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A  la Ciutat de Xàtiva, a les 8 hores i 35 minuts del dia vint-i-set de gener de dos mil
huit, 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 extraordinària prèviament convocada.

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

No assisteix a la sessió la regidora Sra. Mª José Masip Sanchis, a qui el Sr. Alcalde
considera excusada.

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

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

1r. PROJECTES A REALITZAR PER PART DE L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA AMB  ELS DINERS DEL FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL

El secretari dóna compte dels antecedents que es troben en poder de
l'expedient amb el següent tenor literal:

“En data 9 de gener de 2009, registre d'entrada número 603, els regidors
d'aquesta corporació, Roger Cerdá Boluda, Xelo Angulo Luna, Rafael Llorens
Gosálbez, Ana Sanhipolito Diego, Ricardo Medina Medina, Abel Tasqué García i
Silvana Torres Cámara, tots  ells integrants del Grup Municipal Socialista, sol·liciten
la celebració de sessió extraordinària del Ple, a l'empara del que preveu l'article 46
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a fi de
tractar “Projectes a realitzar per part de l'Ajuntament de Xàtiva, amb els diners del
Fons Estatal d'Inversió Local”.

La proposta conté la motivació següent:
1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva reunit en sessió ordinària, el passat 5 de

desembre de 2008, va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Grup
Municipal Socialista que feia referència a l'adopció de mesures d'aplicació del Fons
Estatal d'Inversió Local per al foment de l'ocupació en l'àmbit local. En el sisé punt
d'acord de la mencionada moció es diu clarament que ha de ser el Ple d'aquesta
corporació qui aprove els projectes a realitzar amb els diners del Fons Estatal
d'Inversió Local.

2. El passat 29 de desembre de 2008 la Junta de Govern Local, reunida en
sessió ordinària, va aprovar en despatx extraordinari els projectes a realitzar per part
de l'Ajuntament de Xàtiva amb els diners del fons Estatal d'Inversió Local. Segons el
nostre criteri, amb aquesta acció s'ha incomplit l'acord adoptat pel Ple en data 5 de
desembre de 2008.

3. L'aprovació per mitjà del tracte del punt en despatx extraordinari de la
Junta de Govern Local ha obstaculitzat, clarament, el dret a la informació dels
regidors d’aquest Ajuntament que no són membres de la Junta de Govern Local, ja
que no se'ns ha informat, prèviament que aquest assumpte seria tractat atés que
s'ha acordat en despatx extraordinari.
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4. L'aprovació per mitjà d’aquest procediment ha provocat el desconeixement
per part d’aquestos regidors del procediment, els projectes i les condicions en què
es van portar a terme les obres incloses en l'esmentat Fons”.

Obert el torn d'intervencions, Roger Cerdá Boluda, explica que el motiu pel
qual es va sol·licitar la celebració del  Ple no és un altre que sotmetre a debat plenari
l'aportació de més de 5 milions d'euros que el Govern Central ha donat a
l'Ajuntament per a importants inversions municipals i així reactivar  l'economia i
l’ocupació. És una iniciativa molt important que demostra que el Govern d'Espanya
està junt amb els qui més ho necessiten; el Partit Socialista reafirma les utilitats del
Pla mentre que el Partit Popular només veu entrebancs l'explicació dels quals es
troba en què, qui ha proposat les mesures siga un govern socialista. Per contra, el
100% dels municipis de la província han presentat projectes, també Xàtiva, però el
seu Grup considera que no s'ha fet de forma deguda  perquè  s'han presentat
projectes que ja estaven previstos i no  són de nou encuny; no s'ha buscat consens
ni s'han acceptat propostes, això demostra el tarannà del govern municipal; reitera
les bondats del pla malgrat la forma d'executar-lo a Xàtiva; manifesta que va
proposar projectes com la creació d'una Guarderia  Municipal o les obres per a
acabar la Casa del Cigroner. Es van incomplir les promeses de portar a Ple
l'aprovació dels projectes; es va preferir portar al Ple del mes de gener els Plans
Provincials en lloc del Pla Estatal; l'actitud ocultista i sectària del senyor alcalde
motiva la convocatòria de Ple Extraordinari.

Sol·licita del senyor alcalde la informació següent:
− Quins criteris s'han seguit per a incloure projectes que ja han iniciat la

seua licitació.
− Quan començaran les obres.
− Si es valorarà el criteri que els adjudicataris contracten persones en

situació de desocupació.
− Si es farà publicitat de la licitació més enllà del BOP.
− Si es contractaran empreses  sense classificació.

Acaba la intervenció pregant que s'incloga al seu grup municipal en la mesa
de contractació que ha de proposar l'adjudicació de les obres.

A continuació, Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta
que únicament amb l'assenyalament de l'hora  a què s'ha convocat la sessió
demostra que al Sr. Alcalde no li agrada que el forcen a convocar  Plens
Extraordinaris. No comparteix amb el Grup Socialista el motiu de la convocatòria,
màximament quan l'Estat  té una balança fiscal desfavorable amb el País Valencià;
no té res a agrair al Govern d'Espanya; el Pla es finança amb els diners dels
valencians; apel·la a la solució, al finançament just de la Comunitat Valenciana; no li
preocupen tant els projectes executats sinó com van a executar-se; les seues
propostes no van ser acceptades; quant a l'escola infantil  pública el portaveu del
Partit Popular va dir que no compartia la creació d'una escola infantil pública, la qual
cosa contrasta amb les manifestacions del regidor d'Educació; l'altra proposta era
aprovar qualsevol projecte  del Programa de Sostenibilitat que haguera format part
de les propostes del Bloc, fonamentalment en el nucli antic, cap dels seus
suggeriments es va tindre en compte ni llavors ni ara. Li preocupa l'adjudicació de
les obres i vaticina que per la quantia de les mateixes s'adjudicarà de forma poc
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transparent; li preocupen els modificats de les obres que habitualment es
produeixen i les conseqüències econòmiques per a l'Ajuntament; li preocupa que
l'adjudicació a empreses amigues comporte de nou un ridícul en qualitat de l'obra,
en termini  i en preu.

Intervé el Sr. Alcalde-President i li demana a Cristina M. Suñer Tormo, del
grup municipal Bloc que se cenyisca a l'assumpte.

Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc diu que no té limitat el
temps de la seua intervenció; desconeix el contingut dels projectes, per exemple, el
pla de peatonalització del nucli antic; insisteix en el fet que amb l'execució del Pla li
preocupa fer el ridícul.

El Sr. Alcalde-President respon que el ridícul ho fan intervencions com les de
la regidora del Bloc; al grup municipal Socialista li agraeix la preocupació pels
projectes; el fòrum del debat és la Comissió Informativa; el Ple no pot utilitzar-se per
a açò; es farà el que s'haja de fer en el marc  de la legalitat.

Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista manifesta que s'alegra
que els projectes passen per Comissió  ja que era la seua principal demanda que no
s'ha complit.

L’Alcalde-President manifesta que les respostes a les preguntes plantejades
es donaran en Comissió i la Mesa de Contractació continuarà integrant els mateixos
membres que fins ara actuaren amb estricta subjecció a la Llei.

Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, manifesta que la
majoria dels projectes estan  fets i podrien explicar-se en el present moment.

Mª Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, entrega unes fotocòpies al
Sr. Alcalde i li pregunta si els projectes entregats han sigut autoritzats per Patrimoni.

El Sr. Alcalde manifesta que aquestes explicacions es donaran en comissió.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència, a les  nou  hores alça la sessió.
D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President,
autoritze amb la meua firma, com a secretari en funcions, que done fe.

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

EL VICESECRETARI,




