hora que excedisca de les 8 d'utilització per sessió        174,71 
 

Preu públic per assistència al Conservatori elemental de música Luis Milán 
Article 3. Quantitat. 
La quantitat del preu públic regulat en aquesta ordenança és la fixada en la tarifa de 
l'apartat següent per a cadascun dels diferents serveis. 
Taxes i quotes 
Matrícula (per assignatura).           30,42€ 
Carnet escolar                1,84€ 
Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés)         19,30€ 
Quotes trimestrals 
Instrument              48,25€ 
Assignatures complementàries.           28,95€ 
(a partir de 5 assignatures, la resta exempt) 
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula. 
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula. 
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Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments 

Article 10. Tarifes 
La taxa per llicència municipal d'obertura d'establiment i d'activitats qualificades, segons 
el nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/1990, de 26 de març, s'ha de 
liquidar mitjançant l'aplicació les següents quotes fixes: 
Tramitació de llicència d'establiment.        354,25 
Canvis de titularitat de llicència d'establiment       177,75 
Tramitació de llicències d'activitats qualificades.      886,14 
Canvis de titularitat de llicències d'establiment..      442,47 
Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat mercant 121,26 
 

Taxa per recollida de fems 
Article 6. Quota tributària 
1. La quota tributària constitueix 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       38,12 
A                 73,48 
B                     219,01 
C                        440,28 
D                587,62 
E                    4.674,84 
F                18.318,30 
… 
TARIFA DE GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS: 
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 els 300 
l/dia en volum. 
Per a l'obtenció del cost real es fixen els paràmetres següents: 
Preu total per quilogram (Pu): 0,1133€ 
Penalització per volum (Pv): 301,40€ a l'any per unitat de contenidor addicional. 
Mitjà de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles recol·lectors; 
aquesta mesura serà realitzada directament per l'Ajuntament o a instàncies dels 
particulars i comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris efectuats almenys en un 
període de dues setmanes representatives de producció. 
Així, doncs, la tarifa que s'aplica és: 
TARIFA = PMD + PU + 365 + PV) 
Aquesta tarifa es pot prorratejar en l'exercici d'implantació, i descomptar-se la tarifa 
inicialment abonada pel productor. 
La tarifa establida continuarà vigent per al productor, i únicament s'actualitzarà 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 es regeix 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 ha de facilitar als 
productors contenidors especials personalitzats que han d'ubicar-se en l'interior dels 
centres de producció i ser entregats als serveis de recollida segons l'horari de recollida 
que els fixen els serveis tècnics municipals. 
3. Les quotes assenyalades en la tarifa corresponen a un exercici i tant les baixes com les 
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altes es prorrategen per trimestres naturals. 
 
Taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal 
Article 4. Els drets o taxes que percep l'Ajuntament són els que es determina la tarifa 
següent: 
1) Per ocupació temporal de nínxols situats en: 
Primera            115,08€ 
Segona            937,96€ 
Tercera            937,96€ 
Quarta.            937,96€ 
Cinquena.            937,96€ 
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 8.748,03€ 
Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de  937,96€ com a tarifa única. 
S'estableix en 50 anys el dret d'ocupació temporal dels nínxols. 
2) Per ocupació temporal del parterre o jardí, per a cendres l'import serà de 456,94 € i 25 
anys els drets d'ocupació temporal. 
… 
Article 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i fosses 
familiars, ha de ser objecte d'estudi per part de l'ajuntament, previ expedient incoat a 
aquest efecte. El preu per metre quadrat que se cedisca és de 1.245,79€. 
Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats  s'han de pagar les 
quantitats següents: 
Inhumació de cadàvers   
 109,88 
Inhumació de pàrvuls o fetus           90,95 
Exhumació de cadàvers          160,50 
Exhumació de restes          121,58 
Inhumació de cadàver en panteó familiar       243,26 
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó        181,84 
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri      152,42 
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri     152,42 
Trasllat de restes (interior de cementeri)        152,42 
Col·locació de làpides en els nínxols          60,37 
Article 9. És obligatòria la col·locació de làpides en els nínxols pels seus cessionaris, i per 
a aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d'un nínxol per a ocupar-ho immediatament 
implica l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a títol de garantia, la quantitat de 
70,65€. Si transcorreguts sis mesos queda incomplida aquesta obligació, l'administració 
col·locarà la làpida a càrrec del fons de garantia. 
Article 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres és de 39,13€, que 
s'abonaran en el moment de la inhumació, així com 39,13€ més per les despeses 
derivades de l'encofrat de ciment. 
 
Taxa sobre els llocs de venda en els mercats i ambulant per la via pública 
Article 11. L'exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i divendres, reporta, 
per metre lineal i trimestre, la quantitat de 21,60 €. El pagament de les taxes es farà 
exclusivament mitjançant una domiciliació bancària, els titulars del lloc estan obligats a 
subministrar les dades pertinents per a la seua tramitació. 
Per al Mercat Municipal s'estableix una tarifa anual de 5.051 € que es distribuirà entre els 
llocs atenent al criteri següent: 
El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global del lloc i l'altre 50% en funció 
dels metres lineals de venda al públic que tinguen els llocs. 
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Taxa per llicències urbanístiques 
Article 6. Quota tributària.  
1. S'aplica la tarifa següent:              € 
- Obra menor i nucli antic    31,31 
- Obra major            155,62 
2. Donat el cas de desistiment fet pel sol·licitant 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, com també l'import dels anuncis públics 
augmentarà la quantitat resultant per a la concessió de la llicència urbanística. 
4. Expedició de documents: 
L'expedició de certificacions urbanístiques i cadastrals a sol·licitud de l'interessat donarà 
dret al cobrament de les tarifes que s'assenyalen a continuació: 
Certificacions urbanístiques         11,54 
Certificacions cadastrals            3,88 
En la instància de sol·licitud ha d'adjuntar-se un justificant com a que s'ha realitzat l'ingrés. 
5. En la primera ocupació habitatges la quota que caldrà satisfer serà la resultant d'aplicar 
el 6,5 % de l'impost sobre construccions. 
6. En la segona ocupació de l'habitatge s'expedirà la llicència de segona ocupació i caldrà 
satisfer el preu de 0,25 € per metre quadrat de superfície útil d'habitatge. 
 
Taxa per prestació dels serveis de clavegueram 
Article 5. Quota tributària 
1. La quota tributària que s'exigeix per la prestació dels serveis de clavegueram i 
depuració es determina en funció de la quantitat mitjana d'aigua en m3, es factura en la 
finca. 
 A aquest efecte, s'estableix la tarifa per m3 en     0,0985 
2. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de 
connexió a la xarxa de clavegueram, serà de: Per habitatge    81,04 
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,0826 € per m2, amb un mínim de  
 
 115,81 
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris  161,97 

 
Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública i la seua 
permanència al dipòsit municipal 
Article 3. Els drets exigibles es fixen en la quantitat següent: 
S'entén per recollida del vehicle l'enganxall i el trasllat fins al dipòsit municipal. 
Recollida de vehicles: 
a)Recollida de motocicletes i altres vehicles semblants   40,00€ 
b)Recollida d'automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i altres vehicles 
semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg  73,50€ 
c) Els vehicles amb tonatge superior a 5.000 kg., les quotes seran les mateixes que 
l'apartat anterior, incrementades en 15 € per cada 1000 kg. o fracció que excedisca dels 
5.000 kg. 
d) Quan s'acudisca a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris per al seu trasllat 
al dipòsit municipal. Si aquest no es pot consumar per la presència del propietari, 
s'abonaran  38,00 €. 
La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al dipòsit i a la guarda dels 
vehicles, donat el cas que transcorregudes 24 hores des de la recollida sense haver estat 
retirada pels propietaris, es fixa la quantitat següent: 
a) Per a dipòsit de motocicletes, tricicles, motocarros, i vehicles semblants, per 
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dia  5,00€ 
b) Per a la resta de vehicles, per dia  6,00€ 
 
Ordenança fiscal reguladora del transport urbà de viatgers 
Article 4. Quota tributària. 
La quota tributària, o bitllet, dóna dret al trajecte que s'establisca, des de qualsevol de les 
parades que s'instal·len en la ciutat, fins a l'Hospital Comarcal Lluís Alcanyís o viceversa. 
 
El preu del bitllet es fixa en la quantitat següent:      € 
Per a jubilats  1,10 
Per cada viatge d'anada o volta            1,30 
Abonament de 10 viatges            10,00 

 
Segon. Aquest acord, de caràcter provisional, de conformitat amb el 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 podrà examinar-se 
l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes. Finalitzat el tràmit 
d'exposició pública, si no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà definitivament 
adoptat l'acord fins llavors provisional. 

Tercer. Comunicar aquest acord als directors d'àrea i a l'Oficina Pressupostària per 
a la seua tramitació i efectes. 
 

 
4t. EXP.NÚM. 642/2008, DESIGNACIÓ DEL CARRER DEDICAT A L'ARTISTA 

FALLER PEPE MARTÍNEZ MOLLÀ 
 
Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió realitzada el 8 d'agost de 2008, que 

aprova la denominació, amb el nom de l'artista faller PEPE MARTÍNEZ MOLLÀ, de la via 
urbana que, a proposta de la Regidoria d'Urbanisme s'indique, aprofitant els nous carrers 
que s'han obert en el nucli urbà. 

Vista la proposta del regidor d'Urbanisme, en compliment de l'esmentat acord 
plenari, per a designar amb el nom de l'esmentat artista la via de nova creació en el sector 
residencial R-2 Mesquita, concretament el carrer que comunica l'avinguda Pintor Juan 
Francés Gandia i el carrer en projecte, segons es detalla en el pla incorporat a l'expedient. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió realitzada el 29 
de setembre de 2008, accepta l'esmentada proposta i proposa al Ple la seua aprovació. 

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, sol·licita que conste en acta els 
insults propinats per l'alcalde cap a la diputada Glòria Marcos, en la seua última 
intervenció, denominant-la “la de la motxilla”. 
L'alcalde-president manifesta que no s'ha pronunciat en to despectiu, ni amb ànim 
d'insultar, cosa que des del Bloc s'ha fet amb ell mateix. 

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, diu que votarà a favor; sol·licita 
que  es tinga en compte la resta de noms aprovats. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, manifesta que reitera la 
intervenció de la seua predecessora.  

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Primer. Aprovar la denominació “CARRER PEPE MARTÍNEZ MOLLÀ” de la via de 

nova creació en el sector residencial R-2 Mesquita, concretament el carrer que comunica 
l'avinguda Pintor Juan Francés Gandia i carrer en projecte, segons es detalla en el pla 
incorporat a l'expedient. Tot això tenint en compte els mèrits acumulats en el treball 
desenvolupat al llarg de la seua vida professional. 
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Segon.  Notificar aquest acord a l'interessat, i també a la Junta Local Fallera. 
 Tercer. Notificar a les administracions públiques interessades i a les entitats, 
empreses i organismes que puguen estar afectades per l'acord adoptat (INE, Correus,  
Cadastre). 
 
 
 
 

5é. 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 efectes 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 l'alcalde-president: 

Números del 570 al 625 (corresponent al mes de setembre de 2008) 
  
De tot això, queda el Ple assabentat. 

 
 6é. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 L'alcalde-president sol·licita que es passe a votació la urgència  dels següents dos 
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia.  
 Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta  que el seu vot serà en 
contra de la urgència ja que considera que la Comissió s'haguera pogut convocar amb 
més antelació i que aquests assumptes formaren part de l'Ordre del Dia. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, diu que el seu vot serà a favor, 
però també considera que es podia haver convocat amb més temps, així haguera tingut 
accés a l'expedient del  Reglament orgànic municipal. 
 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de règim interior, manifesta que la 
convocatòria de la Comissió Informativa estava subjecta al requeriment de la Delegació 
del Govern i fins que no s'ha substanciat el tràmit i s'ha donat llum verda no s'ha pogut 
reprendre la resolució municipal. 
 L'Ajuntament Ple, per dènou vots a favor (el vot de l'alcalde-president, els onze vots 
dels regidors del grup municipal popular i els set vots dels regidors del grup municipal 
socialista), dos vots en contra (els dos vots de les regidores del grup municipal bloc) i cap 
abstenció, ACORDA: 

 Únic. Declarar la urgència dels següents dos assumptes no inclosos en 
l'Ordre del Dia, amb l'ordre següent: 
 
 6é.1. EXP. NÚM. 88/2008, MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: APROVACIÓ DEFINITIVA 

 
Atès que amb data 5 de maig 2008 l'Ajuntament Ple va aprovar inicialment la 

modificació de la Relació de llocs de treball. 
Atès que en data 22 de maig de 2008 es va publicar en el Butlletí Oficial de la 

Província el corresponent anunci sobre aprovació provisional de la Relació de llocs de 
treball, finalitzant el termini per a presentar al·legacions el dia 14 de juny de 2008. 

Vist l'informe conjunt emés per la Vicesecretaria i la Direcció d'Àrea de Règim 
Interior, de data 26 de setembre de 2008, sobre la resolució de les al·legacions 
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presentades a la RPT i que es conté una proposta d'aprovació definitiva de la Relació de 
llocs de treball. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i 
Seguretat, de 2 d'octubre de 2008. 

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, diu que votarà en contra perquè  
no comparteix el model organitzatiu ni de política de personal, en general, considera que 
ve viciat d'origen i que consolida una situació irregular de molts anys; està en contra de la 
política de personal de l'equip de govern; el seu grup no ha participat en la relació de llocs 
de treball; considera que és necessari fer una reestructuració profunda dels treballadors i 
la RPT no sols no l'escomet sinó que agreuja la situació; no qüestiona la nòmina dels 
funcionaris però sí la política organitzativa de l'equip de govern. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, manifesta que en principi era 
necessària la RPT però el procés s'ha viciat; el Pla d'ocupació afectava uns 50 
treballadors i al final s'ha estés  a quasi tota la plantilla; la política de personal del grup 
municipal popular es basa a col·locar gent sense cap procés selectiu per a després 
habilitar mecanismes de consolidació d'ocupació; no comparteix el model de gestió; 
pregunta al regidor per la consignació pressupostària que hi ha disponible i al fet que 
pareix que hi haja un compromís que no s'ha complert des d'abril de 2007. 

Pren la paraula José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Règim Interior, 
manifesta que la RPT no és el fòrum per a discutir processos d'accés a l'ocupació pública; 
la veritat és que el grup municipal popular ha propiciat una RPT que era una aspiració 
històrica i a més l'ha dotat econòmicament; l'Ajuntament no ha contractat a ningú sense 
un procés selectiu; l'acord de 2007 i els seus compromisos han d'adaptar-se a les 
circumstàncies actuals que han canviat; l'Ajuntament té 300.000 € en un RC i eixe serà el 
crèdit que es destinarà a la RPT, al Pla d'ocupació i a les seues conseqüències 
econòmiques; qui és creditor d'uns retards sol·licita que no es retarde més la seua 
aplicació. 

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, no entén com el regidor de 
Règim Interior pot dir que es contracta amb processos selectius quan és més bé el 
contrari, els criteris de selecció que s'utilitzen són molt poc rigorosos; la selecció de 
personal de l'Ajuntament és nul·la, inexistent i sense participació de l'oposició. 

Mª Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, prega al regidor José Antonio 
Vidal Piquer que deixe de fer al·lusions personals a famílies de membres de la Coporació, 
en relació amb una observació feta per aquest a familiars de la senyora Suñer Tormo. 

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, diu que manté i reitera les seues 
opinions sobre les irregularitats en contractació de personal i adverteix que la no al·lusió 
personal a ningú li diferència de l'actitud evidenciada del regidor delegat de personal; 
reitera que la RPT està mal feta i que no resol la situació dels treballadors sinó  que 
l'agreuja; la política del grup municipal popular és d'incentiu a la submissió dels 
treballadors. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, recomana al regidor que 
aclarisca als sindicats la consignació pressupostària i l'abast dels retards; la RPT, reitera,  
era necessària però al final el procés, com ha dit, s'ha viciat; opina que el principi d'igualtat 
en l'accés a l'ocupació pública es vulnera constantment.  

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

Primer. Resoldre les al·legacions presentades a la RPT segons el sentit que conté 
l'informe conjunt emés per la Vicesecretaria i la Direcció d'Àrea de Règim Interior de data 
26 de setembre de 2008 i, en conseqüència elevar a definitiva la seua aprovació, amb les 
modificacions proposades i amb els efectes econòmics que es deriven per als llocs de 
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treball afectats. 
Segon. Publicar íntegrament l'esmentada Relació de llocs de treball en el Butlletí 

Oficial de la Província. 
Tercer. Notificar aquest acord als empleats públics que van presentar al·legacions 

durant el període d'informació pública i donar-ne compte al regidor delegat de Recursos 
Humans, Secretaria General, Intervenció Municipal i directors d'àrea, a la Presidència de 
la Junta de Personal i del Comité d'Empresa i als delegats sindicals. 

 
6é.2. EXP. NÚM. 102/2008, IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 

ELECTRÒNICA EN LES COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

 
Vistos els acords plenaris d'11 de febrer i 5 de maig de 2008 que van aprovar 

l'aprovació inicial de les modificacions al Reglament orgànic municipal. 
Atès que es va publicar l'anunci d'aquestes modificacions en el Butlletí Oficial de la 

província de València el dia 22 de juliol de 2008, a aquest efecte de presentació 
d'al·legacions durant el termini de 30 dies i per no haver-se presentat reclamacions a 
aquestes. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i 
Seguretat de 2 d'octubre de 2008. 
 Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que votarà en contra, 
perquè encara que s'han introduït modificacions, no s'incorpora l'obligació de remetre la 
documentació completa via electrònica; amb això només es millora l'operativitat del 
govern i no de l'oposició. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista diu que votarà a favor; recorda 
que el termini d'implantació s'ha superat sobradament. 

A les 13 hores i 20 minuts s'absenta de la sessió Mª José Masip Sanchis, 
Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Participació Ciutadana 

explica que el retard ha sigut  per problemes amb Correus; espera que en unes setmanes 
es comunique tot electrònicament d'acord amb la Llei d'accés electrònic. 

 L'Ajuntament Ple, per dihuit vots a favor (el vot de l'alcalde-president, els deu vots 
dels regidors presents del grup municipal popular i els set vots dels regidors del grup 
municipal socialista), dos vots en contra (els dos vots de les regidores del  grup municipal 
bloc) i una abstenció (l'abstenció de la regidora Mª José Masip Sanchis, del grup 
municipal popular), ACORDA:  

Primer. Elevar a definitives les modificacions al Reglament orgànic municipal 
aprovades per acords plenaris d'11 de febrer i 5 de maig de 2008.  

Segon. Publicar íntegrament el Reglament orgànic municipal per al coneixement 
general i en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

Tercer. Comunicar aquest acord a tots els departaments municipals, regidories i 
grups polítics de l'Ajuntament de Xàtiva. 

 
A les 13 hores i 30 minuts s'incorpora a la sessió la regidora Mª José Masip 

Sanchis. 
 
7é. PRECS I PREGUNTES 
 

 S'han formulat els següents precs i preguntes: 
 
• Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a Vicente Parra Sisternes, 

regidor delegat d'Urbanisme per la llicència de la Discoteca Apatxe. 
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Vicente Parra Sisternes respon que no ho coneix, que ho mirarà i contestarà. 
 
L'alcalde-president manifesta que s'han fet gestions per a minimitzar l'impacte del 
soroll de la discoteca per tal de no molestar a la residència; hi ha un compromís del 
gerent de la discoteca de tancar  si molesta. 

 
• Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a Vicente Parra Sisternes, 

regidor delegat d'Urbanisme per la situació del conveni de l'aparcament del pavelló de 
volei amb la Discoteca Apatxe. 

 
Vicente Parra Sisternes, diu que contestarà en la pròxima sessió. 

 
• Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a Marco Antonio Sanchis 

Fernández, regidor delegat de Participació Ciutadana, perquè en la web no consta la 
data fins a la qual els interessats del Pla de participació pública de la declaració 
d'interés comunitària del Carraixet poden presentar al·legacions. 

 
L'alcalde-president diu que es donen instruccions perquè es corregisca l'omissió. 
 
Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, sol·licita que s'amplie el termini i li  
pregunta a Vicente Parra Sisternes, perquè hi ha màquines treballant  si s'està en fase 
d'informació pública. 

 
Vicente Parra Sisternes, respon que  el moviment de terres és d'una transformació 
agrària i  compta amb llicència. 
 
Cristina Mª Suñer Tormo, pregunta on s'ubicarà la instal·lació d'aparcament de 
camions. 
 
Vicente Parra Sisternes, explica que va juntament amb la gasolinera, encara que és 
una mera proposta que no compta amb pronunciament municipal. 

 
• Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, diu que s'ha presentat una 

Declaració d'interés comunitàri del Pla de Mollà relatiu a un pla de participació pública 
que no s'ha publicat en la Web, prega que s'actualitze. 

 
L'alcalde-president ordena que es complisca la Llei. 

 
• Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a Jorge Herrero Montagud, 

regidor delegat d'Esports per la modificació dels Estatuts del Consell Esportiu. 
 

Jorge Herrero Montagud, respon que la coordinadora ha passat per un procés 
electoral que ha dilatat la modificació d'estatuts però que de seguida procedirà el 
Consell. 

 
• Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista, pregunta a  Enrique Perigüell 

Ortega, regidor delegat de Servicis Públics, sobre els contenidors de vidre en Bixquert. 
 

Enrique Perigüell Ortega, respon que s'han col·locat 7 contenidors en diferents punts 
de recollida, no es pot col·locar en més llocs donada la impossibilitat d'accés de 
camions. 
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• Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista, pregunta a Vicente Parra 

Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme, sobre la senyalització i les bústies en Bixquert. 
 

Vicente Parra Sisternes, respon que el projecte està acabat i es contractarà. 
 
• Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista, pregunta a Jorge Herrero 

Montagud, regidor delegat d'Esports, per la Web del Consell Esportiu. 
 

Jorge Herrero Montagud, diu que s'està treballant per una Web actualitzada. 
 
• Mª Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista, pregunta a Ramón Vila 

Gisbert, regidor delegat d'Educació per una deficiència del servici d'aigua calenta en el 
col·legi Pla de la Mesquita. De les manifestacions del regidor es desprén que no té 
coneixement de cap deficiència i des del col·legi es diu que no és així. 

 
Ramón Vila Gisbert, respon que el col·legi no està un any sense aigua calenta, va 
haver-hi un problema en la caldera i es va solucionar en una setmana; considera que 
des d'eixe col·legi s'està fent política. 
 

 Mª Consuelo Angulo Luna li diu al Sr. Regidor D. Ramón Vila que  des de la seua 
 perspectiva cada reclamació d'un col·legi és fer política; prega que s'atenga el col·legi. 

 
L'alcalde-president manifesta que s'atén tot el món, especialment els col·legis. 
 
Ramón Vila Gisbert, diu que no entén l'actitud de la direcció del col·legi, que porta la 
reclamació fins a les Corts quan se'ls ha solucionat tot el que han sol·licitat. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista,  pregunta a  José Antonio Vidal 

Piquer, regidor delegat de Règim Interior, per la plantilla del Cementeri. 
 

José Antonio Vidal Piquer, respon que la Brigada de Policia Urbana és l'encarregada 
d'assistir el Cementeri ja que no té plantilla pròpia. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta a Enrique Perigüell 

Ortega, per la previsió de la pròxima jubilació d'un llanterner. 
 

Enrique Perigüell Ortega, respon que està prevista la seua substitució per un 
funcionari de la casa. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, prega a Vicente Parra 

Sisternes, que les ordres d'execució sobre la neteja de solars s'han complir, 
concretament, el solar del carrer Valls cantó amb el carrer Corretgeria. 

 
L'alcalde-president diu que si no s'acaten les ordres les farà per execució subsidiària. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta a l'alcalde sobre el 

Pla de necessitats d'habitatge perquè no es va fer junt amb la tramitació del Pla 
general d'ordenació urbana. 

 
L'alcalde respon que és una mera ratificació del contingut del Programa de 
sostenibilitat i un oferiment a la Conselleria en el sentit que si calen habitatges de 
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protecció pública s'oferirà sòl;. 
 
Rafael Llorens Gosálbez, diu que el Conveni li pareix bé però podia haver-se fet 
abans. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta a Vicente Parra 

Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme,  per l'edicte sobre normes urbanísticasa del 
PRI Paperera Sant Jordi i si hi ha algun canvi a l'edificabilitat del PGOU. 

 
Vicente Parra Sisternes, respon que està pendent aprovar la urbanització i 
reparcel·lació, el PRI és el que es va aprovar sense cap modificació. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta a Vicente Parra 

Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme, sobre els vestuaris del camp de futbol Paquito 
Coloma; l'ADIF va comunicar a l'Ajuntament la paralització de les obres el 14 de 
setembre de 2008 el que demostra que no es va demanar permís. 

 
Vicente Parra Sisternes diu que no es va demanar permís perquè  el projecte inicial no 
estava afectat, va ser quelcom sobrevingut després de l'acta de replantejament 
firmada l'1 de setembre de 2008: durant el mes de setembre es va sol·licitar el permís. 
 
L'alcalde-president  manifesta que l'ADIF no ha sol·licitat permís a l'Ajuntament en la 
planta logística que està fent, ni tan sols ha  presentat el projecte. 

 
 
 
Complert l'objecte de l'acte, la Presidència a les catorze hores i quinze minuts, alça 
la sessió. D'això s'estén aquesta acta que, amb el vistiplau de l'alcalde-president, 
autoritze amb la meua firma, com a secretari que done fe. 
 
            VIST I PLAU 
                L'ALCALDE,                                          EL SECRETARI EN FUNCIONS, 

      EL VICESECRETARI  
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