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A  la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores i 5 minuts del dia nou de gener de dos mil nou,
es reunixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la presidència de
l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi de celebrar en
única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida pel vicesecretari, en funcions de secretari, que actua a
més com fedetària.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en funcions.

No assisteix la interventora.

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

1r. EXP. NÚM. 990/2008, SOBRE LES OBRES A INCLOURE EN EL PLA
PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS 2009

Vista la  Resolució de l'Alcaldia número 810 de 15 de desembre de 2008, del
següent tenor literal:

“Vist l'escrit remés per l'Excma. Diputació Provincial de València, en què sol·licita
d'aquesta corporació la remissió, dins del termini que finalitza el dia 15 de desembre, de les
obres a incloure en el Pla Provincial d'Obres i Serveis per a l'any 2009.

Atés que per aquest Ajuntament, en compliment d'allò que s'ha sol·licitat, se creu
convenient la inclusió en aquest Pla Provincial de les obres relatives a la “Pavimentació de
voreres, asfaltat i il·luminació en diferents carrers de la Ciutat” amb un pressupost de
293.840'00 €.

Atés que el Ple d'aquesta corporació de data 11 de juliol de 2007, va delegar en la Junta
de Govern Local aquelles competències susceptibles de ser delegades d'acord amb el que disposa
la vigent legislació de règim local, fent-se expressa menció de la “petició de subvencions a
organismes i institucions públiques quan per aquestes s'exigisca la seua aprovació pel Ple”.

En virtut de les atribucions que em vénen conferides per la vigent Llei de Bases del Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, tinc a bé RESOLDRE:

Primer. A l'empara del que disposa l'article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, avocar la
delegació de competència realitzada a favor de la Junta de Govern Local, pel que fa a la petició
de la present subvenció.

Segon. Sol·licitar de l'Excma. Diputació Provincial de València la inclusió, amb caràcter
definitiu, dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis per a l'any 2009, l'obra “Pavimentació de
voreres, asfaltat i il·luminació en diferents carrers de la Ciutat”, amb un pressupost estimat de
293.840,00 €.

Tercer. Remetre la present Resolució a l'Excma. Diputació Provincial de València, en
compliment de les instruccions dictades per a l'elaboració i aprovació del PPOS 2009, i
comunicar-ho als Serveis Tècnics municipals, a l'Oficina Pressupostària, i al Regidor Delegat
d'Obres i Urbanisme, als efectes corresponents.”

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta per què no
apareix l'aprovació de l'acta de l'últim Ple.
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El secretari explica que no està  acabada atés que el Ple Extraordinari va ser
el 29 de desembre de 2008.

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que no té res a
dir i que queda assabentada; considera el present un clar exemple que el Ple està
buit de contingut.

El Sr. Alcalde-President explica que el Ple de gener no es feia mai atés que
es feia l'extraordinari de desembre, és per això pel que està buit de contingut; es
convoca només per a complir la Llei.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Socialista diu que el Ple serveix
per a control i fiscalització.

Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, agraeix la informació
donada en Comissió i ara en Ple; manifesta que no té clar les obres a incloure en
camins.

El Sr. Alcalde-President respon que es definirà quan es concedisca la
subvenció

I finalitzades les intervencions, el Ple queda assabentat de la  Resolució de
l'Alcaldia número 810 de 15 de desembre de 2008, sobre les obres a incloure en el
Pla Provincial d'Obres i Serveis per a l'exercici 2009.

2n. EXP. NÚM. 991/2008, SOBRE LES OBRES A INCLOURE EN EL PLA
DE NUCLIS 2009

Vista la  Resolució de l'Alcaldia número 812 de 15 de desembre de 2008, del
següent tenor literal:

“Vist l'escrit remés per l'Excma. Diputació Provincial de València, en què sol·licita
d'aquesta corporació la remissió, dins del termini que finalitza el dia 15 de desembre, de les
obres a incloure en el Pla de Nuclis per a l'any 2009.

Atés que aquest Ajuntament, en compliment d'allò que s'ha sol·licitat, creu convenient la
inclusió en aquest Pla l'execució de les següents actuacions, tenint en compte les necessitats de
cadascun dels nuclis dependents d’aquest municipi:

− ANNAUIR: “Reforma Casa de la Cultura o Centre Cívic i reparació coberta edificis
nínxols cementeri”, amb un pressupost estimat de 24.000'00 €.

− TORRE D’EN LLORIS: “Adequació del dispensari mèdic a la normativa vigent”,
amb un pressupost estimat de 24.000'00 €.

− SORIÓ: “Estabilització de talussos i murs de contenció en marge esquerre riu
canyoles i instal·lació d'EDAR (30 habitants)”, amb un pressupost estimat de
24.000'00 €.

Atés que el Ple d’aquesta corporació de data 11 de juliol de 2007, va delegar en la Junta
de Govern Local aquelles competències susceptibles de ser delegades d'acord amb el que disposa
la vigent legislació de règim local, fent-se expressa menció de la “petició de subvencions a
organismes i institucions públiques quan per aquestes s'exigisca la seua aprovació pel Ple”.

En virtut de les atribucions que em vénen conferides per la vigent Llei de Bases del Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, tinc a bé RESOLDRE:

Primer. A l'empara del que disposa l'article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, avocar la
delegació de competència realitzada a favor de la Junta de Govern Local, pel que fa a la petició
de la present subvenció.

Segon. Sol·licitar de l'Excma. Diputació Provincial de València la inclusió, amb caràcter
definitiu, dins del Pla de Nuclis de l'exercici 2009, de les obres següents:
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− ANNAUIR: “Reforma Casa de la Cultura o Centre Cívic i reparació coberta edificis
nínxols cementeri”, amb un pressupost estimat de 24.000'00 €.

− TORRE D’EN LLORIS: “Adequació del dispensari mèdic a la normativa vigent”,
amb un pressupost estimat de 24.000'00 €.

− SORIÓ: “Estabilització de talussos i murs de contenció en marge esquerre riu
canyoles i instal·lació d'EDAR (30 habitants)”, amb un pressupost estimat de
24.000'00 €.

Tercer. Remetre la present Resolució a l'Excma. Diputació Provincial de València, en
compliment de les instruccions dictades per a l'elaboració i aprovació del Pla de Nuclis 2009, i
comunicar als Serveis Tècnics municipals, a l'Oficina Pressupostària, i als Regidors d'Obres i
Urbanisme i al de Pedanies, als efectes corresponents.”

I no havent-hi intervencions, el Ple queda assabentat de la  Resolució de
l'Alcaldia número 812 de 15 de desembre de 2008, sobre les obres a incloure en el
Pla de Nuclis per a l'exercici 2009.

3r. EXP. NÚM. 992/2008, SOBRE LES OBRES A INCLOURE EN EL PLA
DE CAMINS RURALS 2009

Vista la  Resolució de l'Alcaldia número 811 de 15 de desembre de 2008, del
següent tenor literal:

“Vist l'escrit remés per l'Excma. Diputació Provincial de València, en què sol·licita
d'aquesta corporació la remissió, dins del termini que finalitza el dia 15 de desembre, de les
obres a incloure en el Pla de Camins Rurals per a l'any 2009.

Atés que per aquest Ajuntament, en compliment d'allò que s'ha sol·licitat, se creu
convenient la inclusió en aquest Pla de les obres relatives a la “Pavimentació de diversos camins
rurals” amb un pressupost estimat de 200.000'00 €.

Atés que el Ple d'aquesta corporació de data 11 de juliol de 2007, va delegar en la Junta
de Govern Local aquelles competències susceptibles de ser delegades d'acord amb el que disposa
la vigent legislació de règim local, fent-se expressa menció de la “petició de subvencions a
organismes i institucions públiques quan per aquestes s'exigisca la seua aprovació pel Ple”.

En virtut de les atribucions que em vénen conferides per la vigent Llei de Bases del Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, tinc a bé RESOLDRE:

Primer. A l'empara del que disposa l'article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, avocar la
delegació de competència realitzada a favor de la Junta de Govern Local, pel que fa a la petició
de la present subvenció.

Segon. Sol·licitar de l'Excma. Diputació Provincial de València la inclusió, amb caràcter
definitiu, dins del Pla de Camins Rurals per a l'any 2009, l'obra “Pavimentació de diversos
Camins Rurals”, amb un pressupost estimat de 200.000'00 €.

Tercer. Remetre la present Resolució a l'Excma. Diputació Provincial de València, en
compliment de les instruccions dictades per a l'elaboració i aprovació del Pla de Camins Rurals
2009, i comunicar als Serveis Tècnics municipals, a l'Oficina Pressupostària, i als regidors
d'Obres i Urbanisme, als efectes corresponents.”

I no havent-hi intervencions, el Ple queda assabentat de la  Resolució de
l'Alcaldia número 811 de 15 de desembre de 2008, sobre les obres a incloure en el
Pla de Camins Rurals per a l'exercici 2009.
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4t. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 783 al 834 (corresponent al mes de desembre de 2008)

De tot això, queda el Ple assabentat.

 5é. DESPATX EXTRAORDINARI

No es tracten assumptes fora de l'ordre del dia.

6é. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta al Sr. Alcalde sobre
la proposta d'acord plenari relatiu a la retirada del títol honorífic al General
Franco i si s'ha emés un informe jurídic.

- El Sr. Alcalde explica que està analitzant l'informe emés per la Secretaria i que
el tractarà posteriorment, manifesta que si cal canviar la menció també canviarà
la  denominació de la  Plaça del País Valencià pel de Comunidat Valenciana; que
de moment no ha pogut conéixer el contingut de l'informe.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, quan va a regular-se la situació
del contracte subscrit amb la discoteca Apache, sobre l'ús de l'aparcament del
pavelló de volei, que va caducar fa més d'un any i si va a cobrar-se
retroactivament.

- Vicente Parra Sisternes respon que contestarà en el pròxim Ple pel to irònic de
la pregunta.

- Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, demana que conste en acta
que en un Ple anterior el regidor Vicente Parra Sisternes la va acusar de
mentidera quan va preguntar pel contracte existent amb la discoteca Apache i ell
va afirmar  que no existia cap contracte, reconeixent en privat que aquest
contracte sí existeix i no ha sigut renovat; manifesta que l'equip de govern dóna
diferent tracte a empreses que ocupen terreny públic ja que a unes els costa
diners i a altres els ix per la cara.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a José Antonio Vidal
Piquer si ha resolt la situació del conveni dels treballadors del Conservatori de
Música Luís Milán.
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- José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans, respon que ho
explicarà en el pròxim Ple.

• Ricardo Medina Medina, del grup municipal Socialista, pregunta a José Antonio
Vidal Piquer, si l'obertura  de la borsa de treball preveu alguna diferència per a
enguany.

- José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans, manifesta que
cap diferència. La borsa s'usa segons les necessitats de cada moment, tant per a
l'Ajuntament com per a les empreses privades.

- Ricardo Medina Medina, pregunta a José Antonio Vidal Piquer si hi haurà
Comissió Permanent amb els sindicats per a tractar l'assumpte de la borsa de
treball.

- José Antonio Vidal Piquer,  regidor delegat de Recursos Humans, respon que
sí.

- Ricardo Medina Medina, del grup municipal Socialista, li pregunta amb quin
criteri es fa la borsa.

- José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans li contesta que
amb els criteris del departament.

- Ricardo Medina Medina, del grup municipal Socialista, li pregunta si s'ha
contractat a algú de la borsa de treball.

- José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, diu que sí.

- Ricardo Medina Medina, del grup municipal Socialista, li pregunta si es pretén
contractar algú.

- El Sr. Alcalde-President respon que el que s'està fent és actualitzar la relació de
demandants i les seues dades i que les contractacions es faran en funció de les
necessitats.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista pregunta en quina
situació està l'assumpte del col·lector del carrer Lingüista Sanelo que s’ha
pressupostat insuficientment.

- Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, aclareix que amb
allò que s'ha pressupostat hi havia suficient una altra cosa és que isquen més
unitats a causa de noves necessitats.

- Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista diu que el projecte era
de 90.000 € i no de 49.000 €.

- Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que eixa
informació és errònia i es basa en el fet d'haver accedit a ella de forma impròpia;
la fase contractada és de 49.000 €.
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- Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, respon que va obtenir la
informació sense permís davant de la negativa a ser-li entregada en 3 ocasions.

- Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que mai des
de l'àrea de foment s'ha negat cap informació a cap regidor ni a cap ciutadà.

- Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, manifesta que els
processos de contractació no poden ajustar-se a les característiques de les
empreses.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, pregunta per què no s'ha
inclòs en l'ordre del dia  les obres del Fons Estatal d'Inversions locals, atés el seu
volum i importància.

- El Sr. Alcalde respon que perquè encara no estan acceptades, quan ho
estiguen no té cap inconvenient a  portar-ho a Ple.

- Roger Cerdá Boluda, manifesta que l'equip de govern es va comprometre a
portar-ho a Ple pel que anuncia la sol·licitud d'un Ple Extraordinari per a això.

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

            VIST I PLAU:
             L'ALCALDE,                                                 EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,




