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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia set de novembre 
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. 10, DEL 3 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 
3 d’octubre de 2008. 
 

2n. EXP. NÚM. 802/2008 I 803/2008, SOL·LICITUDS DE 
COMPATIBILITAT LABORAL D'ARTURO JAVIER MARTIN OLIVARES, 
ECONOMISTA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
 

Vistos els escrits subscrits per Arturo Javier Martín Olivares, Economista 
de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, en el qual sol·licita 
que se li concedisca la compatibilitat laboral per a exercir de professor associat 
en la Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en 
horari de vesprada, i per a exercir funcions de tutoria en el centre UNED de 
Xàtiva horari de vesprada els dimecres de 17 a 20 hores, durant tot el curs 
acadèmic. 

Vist el certificat expedit pel director del Departament d'Economia i 
Ciències Socials de la UPV, on consta que l'horari que realitzarà l'interessat 
serà els dimarts de 18 a 21 hores i els dijous de 18 a 21 hores. 

Vist l'informe  emés per la vicesecretària i la Direcció d'Àrea de Règim 
Interior, de 25 de setembre de 2008, sobre el règim d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques. 
 Vist l'article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre 
incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, a tenor 
del qual el personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà 
exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits 
previstos en aquesta per a les funcions docents, és indispensable la prèvia i 
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expressa autorització de compatibilitat. A més, l'article 4 d’aquest text legal 
estableix que podrà autoritzar-se la compatibilitat, complides la resta 
d’exigències d'aquesta Llei, per a l'exercici d'un lloc de treball en l'esfera docent 
com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de 
temps parcial i amb duració determinada. 

A més, a l'empara de l'article 16.3 de l'esmentada Llei s'exceptua de la 
prohibició d'autoritzar-se cap compatibilitat al personal que exercisca llocs que 
comporten la percepció de complements específics o un concepte equiparable, 
exercir com a professor universitari associat en els termes de l'article 4 
esmentat. 

Vista la disposició final tercera de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, que regula 
l'estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb la disposició addicional quarta 
del mateix text legal. 

Atès el que disposa el Reial decret 2005/1986, de 25 de setembre, sobre 
el règim de la funció tutorial en els centres associats de la Universitat Nacional 
d'Educació a Distància, particularment l’article 3 l’esmentat Reial decret on 
s'estableix que la realització de les funcions assenyalades en l’article 2 
(funcions dels professors tutors) no es considera com a exercici d'un lloc de 
treball o activitat a l'efecte de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, en les 
condicions establides en aquest Reial decret, i sempre que no supose una 
dedicació superior a les setanta-cinc hores anuals.  

Com que el número total d'hores anuals que ha de realitzar l'interessat 
és de 108, les quals sobrepassen el límit establit en el paràgraf anterior, ha de 
realitzar, conseqüentment, les funcions considerades com  les d'un lloc de 
treball o activitat a l'efecte de la llei 53/1984, de 26 de desembre. 

Atès que l'interessat ha sol·licitat també compatibilitat per a exercir de 
professor associat en la Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica 
Superior d'Alcoi. I tenint en compte que el còmput global d’aquesta jornada junt 
amb la corresponent a l'exercici la tutoria de la UNED, no supera el límit establit 
en l'article 3 de la Llei 53/1984, tal com consta en l'expedient de què es tracta. 

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

En torn d'intervencions Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, 
manifesta estar a favor, tot i que prega que amb la nova relació de llocs de 
treball es revisen les autoritzacions de compatibilitat i, en coherència amb les 
previsions d’aquest instrument de planificació de recursos humans, es retiren 
aquelles que, per les noves circumstàncies del lloc, siguen incompatibles amb 
l'exercici de segones activitats públiques o privades. 

Roger Cerdá Boluda, de grup municipal socialista, també manifesta estar 
a favor, entén que la situació de compatibilitat s'emmarca en els supòsits de la 
Llei. 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Primer. Estimar la sol·licitud i, en conseqüència autoritzar la 

compatibilitat d’Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues 
funcions com economista d'aquest Ajuntament, adscrit al lloc de tresorer, i les 
de professor associat en la Universitat Politècnica de València, Escola 
Politècnica Superior d'Alcoi, amb la jornada i horari que es detalla en la part 
expositiva d'aquest acord. 

 3



Segon. Estimar la sol·licitud i, en conseqüència autoritzar la 
compatibilitat d’Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues 
funcions com a economista d'aquest Ajuntament, adscrit al lloc de tresorer, i les 
de professor tutor en el centre UNED de Xàtiva, amb la jornada i horari que es 
detalla en la part expositiva d'aquest acord. 

Tercer. Notificar l’acord a l'interessat i donar-ne compte al regidor 
delegat de Recursos Humans i al regidor delegat d'Hisenda. 
 
 3r. EXP. NÚM. 750/2008, PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'APARCAMENT EN VIA PÚBLICA 
 

Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït pels serveis 
econòmics de l'Àrea d'Economia i Hisenda, per a la modificació de l'ordenança 
reguladora de l'aparcament en via pública. 

Atès 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 que l'expedient a estat fiscalitzat de conformitat per la interventora, 
segons l’informe de data 28 d'octubre de 2008. 
 Vist que l'expedient ha estat dictaminat favorablement per la Comissió 
Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió realitzada el 30 
d'octubre de 2008. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, considera que estem 
davant d'ordenances fiscals obsoletes que no responen a les necessitats la 
ciutadania; l'exemple palmari de la falta de previsió del govern municipal i 
d'estudi en matèria de polítiques fiscals és modificar les ordenances un mes 
després d'aprovar-les. En el supòsit de l'ORA, diu, la situació és més greu, a 
més de l'increment de preus proposat, cal unir la recent ampliació del contracte 
pel que fa al nombre de places, una modificació que ha esdevingut inútil quant 
al seu impacte en el tràfic i que, una vegada més, no constitueix sinó un 
increment dels beneficis de l'empresari a costa de la butxaca dels contribuents. 

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista manifesta que l'ORA 
de Xàtiva és una de les més cares de la província i l'increment és excessiu 
sobretot després de l'increment de la zona blava; adverteix que amb la situació 
en què es troba la conjuntura internacional, a nivell econòmic, l'Ajuntament 
hauria d'haver sigut més sensible i congelar la tarifa. 

L’alcalde-president manifesta al grup municipal socialista que la situació 
econòmica és la provocada pel seu govern. 

Roger Cerdá Boluda recorda l’alcalde que la situació de Xàtiva és de 
responsabilitat del govern del partit popular local no del govern estatal del partit 
socialista. 

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, diu que el govern local 
hauria de començar a fer polítiques en situació de crisi, la qual cosa comporta  
canviar el discurs que la culpa la tenen els altres. 

Acaba l’alcalde, i manifesta que els resultats del discurs que proposa el 
grup polític bloc és la seua ubicació en l'oposició; aposta pel diàleg quan és 
productiu i al contrari, quan no ho considera oportú, no hi ha diàleg. 

L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot del 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: 
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de l'aparcament en via pública, que en la seua nova redacció, 
queda de la manera següent: 
“Art. 3r. Els preus s’han de determinar en funció del temps que el vehicle 
romanga estacionat dins de la zona delimitada a aquest efecte, d'acord amb les 
tarifes següents: 

TARIFES 2009 
Període de temps en minuts Preu en € 
Fins a   31 0,25 
De  31 a  34 0,30 
De  34 a  45 0,35 
De  45 a  50 0,40 
De  50 a  56 0,45 
De  56 a  62 0,50 
De  62 a  64 0,55 
De  64 a  66 0,60 
De  66 a  73 0,65 
De  73 a  75 0,70 
De  75 a  77 0,75 
De  77 a  80 0,80 
De  80 a  81 0,85 
De  81 a  88 0,90 
De  88 a  90 0,95 
De  90 a  93 1,00 
De  93 a  93 1,05 
De  93 a  94 1,10 
De  94 a  95 1,15 
De  95 a  100 1,20 
De  100 a  101 1,25 
De  101 a  101 1,30 
De  101 a  102 1,35 
De  102 a  102 1,40 
De  102 a  107 1,45 
De  107 a  108 1,50 
De  108 a  109 1,55 
De  109 a  110 1,60 
De  110 a  111 1,65 
De  111 a  112 1,70 
De  112 a  116 1,75 
De  116 a  116 1,80 
De  116 a  117 1,85 
De  117 a  118 1,90 
De  118 a  119 1,95 
De  119 a  123 2,00 

Els preus dels vehicles de residents en les zones delimitades i degudament 
senyalitzades a aquest efecte, s’han de determinar en funció del temps que el 
vehicle romanga estacionat, d'acord amb els tarifes següents: 
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RESIDENTS    € 
Matí   0,95 
Vesprada  0,55 
Dia sencer  1,45 
Anul·lació  1,70 
 
Tan sols tenen la consideració de residents, aquells vehicles que quan estiguen 
estacionats en les zones objecte d'aquesta ordenança, estiguen correctament 
identificats com a tals, sense haver de reclamar la posterior presentació de 
l’esmentada identificació”. 

Segon. Aquest acord, de caràcter provisional, de conformitat amb el que 
preceptua 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'han presentat 
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional. 

Tercer. Comunicar l’acord a COSPARK SL, a la Policia Local i a l'Oficina 
Pressupostària perquè en prenguen coneixement i efectes. 
 

4t. EXP. NÚM. 832/2008, PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL 

  
Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta la proposta 

del regidor delegat d'Hisenda per a l'establiment de la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses que 
presten serveis de telefonia mòbil. 

Vist, en compliment de l'article 24.1.a), en concordança amb el 25 dels 
mateix cos legal, l'informe tecnicoeconòmic on es demostre que el valor de 
mercat per la utilització dels béns, són inferiors al rendiment esperat per 
aplicació de la taxa. 

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat favorablement per la interventora, 
segons l’informe de data 28 d'octubre de 2008. 

Vist que la Comissió d'Hisenda, per unanimitat, en sessió realitzada el 
30 d'octubre de 2008 va dictaminar favorablement la proposta d'acord. 

D’acord amb el que disposa l'article 22.2. I 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 15 i següents del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, correspon al Ple de la corporació la 
imposició de la taxa i l'aprovació de la corresponent ordenança. 

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, manifesta estar a 
favor; considera que defén la redistribució de la riquesa i per tant que paguen 
més els que més tenen; no entén perquè l'ordenança es proposa  ara i no en el 
moment en què van ser tractades la resta de les ordenances fiscals,  la quual 
cosa fa presagiar mals auguris. 

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, diu que és una 
proposta raonable màximament en un moment de precarietat com aquest. 

L’alcalde-president considera que el consistori hauria d'estar orgullós 
que l'alcalde haja aportat, siga en el moment que siga, una ordenança que 
beneficie l'Ajuntament; la seua obligació com alcalde és buscar recursos en tot 
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moment i de qualsevol origen, aquesta decisió li ha portat a exigir, diu, en 
diverses situacions precedents, el compliment de les seues obligacions a totes 
les administracions sense tenir en compte el seu color polític. 

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, manifesta que la seua 
critica no camina cap al fet que es propose l'ordenança sinó a la circumstància 
d'impressió constant en què viu l'Ajuntament en aquesta o una altra matèria. 

Roger Cerdá Boluda manifesta que accepta que es recapte el que 
correspon, i en aquest sentit aplicar l'ordenança; no obstant això, diu, aquesta 
actitud es contradiu amb la mantinguda per l'Ajuntament, que declara 
l'exempció de l'impost sobre l’increment de valor dels terrenys a les Clarisses i 
per la venda de Sant Domènech, sobretot quan  aquesta ordre no ha fet amb la 
ciutat el que s'esperava. 

L’alcalde-president conclou manifestant que les Clarisses no paguen la 
plusvàlua perquè la venda es va realitzar sobre un bé d'interés cultural no per 
voluntat de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Primer. Aprovar el projecte d'imposició de la taxa per a l’utilització 

privativa o d’aprofitament especial del domini públic local per empreses que 
presten serveis de telefonia mòbil, i regulada en l'ordenança que s'aprova a 
continuació. 

Segon. Aprovar el projecte d’Ordenança Fiscal, per a la seua entrada en 
vigor i començament d'aplicació a partir d'1 de gener de 2009, del tenor literal 
següent: 
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
PER EMPRESES QUE PRESTEN SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL 
ART. 1r. FONAMENT I NATURALESA 
A l'empara del que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, en 
l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 
en l'article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 20 i 24.1.a) d'aquest últim cos legal, es regula la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses 
la qual presten serveis de telefonia mòbil. 
ART. 2n. FET IMPOSABLE 
1. El fet imposable de la taxa està constituït per la utilització privativa o 
l'aprofitament especial per qualsevol títol, constituït sobre el sòl, subsòl o vol de 
béns d'ús públic municipal, amb independència de la titularitat de les xarxes, a 
favor d'empreses que presten serveis de telefonia mòbil, que resulten d'interés 
general o afecten una part important dels habitants del municipi. 
2. Es produeix el fet imposable de la taxa per la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic municipal, tant si les empreses que 
presten serveis de telefonia mòbil són titulars de les xarxes a través de les 
quals es presten aquells serveis, com si són titulars únicament dels drets d'ús, 
accés o interconnexió amb aquestes. 
ART. 3r. SUBJECTE PASSIUS I RESPONSABLES. 
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les 
empreses explotadores que aprofiten el domini públic local per a la prestació 
dels serveis de telefonia  mòbil, ja siga sobre xarxes pròpies o alienes. 
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A aquests efectes, s'inclouen entre les empreses explotadores dels esmentats 
serveis, les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’aquests. 
2. La responsabilitat solidària i subsidiària s'exigirà en els termes que estableix 
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, i la resta de normativa 
complementària. 
ART. 4t. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA. 
1. Base imposable: 
1.1. Està constituïda pels ingressos mitjans per operacions corresponents a la 
totalitat dels clients de comunicacions mòbils que tinguen el seu domicili en el 
terme municipal de Xàtiva. 
1.2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, són ingressos mitjans per 
operacions els que resulten de dividir la xifra d'ingressos per operacions dels 
operadors de comunicacions mòbils, pel nombre de clients d’aquestes 
comunicacions mòbils, segons les dades que ofereix per a cada exercici 
l’informe de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. 
2. Quota Tributària: 
La quota tributària per a les empreses explotadores de serveis de telefonia 
mòbil és el resultat d'aplicar el tipus de l'1,5 per 100 sobre la base imposable 
definida en el punt 1. 
La fórmula de càlcul serà la següent: 
QT = Número d'abonats empresa x (1,5% IMO) 
IMO = IOm/número clients mòbils 
Les definicions són les següents: 
QT: és la quota tributària. 
Número d'abonats empresa: són el número d'abonats de l'empresa 
explotadora de serveis de telefonia mòbil al terme de Xàtiva. 
IMO: són els ingressos mitjans per operacions. 
IOm: són els ingressos per operacions dels operadors de comunicacions 
mòbils. 
Número de clients mòbils: són el número de clients d'aquestes 
comunicacions mòbils. 
ART. 5é.  MERITATGE I PERÍODE IMPOSITIU 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural excepte els supòsits d'inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local, 
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què cal 
aplicar el prorrateig trimestral, d'acord amb les regles següents: 
En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als 
trimestres que resten per a finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc 
l'alta. 
En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que 
corresponga als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, inclòs 
aquell en què s'origina el cessament. 
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix en 
els moments següents: 
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial a què es refereix l'article 1 
d'aquesta ordenança no requerisca llicència o autorització, des del moment que 
s'ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s'entén que ha començat 
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l'aprofitament especial quan s'inicia la prestació de serveis als usuaris que ho 
sol·liciten. 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
es prolonguen durant diversos exercicis, el meritatge de la taxa tindrà lloc l'1 de 
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural. 
ART. 6é. GESTIÓ DE LA TAXA. 
1. Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil contribuents de la 
taxa han de presentar en l'Ajuntament dins del primer mes de cada any, la 
declaració-liquidació corresponent a l'exercici immediat anterior. 
2. La falta de declaració dins del terme assenyalat, facultarà l'Ajuntament 
perquè quantifique la taxa, en funció de les quotes de mercat de cada operador 
en el municipi i la resta de dades establides en li informe anual de la Comissió 
Nacional del Mercat de les Telecomunicacions de l'any corresponent. 
L'Ajuntament girarà les liquidacions oportunes, que seran ingressades tal com 
es detalla en els apartats següents: 
a) El pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança ha d'efectuar-
se d'acord amb les liquidacions trimestrals a compte de la liquidació definitiva, 
les quals seran practicades i notificades pel propi Ajuntament. 
b) L'import de cada liquidació trimestral serà equivalent al 25 % de l'import total 
resultant de la liquidació a què es refereix l'article 4.2 d'aquesta ordenança. 
c) L'Ajuntament practicarà les liquidacions trimestrals i les notificarà als 
subjectes passius perquè facen efectius els seus deutes tributaris durant el 
període voluntari de pagament, dins dels següents termes de venciment: 
1er venciment: Fins al 31 de març 
2n venciment: Fins al 30 de juny 
3er venciment: Fins al 30 de setembre 
4t   venciment: Fins a 31 de desembre 
La liquidació definitiva ha d'ingressar-se dins del primer trimestre de l'any 
següent a què es referisca. L'import total es determina per la quantia total que 
resulta de la liquidació a què es refereix l'apartat 4.2 d'aquesta ordenança, 
referida a l'any immediatament anterior al de la liquidació. La quantitat que s’ha 
d’ingressar consistirà en la diferència entre aquell import i els ingressos a 
compte efectuat en relació al mateix exercici. En cas que hi haja saldo negatiu, 
l'excés satisfet a l'Ajuntament s'ha de compensar en el primer pagament a 
compte o en els successius si el primer no és suficient. 
ART. 7é. COMPROVACIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ.  
1. L'Ajuntament podrà exigir les dades i les declaracions que considere 
necessàries per a conéixer el grau real d'utilització de l'aprofitament, i pot, així 
mateix, realitzar les comprovacions que resulten oportunes. 
2. En cas que els subjectes passius no faciliten la informació assenyalada en 
l'apartat anterior o impedisquen les comprovacions que resulten pertinents, 
l'administració municipal podrà efectuar les liquidacions per estimació, partint 
de les dades que dispose i de l'aplicació dels índexs corresponents. 
3. La recaptació i inspecció es regularà pel que estableix la Llei 58/2003 de 17 
de desembre, general tributària, per les disposicions que la despleguen i 
complementen, així com per les disposicions contingudes en l'ordenança fiscal 
general aprovada per l'Ajuntament de Xàtiva. 
ART. 8é. INFRACCIONS I SANCIONS  
S'aplicarà el títol IV de la Llei 58/2003, general tributària, i les seues 
disposicions de desplegament en tot el que es refereix a la qualificació 
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d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes 
corresponguen. 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
A l'efecte de quantificar les quotes provisionals a abonar durant el primer any 
de vigència d’aquesta ordenança, és a dir, l'exercici 2009, es tindran en compte 
les dades i estadístiques oficials proporcionades per la Comissió Nacional del 
Mercat de les Telecomunicacions corresponents a l'any 2007, sense perjudici 
que una vegada conegudes les dades oficials corresponents a l'exercici 2009 
es procedisca a practicar la liquidació definitiva a què es refereix l'últim paràgraf 
de l'article 6 d'aquesta ordenança. 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança fiscal, començarà a aplicar-se si escau, l'1 de gener de 
l'any 2009, després de la publicació en el BOP de l'edicte de la seua aprovació 
amb el text íntegre de l'articulat, romanent en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa, havent de traslladar de la publicació així com del text de 
l'ordenança, a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, en 
compliment del que preveu l'article 29.2 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions”. 

Tercer. Aquest acord, de caràcter provisional, de conformitat amb el que 
preceptua l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
haurà 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. 

Quart. Comunicar l’acord a l'Oficina Pressupostària per a la seua 
tramitació i efectes. 
  

5é. PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL SOBRE LA CELEBRACIÓ DEL PRÒXIM 25 DE 
NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLIENCIA DE GÈNERE 
 
 El secretari llig la proposta conjunta de tots els grups polítics de la 
corporació municipal sobre la celebració del pròxim 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere, amb el següent tenor literal: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Llei Integral contra la Violència de Gènere complirà pròximament quatre 
anys de vigència. El compromís adquirit per les diferents administracions amb 
les víctimes d'aquesta violència segueix vigent i més fort que mai. Des del Ple 
de l'Ajuntament de Xàtiva volem traslladar a tota la ciutadania i, especialment, a 
les dones que pateixen maltractaments un missatge d'alé, perquè estem 
convençuts que és possible escapar del cercle de violència. 
 
El compromís adquirit pel Govern Central amb la ciutadania, amb la unanimitat 
de totes les forces polítiques, amb les institucions, amb els diferents equips 
professionals i, en especial, amb les víctimes d'aquesta  violència, segueix 
vigent i més fort que mai. 
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El nombre de denúncies ha crescut espectacularment, el Pla de sensibilització 
2007-2008 conclou aquesta primera fase el pròxim mes de desembre, i el grau 
de compliment, així com de l'impuls per a la consecució dels seus objectius 
estratègics, han suposat un enorme avanç. 
 
Però una Llei com aquesta ens exigeix, a més, un suport i una voluntat social 
complets i sense fissures, i per aquesta raó: les dones i hòmens que 
componem El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva fem un crida a tota la societat en 
general i a tots els partits polítics per a aconseguir uns objectius comuns: les 
normes han d'emanar de la societat, impregnar a qui van dirigides i aprofundir i 
arrelar en la seua memòria col·lectiva. Són els drets bàsics de ciutadania i per 
ella s'han de defendre. 
 
La violència de gènere només es pot eradicar des de la prevenció, la 
sensibilització de tota la societat i des de la formació i l'educació basada en els 
valors de la igualtat, la solidaritat i la no discriminació per raó de sexe. 
 
Per això enguany, des de la unanimitat del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, a 
més i complementàriament, voldríem rendir el nostre més profund homenatge a 
aquells ciutadans i ciutadanes que han anteposat fins i tot la seua integritat 
física a l'ajuda solidària a les dones víctimes de violència de gènere. 
 
A aquells ciutadans i ciutadanes que lluiten i que continuaran lluitant per tornar 
la dignitat a les dones que, pel fet de ser-ho, pateixen la mentalitat possessiva 
masclista que a vegades els costa la vida. 
 
A aquells ciutadans i ciutadanes que, en sentir la terrible injustícia que per a les 
víctimes suposa la violència de gènere, intenten canviar les mentalitats 
opressores i repressives dels maltratadores i a això dediquen el seu esforç i 
treball amb total honestedat i dedicació. 
 
A aquells ciutadans i ciutadanes que, tant des dels estaments socials en 
contacte amb aquesta alifac com aquells altres des de la seua vivència 
quotidiana, fan que les víctimes de violència de gènere recuperen la llibertat 
que se'ls ha negat i a la que tots els sers humans tenim dret. 
 
Uns tenen noms i cognoms, d'altres no coneixem els seus noms, però sabem 
que estan entre nosaltres, lluitant amb força per tornar la llibertat, la dignitat i la 
justícia a les dones víctimes de violència de gènere: ells i elles han de ser els 
referents, les persones que orienten les nostres voluntats, per a evitar, entre 
totes i tots, que en la nostra societat existisca tant de dolor, tant de por i tant de 
patiment, i recuperar definitivament la nostra qualitat de ciutadania digna i lliure, 
en igualtat plena. 
 
Per tot el que exposa anteriorment, i davant de l'alarmant nombre de dones 
mortes en mans de les seues parelles al llarg de l'any, les abajofirmantes de la 
moció en nom dels seus grups municipals presenten davant del Ple municipal 
d'aquest Ajuntament la següent:  
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    MOCIÓ 
 
Rebutjar enèrgicament i expressament qualsevol tipus de violència exercida 
contra les dones, com a manifestació de la nostra solidaritat davant de les 
víctimes. 
 
Instar el Govern de la nació perquè aplic amb diligència la Llei Integral de 
mesures urgents davant de la Violència de Gènere i posar tots els mitjans per a 
continuar sensibilitzant a la societat espanyola davant d'aquesta xacra social. 
 
Instar a la Comunitat Autònoma Valenciana i l'Ajuntament de Xàtiva perquè en 
el marc de les seues competències respectives, pose a disposició de les dones 
víctimes tots els recursos possibles, i implantar definitivament la xarxa integral 
d'assistència i suport a les dones víctimes de la violència de gènere, sense 
diferències al llarg de tot el territori espanyol. 
 
Sol·licitar a les diferents administracions, estatal, autonòmica i municipal que es 
continue fomentant l'educació en valors, basada en el respecte dels drets, de 
les llibertats fonamentals, de la igualtat entre homes i dones, com a base 
fonamental per a evitar estereotips i aprofundir en aquesta igualtat des dels 
primers anys de vida de les xiquetes i xiquets. 
 
Continuar fomentant programes específics per abordar la situació de les dones 
en situacions d'especial vulnerabilitat en el nostre municipi de Xàtiva. 
 
Lluitar per a aconseguir, entre totes i tots els ciutadans, l'objectiu d'eradicar de 
manera definitiva la Violència de Gènere a la nostra ciutat”. 
 
 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que es 
congratula de la unanimitat en la proposta, si bé,  li haguera agradat escoltar la 
seua lectura amb major nitidesa, la qual cosa, diu, no ha ocorregut pels acudits 
constants d'alguns membres corporatius; manifesta que li agradaria que per a 
l'any que ve es desenvoluparen mesures més concretes encara que, insisteix, 
com a punt de partida ho veu positiu. 
 M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista, felicita tots els 
grups per haver buscat i aconseguit la unanimitat; cal continuar incidint, diu,  en 
la recerca de la millora en el  suport a totes les víctimes de forma coordinada 
amb tots els sectors afectats; cal continuar treballant, acaba. 
 Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, del grup municipal popular,  agraeix 
als altres grups la seua disposició; manifesta que per a la prevenció és molt 
important la conscienciació; que els partits polítics mostren unanimitat és 
transcendental; des de l'Ajuntament  es treballa amb tots els recursos possibles 
en entendre que és necessària l'ajuda de tots; és una tasca molt difícil i cal 
invertir molt en educació. 
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
 Únic. Aprovar en tots els seus termes la proposta anteriorment transcrita, 
sobre la celebració del pròxim 25 de novembre Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere. 
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6é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA 
 

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'organització,  
funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, 
en l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització 
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la 
sessió plenària de les següents resolucions de l’alcalde-president: 

Números del 626 al 711 (corresponent al mes d'octubre de 2008) 
  

De tot això, queda el Ple assabentat. 
 

7é. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 7é.1. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
SOBRE LA IMPARTICIÓ DE L'ASSIGNATURA D’EDUCACIÓ PER A LA 
CIUTADANIA I ELS DRET HUMANS AMB CRITERIS PEDAGÒGICS EN 
CASTELLÀ O VALENCIÀ 
   

S'inicia el punt, no inclòs en l'orde del dia, amb l'exposició de la Moció 
per part de M. Consuelo Angulo Luna,  regidora del grup municipal socialista, 
presentada el 3 de novembre de 2008, registre d'entrada número 26003, del 
següent tenor literal: 
 L'Ordre de 10 de juny de 2008 de la Conselleria d'Educació de la 
Generalitat Valenciana  va establir les formes d'organització pedagògica per a 
impartir la matèria d'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en 
l'Educació Secundària, i utilitzar com a llengua vehicular l'anglés. 
 El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar 
interlocutòries de dates 23 i 28 de juliol de 2008 en les quals va deixar clara 
constància de l'ordre esmentada de 10 de juny de 2008 vulnera diferents 
normes de rang superior. 
 Aquesta ordre de la Conselleria d'Educació va crear una gran 
contestació als centres educatius, i va imposar  el professorat com i en quina 
llengua s’havien de donar les classes d'Educació per a la Ciutadania així com 
va permetre la “objecció” de l'alumnat a una assignatura obligatòria del 
currículum, alhora que es menyspreava la legislació educativa estatal. No 
oblidem que les lleis estatals són de compliment obligatori en un Estat de Dret i 
la Llei orgànica d'educació va ser aprovada pel parlament espanyol. Les 
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana van 
deixar en suspens una part de l'articulat de l’esmentada Ordre. 
 Posteriorment la resolució de l'1 de setembre de 2008 del director 
general d'Ordenació i Centres Docents i del director general de Personal, 
estableix orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a la 
impartició de la matèria Ensenyança per a la Ciutadania en l'Educació 
Secundària Obligatòria en compliment de les interlocutòries del Tribunal 
Superior de Justícia. 
 Aquesta última resolució diu en l'article dos que “El professor o 
professora  que tinga atribuïda la docència de la matèria podrà comptar amb la 
presència simultània en l'aula del professorat especialista en llengua anglesa, 
corresponent a aquest últim “vehicular la impartició de la matèria”. 
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 La resolució d'1 de setembre fa coincidir en aquesta aula a dos 
professors, un d'anglés i un altre de filosofia, la qual cosa demostra una falta de 
coneixement pedagògic i crea un gran problema organitzatiu als equips 
directius dels centres educatius, a més d'una empresa inútil de recursos 
humans. És una irresponsabilitat, una falta de coneixement dels continguts  de 
la pròpia matèria i del nivell d'abstracció i competència en la llengua proposada 
per a  l'educació (l'anglés) que tenen els alumnes d'aquesta edat. 
 D'altra banda, aquestes decisions del Govern Valencià han creat una 
gran contestació social: pares i mares, professores i professors, equips 
directius, alumnat, centrals sindicals, partits polítics i la universitat han explicat 
amb claredat el seu rotund  rebuig d'aquestes normes que estan creant una 
gran inestabilitat en les comunitats educatives de la Comunitat Valenciana. 
 Aquest tipus d'actuació organitzativa, amb la impartició de l'Educació per 
a la Ciutadania en anglés i amb dos professors en una mateixa aula, és un cas 
inaudit i únic en totes les comunitats autònomes d'Espanya. 
 En virtut del que s'ha exposat, el grup municipal socialista proposa al Ple 
l'adopció del següent ACORD: 
 
Instar la Conselleria d'Educació a: 
 
 1. que l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans 
siga impartida amb criteris pedagògics en Castellà o Valencià que són les 
llengües vehiculars oficials per a l'ensenyança en etapes no universitàries tal 
com queda reflectit en la Llei d'ús i ensenyança del valencià i en l'Estatut 
d'Autonomia. 
 
 2. que es respecte íntegrament l'assignatura d'Educació  per a la 
Ciutadania i els Drets Humans contemplada com curricular i obligatòria en la 
Llei Orgànica  2/2006, de 3 de maig  (LOE). 
 
 3. Que es complisca estrictament amb la Llei i el dret de l'alumne a rebre 
els continguts curriculars marcats per la LOE en les condicions i amb els 
mitjans que corresponguen. 
 
 4. Que es desenvolupe la LOE amb normalitat i que no s'obstaculitze o 
boicotege. 
 
 5. Que es retire l'Ordre de 10 de juny de 2008 en la qual s'estableixen 
les formes d'organització pedagògica per a impartir la matèria d'Educació per a 
la Ciutadania i els Drets Humans en l'educació secundària obligatòria.” 
 
 M. Consuelo Angulo Luna, regidora del grup municipal socialista explica 
la  urgència de la moció manifestant que el Consell Valencià està utilitzant 
professors i alumnes per a fer política d'oposició al Govern central; pretendre 
que l'assignatura s'impartisca en anglés és pretendre que no es puga entendre 
i ni aprovar; hi ha pronunciaments contraris del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana; ara es planteja la duplicitat de professors el que 
constitueix un balafiament; no hi ha voluntat de diàleg; sol·licita que el Ple inste 
al conseller perquè retire l'orde  i l'assignatura no siga  impartida en anglés. 
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 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que també 
ha presentat una moció perquè s'impartisca l'assignatura Educació per a la 
ciutadania en castellà o valencià; opina que es tracta d'una lluita partidista en 
què s'està utilitzant els alumnes i professors; en definitiva ho descriu com una 
mera bel·ligerància de la Conselleria contra una orde estatal; l'assignatura 
només pretén ensenyar valors fonamentals; mentre que l'Ordre de la 
Conselleria no s'afavoreix el trilingüisme; la seua proposta passaria per la 
derogació de la normativa autonòmica i respectar l'autonomia del centre i dels 
alumnes. 
 L’alcalde-president proposa que la moció quede sobre la taula, en 
considerar-la no urgent; els polítics han d'escoltar la gent i s’ha de dialogar 
sempre amb tots els agents; és un assumpte important i des de la Conselleria li 
han transmés que es continua dialogant i que s'aconseguirà prompte un acord. 
Demana un vot de confiança. 
 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, accepta que 
l'assumpte quede sobre la taula sempre que el senyor alcalde es comprometa a 
posposar i debatre en el pròxim ple aquesta moció amb inclusió expressa en 
l'orde de dia. 
 M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista,  desitja que no 
quede la moció sobre la taula, creu necessari traslladar aquesta a la 
Conselleria, atès que s'estan produint mobilitzacions. 
 Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació manifesta que impartir 
l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania en anglés no és il·legal; considera 
que el Partit Socialista és el responsable del fracàs en matèria d'educació; 
recorda que quan es va aprovar la LOE  pel Partit Socialista, deu milions de 
ciutadans no estaven d'acord. 
 A les 13 hores i 30 minuts s'absenten de la sessió el regidor José 
Antonio Vidal Piquer i la regidora M. Emilia Soro Perona. 

El senyor alcalde no accepta la proposta de la senyora Suñer Tormo i 
proposa que se sotmeta l'assumpte a votació prèvia d'urgència. 
 L'Ajuntament Ple, per deu vots en contra (el vot de l’alcalde-president i 
els nou vots dels regidors presents del grup municipal popular), nou vots a 
favor (els set vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de 
les dues regidores del grup municipal bloc) i les dues abstencions dels regidors 
absents, adopta l'ACORD següent: 
 

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel grup municipal 
socialista, el 3 de novembre de 2008, registre d'entrada 26003, sobre la 
impartició de l'assignatura Educació per a la Ciutadania i els Dret Humans  amb 
criteris pedagògics en castellà o valencià. 
 
 A les 13 hores i 34 minuts s'incorporen a la sessió  el regidor José 
Antonio Vidal Piquer i la regidora Mª Emilia Soro Perona. 
 
 7é.2. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, PER A 
LA DEROGACIÓ DE LA NORMATIVA  AUTONÒMICA QUE CONCRETA LA 
MANERA EN QUÈ S'HA D'IMPARTIR L'ASSIGNATURA EDUCACIÓ PER A 
LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS 
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S'obri el debat amb l'exposició de la Moció per part de Cristina M. Suñer 
Tormo, regidora del grup municipal bloc, presentada el 6 de novembre de 2008, 
registre d'entrada número 26243, del següent tenor literal: 
 La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana està  provocant 
amb la seua actuació en la regulació de la manera en què s'ha d'impartir 
l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania, un clima de tensió  totalment 
inacceptable als centres d'ensenyança. 
 L'acumulació de despropòsits emanats de la normativa de l'Administració 
autonòmica que regula la manera en què s'ha d'oferir l'assignatura (obligació 
impartida en anglés; possibilitat de l'alumnat d'objectar; possibilitat d'aprovar-la 
amb treballs; obligació d'impartir-la i traduir-la simultàniament  en l'aula, amb 
presència de dos professors/es; intimidacions al professorat que pretén 
impartir-la en valencià o en castellà …) ha portat que equips directius dels 
centres, sindicats de professors, AMPA i alumnat hagen convocat 
mobilitzacions per a protestar contra aquesta manera d'actuar. 
 Per a evitar que aquest increment  de la tensió als centres d'ensenyança 
continue el seu procés ascendent, proposem al Ple de l'Ajuntament  l'adopció 
de la següent: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
 Que l'Ajuntament de Xàtiva, sol·licite a la Conselleria d'Educació de la 
Generalitat: 
 1. La derogació de la normativa autonòmica que concreta la manera en 
què s'ha d'impartir l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania als centres 
educatius valencians. 
 2. que permeta als centres d'ensenyança oferir l'educació per a la 
Ciutadania d'acord amb el seu programa lingüístic i el respecte a l'autonomia 
de cada centre. 
 3. Que no s'òbriga cap expedient a cap professor o professora per a 
qüestions relacionades amb la llengua en què s'impartisca l'Educació a la 
Ciutadania. 
 4t. Que s'elabore un calendari de negociació pactat amb els i les 
membres de la comunitat educativa per tal d'abordar els problemes reals que 
tenen els centres docents. 
 5é. Que es faça arribar aquest acord a la Conselleria d'Educació de la 
Generalitat, als sindicats  docents, a les associacions autonòmiques de mares i 
pares i als sindicats de l'alumnat”. 
 
 Cristina M. Suñer Tormo, reitera que retiraria la moció si l’alcalde es 
compromet a incloure-la com a proposició en l'ordre  del dia del pròxim ple; el 
contrari, diu, seria una persa de pèl. 
 L’alcalde  manifesta que el debat ja s'ha produït amb la qual cosa, s’ha 
de passar a votació la urgència de la moció. 
 I per dotze vots en contra (el vot de l’alcalde-president i els onze vots 
dels regidors del grup municipal popular), nou vots a favor (els set vots dels 
regidors del grup municipal socialista i els dos vots de les regidores del grup 
municipal bloc) i cap abstenció, el Ple municipal ACORDA: 
 Únic. No declarar la urgència de la moció presentada pel grup municipal 
bloc, el 6 de novembre de 208, registre d'entrada 26243, per a la derogació de 
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la normativa  autonòmica que concreta la manera en què s'ha d'impartir 
l'assignatura “Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans”. 
 
 7é.3. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, PER A 
L'ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ, SENYALITZACIÓ I DIVULGACIÓ D'UN 
TRAJECTE DE VISITA A LA CIUTAT PER A VIANANTS 
 

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de M Isabel Molina 
Devesa, regidora del grup municipal bloc, presentada el 6 de novembre de 
2008, registre d'entrada número 26244, del següent tenor literal: 
 
 “Atès que des de la Regidoria de Trànsit i seguretat viària, es treballa en un 
ambiciós pla de transformació d’una zona de vianants al nucli antic de Xàtiva. 
 Atès, també, que no s'ha determinat la data aproximada per a la presentació 
definitiva de l'estudi , ni valoració econòmica ni termini per a la seua execució i posada 
en ús. 
 Atès que els itineraris turístics de la ciutat de Xàtiva s'han previst basant-se en 
la ubicació dels elements patrimonials més rellevants, i que, mereixen  el major interés 
del visitant i atès que Xàtiva no disposa, actualment de les restriccions de trànsit en el 
nucli antic que facen compatible la visita de la ciutat amb la circulació rodada a la 
major part del nucli antic. 
 Des del grup polític municipal es proposa l'ACORD següent: 
 1. L'elaboració, adaptació, senyalització i divulgació d'un trajecte de visita a la 
ciutat per a vianants amb  restricció a vehicles de motor durant la major part del 
recorregut, excepte els vehicles dels residents i en interseccions, que connecten la 
muralla a l'Albereda amb el Castell de Xàtiva. 
 Itinerari proposat: Albereda de Selgas (muralla) – Puig- Portal Fosc (Plaça 
Benlloch)- Caldes- Callizo Aparisi- Santa Anna- Trinitat- Sanchis- Abad Pla- Plaça la 
Seu- Mercat- Botigues- Bellver- Menor- Menor Costa- Castell. 
 
 Aquesta actuació es pot aconseguir amb major immediatesa que el pla de 
transformació d’una zona de vianants del nucli antic amb coordinació entre les Àrees 
de Trànsit (per a l'ordenació), obres- Proexa (per a l'execució de les adaptacions 
necessàries) i turisme (per a la senyalització turística i divulgació)”. 
 
 A les 13 hores i 40 minuts d'absenta de la sessió el regidor Enrique 
Perigüell Ortega. 
 
 Finalitzada la lectura pren la paraula Roger Cerdá Boluda, del grup 
municipal socialista, el qual es manifesta a favor de la urgència de la moció. 
 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Viària, manifesta  
que aquesta proposta ja va ser comentada en Comissió Informativa i que l'únic 
motiu que la porta al Ple és el desig de la regidora d'aparéixer en la premsa; 
segons el regidor delegat no pot proposar-se una actuació en concret quan 
s'està tramitant un projecte integral. 
 M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, li diu José Antonio 
Vidal Piquer, en relació amb la seua al·lusió personal, que està obsessionat 
amb la premsa i, en relació amb la qüestió plantejada, l'actuació proposada és 
plenament compatible amb el projecte integral. 
 L’ alcalde-president considera que amb un pla de transformació en zona 
de vianants global en potència, no és seriós  proposar una actuació focalitzada; 
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s’hi juga la seua paraula que la proposta anirà a l'expedient del pla de 
transformació de zona de vianants. 
 L'Ajuntament Ple, per onze vots en contra (el vot del alcade-president i 
els deu regidors del grup municipal  popular), nou vots a favor (els set vots dels 
regidors del grup municipal socialista i  els dos vots de la regidores del grup 
municipal bloc) i l'abstenció del regidor absent, adopta l'ACORD següent: 
 Únic. No declarar la urgència de la moció presentada per Cristina M. 
Suñer Tormo i M. Isabel Molina Devesa, regidores del grup municipal bloc, el 6 
de novembre de 2008, registre d'entrada núm. 26244, sobre l'elaboració, 
adaptació, senyalització i divulgació d'un trajecte de visita a la ciutat per a 
vianants.  
 
 A les 13 hores i 47 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Enrique 
Perigüell Ortega. 
 
 7é.4. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, PER A 
L'ELABORACIÓ D'UN AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST PELS 
PORTAVEUS DELS DISTINTS GRUPS POLÍTICS 

 
S'inicia el punt amb l'exposició de la moció per part de Cristina M. Suñer 

Tormo, regidora del grup municipal bloc, presentada el 6 de novembre de 2008, 
registre d'entrada número 26245, del següent tenor literal: 
 A l'Ajuntament de Xàtiva ha sigut pràctica habitual la minimització de la 
tramitació pressupostària, privant els partits de l'oposició  de la possibilitat  de 
participar amb més intensitat en els treballs de preparació del pressupost. 
 L'acció pressupostària del Govern Municipal ha estat sotmesa a les 
crítiques pertinents per part d'aquest grup polític per diversos motius que s'han 
anat exposant en les sessions corresponents i que atenen a l'acció política que 
desenvolupa aquest grup en l'Ajuntament. 
 Però en aquest moment, donada la conjectura econòmica existent, des 
d'aquest grup, s'estima que el nostre treball i el de la resta de grups municipals 
ha de ser intens  i aportar mecanismes per a fer front a la crisi i pal·liar en la 
mesura del que siga possible els efectes de la crisi en la ciutadania i en el teixit 
econòmic de la ciutat. 
 Estem convençudes que aquells que ens han dipositat la confiança, ara 
ens demanen molt més a tots. Ens demanen treball, esforç i diàleg per a 
plasmar en el pressupost totes aquelles mesures que siguen capaços  
d'adoptar  per que l'Ajuntament  de Xàtiva tinga una acció clara, decidida i 
concreta per a minimitzar els efectes de la crisi econòmica en les famílies i el 
teixit econòmic local. 
 Des del Bloc s'han considerat una sèrie de criteris pressupostaris que 
s'haurien d'observar perquè l'Ajuntament aportara a la ciutadania i al teixit 
econòmic mesures efectives d'actuació local enfront de la crisi econòmica i que 
procedim a detallar: 
  
 Capítol I, 
 
 Generació d'ocupació municipal, sense incrementar la despesa 
del capítol I, a través d'un estudi de l'evolució de les hores extraordinàries i les 
despeses extraordinàries de la seguretat social, de manera que es projecte per 
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al 2009 un capítol primer que genere l'ocupació temporal suficient per a donar 
cobertura a les necessitats municipals, com a mesura d'actuació directa en la 
incidència de la desocupació en la ciutat de Xàtiva. 
 
 Capítol II, 
 
 Projectar un capítol II amb mesures d'estalvi en la despesa 
corrent, activar mecanismes per a l'optimització dels preus en les adquisicions 
municipals i eradicar tota la despesa supèrflua o prescindible. Aquestes 
mesures podrien impulsar-se mitjançant el recurs de contractes de 
subministrament i de prestació de serveis. 
 
 Capítol III i IX 
 
 Establiment de criteris per a no incrementar l'estat actual 
d'endeutament municipal i la despesa financera que suposa a les arques 
municipals. 
 
 Capítol IV 
 
 Restricció de criteris d'optimització de la despesa. Primar la 
generació de llocs de treball i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. En 
aquest apartat s'hauria de fer èmfasi en la reducció de l'aportació familiar als 
serveis de prestació municipal, i crear sistemes de subvenció de serveis 
municipals a persones sense treball i amb rendes baixes, com mesura 
d'actuació directa municipal enfront de la crisi de les famílies. 
 
 Inversions. Capítol VI, 
 
 Creació de béns i serveis amb els recursos municipals, descartar 
el finançament extern de les inversions i la priorització d'aquelles actuacions 
generadores de més llocs de treball, sobre les quals generen menys. 
 
 Ingressos. 
 
 El Bloc proposa la congelació d'aquells gravàmens que afecten 
les economies familiars. L'establiment de mesures de bonificació a les 
empreses que aporten justificació suficient sobre la generació d'ocupació neta 
en 2009, i establir escales en funció de l'ocupació creada. 
 
 Increment de la flexibilitat recaptadora a famílies amb dificultat 
econòmica, justificada documentalment, de manera que es puga minorar la 
pressió fiscal municipal a les famílies més afectades per la crisi, mesura que 
també podria fer-se extensiva a l'àmbit empresarial. 
 
 PROEXA 
 
 Assignar a Proexa un paper més rellevant en la promoció 
econòmica local, ampliar el seu àmbit d'actuació a projectes que incidisquen 
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més directament en l'activitat econòmica local a través de la construcció 
d'equipaments i infrastructura turística i comercial. 
 
 El Bloc ofereix a la resta de grups municipals la possibilitat de 
desenvolupar un treball polític conjunt per a fer efectiva la plasmació, als 
pressupostos, de mesures municipals per a pal·liar els efectes de la situació 
econòmica actual en els ciutadans i el teixit econòmic local. 
 
 És per tot això, que el grup polític municipal del Bloc 
 
 PROPOSA L'ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS. 
 
 1. La tramitació extensa del pressupost municipal per al 2009 amb 
la formació d'un avantprojecte de pressupost que  es posarà a disposició  de 
tots els grups municipals juntament amb la documentació que li dóna suport. 
 
 2. Encomanar a la Junta de Portaveus la realització dels treballs 
necessaris per a incorporar al Pressupost totes aquelles iniciatives que aporten 
als grups municipals per fer front a la conjectura econòmica actual”. 
 
 Finalitzada l'exposició, Roger Cerdá Boluda, del grup municipal 
socialista,  manifesta estar d'acord amb què es milloren les formes i que es 
done participació a l'oposició en la tramitació de l'expedient dels pressupostos, 
per la qual cosa votarà a favor de la declaració d'urgència. 
 Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda agraeix l'interés pel 
pressupost i que es reconega la situació de crisi; estima que totes les propostes 
poden formular-se i seran degudament informades; la competència de formar el 
Pressupost, diu, és de l'alcalde i no del Ple. 
 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, no entén ni comparteix 
el que ha plantejat el regidor, en el sentit que, abans de l'elaboració del 
pressupost es realitzen dues comissions informatives i que es done participació 
als portaveus dels grups de l'oposició, sense prejutjar ni discutir la competència 
de l'alcalde. Entén que el compromís s'adopta per Ple i la resta és perquè no es 
volen acceptar propostes. 
 Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, diu que les 
aportacions no es poden fer sense avantprojectes  
 L’alcalde-president, manifesta que les propostes han d'anar a la 
Comissió Informativa, si no és suficient una es faran dues comissions, encara 
que no servirà per a res perquè el pressupost ho realitza l'equip de govern. 
 L'Ajuntament Ple, per dotze vots en contra (el vot de l’alcalde-president i 
els onze vots dels regidors del grup municipal popular), nou vots  a favor (els 
set vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de les 
regidores del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA: 
 Únic. No declarar la urgència de la moció presentada per les regidores 
del grup municipal bloc, el 6 de novembre de 2008, registre d'entrada número 
26245, per a l'elaboració d'un avantprojecte de pressupost pels portaveus dels 
distints grups polítics. 
 
 8é. PRECS I PREGUNTES 
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 S’han formulat els següents precs i preguntes: 
 
• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, reitera la pregunta a 

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Urbanisme per la llicència de la 
discoteca Apatxe,   ja formulada en la sessió plenària anterior. 

 
Vicente Parra Sisternes, respon que la discoteca té la llicència d'origen, les 
ampliacions sol·licitades estan pendent d'estudi acústic i en cas 
d'incompliment s'incoaran els expedients sancionadors que calguen. 

 
• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a Vicente Parra 

Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, per l'aparcament del pavelló 
de volei. 

 
Vicente Parra Sisternes, manifesta que es va adjudicar a la discoteca 
Apatxe en precari, l'ús es pot retirar en qualsevol moment. 

 
• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, es dirigeix a Vicente Parra 

Sisternes perquè en la web encara no consta la data de presentació 
d'al·legacions per als interessats del Pla de participació  pública de la 
declaració d'interés comunitària del Carraixet i  en el Pla de participació 
pública de la declaració d'interés comunitària del Pla de Mollá hi ha errors; 
alhora, prega que es reòbriguen els terminis per a presentar al·legacions. 

 
Vicente Parra Sisternes, respon que ho esbrinarà. 

 
• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a Vicente Parra 

Sisternes sobre la denominació del carrer de Vicente Parra ja que considera 
que genera confusió per la qual cosa sol·licita que conste el segon cognom o 
el càrrec del mereixedor del carrer. 

 
Vicente Parra Sisternes, respon que la denominació del carrer data dels 
anys 80 i no serà modificada. 

 
• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a l’alcalde sobre 

el seu coneixement sobre l'anunci publicat en el DOGV sobre una dotació 
plurianual per a un centre de salut en Xàtiva. 

 
L’alcalde respon que s'està treballant en això i que, de fer-se realitat, 
s'ubicaria on es troba ara el centre d'especialitats l'Españoleto, aquest es 
demoliria  i es faria un de nou. 
 
Cristina M. Suñer Tormo, manifesta que només hi ha 50.000 € per a l'any 
2009. 
L’alcalde diu que és una gestió de Conselleria. 

 
• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a l’alcalde amb 

quin criteri s'adjudiquen 1,9 milions d'euros per a la plaça de bous i 50.000 
euros al nou centre de salut. 
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L’alcalde respon que no ho sap. 
 
• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a Vicente Parra 

Sisternes, regidor delegat d'obres i urbanisme, que mesura han incidit les 
pluges torrencials en l'ermita del Puig. 

 
Vicente Parra Sisternes respon que no ho sap. 
 
Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, prega que els tècnics 
municipals avaluen els danys. 
 
A continuació es produeix una discussió amb encreuament d'acusacions per 
les declaracions fetes pels membres del grup municipal socialista i els 
membres del grup municipal popular respecte de l'ermita del Puig. 

 
• M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista, pregunta a M. José 

Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, per la reunió 
mantinguda amb l'Associació Aspromovise per a citar-se amb el director 
general i sobre les gestions realitzades amb el director del col·legi públic 
d'ensenyança especial Pla de la Mesquita. 

 
M. José Masip Sanchis ressenya que ja va informar en la Comissió 
Informativa; explica que  la reunió està demanada des de fa temps, s'està 
treballant en funció de la Llei de dependència que canvia la regulació del 
centre; la Conselleria transmet que hi haurà un conveni com més prompte 
millor. 
 
A les 14 hores i 30 minuts d'absenta de la sessió M. Isabel Molina Devesa. 
 
Contínua la regidora M. José Masip Sanchis, manifesta que no està 
decidida la implantació d'un centre de dia com a recurs específic, cal tindre 
en compte que no és competència només de la comarca de la Costera sinó 
també a la comarca de la Ribera i la Canal de Navarrés; cal preguntar-se si 
han d'estar tots els recursos a Xàtiva amb el seu consegüent cost; denúncia 
la manipulació política sobre aquest tema. 
 
M. Consuelo Angle Lluna, considera que l'expedient de sol·licitud del centre 
de dia és una realitat i la inquietud de la Junta és una realitat latent; la 
publicació en la premsa respon a informació veraç; el seu grup ha fet una 
valoració política a un problema latent, tot això, en les seues tasques 
d'oposició i davant de la insistència de la Junta de que es fera la pregunta 
en ple aquesta ha sigut formulada. 
 
L’alcalde-president manifesta que el greuge l’ha organitzat una sola persona 
i a més és periodista; el balanç de l'ajuntament en tema social és 
aclaparadorament positiu; l'Ajuntament atendrà les discapacitats de Xàtiva 
però no pot seguir carregant-se a l'esquena el problema de tota la comarca. 
 

 22



 23

M. Consuelo Angulo Luna, manifesta que ningú pot prohibir-li com a 
regidora de l'oposició a realitzar opinions polítiques, a realitzar crítiques i a 
fiscalitzar. 

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

Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, si s'ha entregat la 
urbanització del Palasiet. 

 
Vicente Parra Sisternes respon que no. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta a l’alcalde 

a què es dedicaran els aparcaments de la zona Palasiet. 
 

L’alcalde-president respon que encara no s'ha decidit. 
 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta a l’alcalde 

perquè un any i mig després d'adjudicar solars de VPP no s'ha rehabilitat la 
casa de Taquígraf Martí. 

 
L’alcalde-president diu que s'està redactant el projecte. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta a l’alcalde 

per la situació del sobreeixidor del col·lector central que ve de l'any 2001. 
 

L’alcalde-president respon que aquest mes de novembre es traurà a 
licitació, s'ha expropiat i pagat el projecte per l'Ajuntament. 

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

Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, per la resta del 
col·lector central. 

 
Vicente Parra Sisternes, respon que es farà d’acord a com s'ha executat la 
resta. 

 
Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  catorze hores i deu    
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 en 
funcions, en done fe. 
 
            VIST I PLAU: 
       L'ALCALDE,                                        EL SECRETARI EN FUNCIONS, 

EL VICESECRETARI, 
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