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En  la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores i 10  minuts del dia sis de març de dos mil
nou, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i Sota La
Presidència del D. Vicente Parra Sisternes, Primer tinent d'alcalde,  els Regidors
indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament
convocada.

La corporació aquesta assistida per la Sra.  Interventora i pel Sr. Vicesecretari, en
funcions de secretari, que actua a més com fedetària.

Falta a la sessió el Sr. Alcalde  a qui el Sr. President en funcions considera excusat i
substitueix en el càrrec.

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

El Sr. President en funcions declara oberta la sessió, que es desenrotlla conforme al
següent ORDE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3, DE 6 DE FEBRER DE
2009

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el president en funcions pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents
s'aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 6 de
febrer de 2009.

2n. EXP. NÚM.  72/2009 PER A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2008 DE L'AJUNTAMENT I CONSELL ESPORTIU. DONAR
COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'AJUNTAMENT I DEL CONSELL

L'interventor-acctal., en compliment del que disposa l'article 193.4 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, dóna compte de la Resolució de
l'Alcaldia número 97, de 19 de febrer de 2009, sobre la liquidació dels pressupostos
de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Consell Esportiu, del tenor literal següent:

“Havent estat confeccionat per l'Oficina Pressupostària la liquidació del
Pressupost de l'exercici de 2008, tant el de l'Ajuntament com el corresponent a
l’Organisme Autònom Consell Esportiu, vist l'informe del director de l’Àrea
Econòmica Financera, fiscalitzat de conformitat per la interventora, fent ús de les
atribucions que m'estan conferides en el vigent Règim Local, en especial l'article
191.3 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, pel present
RESOLC:

Primer: Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de
Xàtiva de l'exercici de 2008, amb el resultat següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.008 2.007
1 Drets reconeguts nets ………………………... 36.583.602,21 31.570.836,94



2 Obligacions reconegudes netes …………….. 37.147.091,77 31.866.736,47
3 Resultat pressupostari (1-2) …………………. -563.489,56 -295.899,53
4 Desviacions positives de finançament ……… 5.054.737,01 3.461.383,64
5 Desviacions negatives de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid

de tresoreria …………………………………… 7.279.742,24 5.867.132,50
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 1.661.515,67 2.109.849,33

ROMANENT DE TRESORERIA 2.008 2.007
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ……. 6.086.983,57 7.756.335,90
2 Deutors pendents cobrament a fi d'exercici 17.722.890,45 14.674.049,99
3 Creditors pendents pagament a fi d'exercici 13.564.790,89 11.175.680,04
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) ……... 10.251.661,59 11.254.705,85
II Saldos de dubtós cobrament ………………... 626.529,56 673.652,34
III Excés de finançament afectat ……………….. 8.345.519,93 8.946.598,90

IV
Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III) ………………………………. 1.273.558,73 1.634.454,61

Segon: Aprovar la liquidació de l'Organisme Autònom Consell Esportiu de
l'exercici de 2008, amb el resultat següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.008 2.007
1 Drets reconeguts nets ……………………………. 901.889,99 848.826,25
2 Obligacions reconegudes netes ………………… 915.684,75 840.613,59
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………... -13.794,76 8.212,66
4 Desviacions positives de finançament
5 Desviacions negatives de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid de

tresoreria …………………………………………... 47.636,64
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) …... 33.841,88 8.212,66

ROMANENT DE TRESORERIA 2.008 2.007
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ……… 97.330,36 109.557,38
2 Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici . 76.501,51 25.287,69
3 Creditors pendents de pagament a fi d'exercici 139.989,99 87.208,43
I Romanent de tresoreria total (1 +2 –3) …...……. 33.841,88 47.636,64
II Saldos de dubtós cobrament 0,00
III Excés de finançament afectat 0,00

IV
Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III) ………………………………….. 33.841,88 47.636,64

En compliment del què estableix l'article 193.5 del text refós de la Llei
d'Hisendes locals, es remetrà còpia del present expedient a la Direcció General
d'Administració Local i al Servei de Coordinació dels Hisendes territorials.

Donar compte d'aquest Decret al Ple de la corporació perquè en prenga
coneixements i efectes.

Ho mana i signa l'alcalde-president, a Xàtiva, 19 de febrer de 2009”

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera lamentable que
el secretari de la Comissió faça constar en el dictamen la sola opinió del regidor
d'Hisenda i no l'opinió dels grups de l'oposició; quant al fons de l'assumpte pensa
que l'important no és que quadre la liquidació sinó que el romanent ja s'ha gastat



amb escreix i, a més, s'ha compromés despesa de 2009, tot això demostra que el
pressupost municipal i el del Consell són  ficticis.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista  incideix en un romanent
de tresoreria invàlid ja que amb aquesta mecànica qualsevol ajuntament acabaria
amb un superàvit de tresoreria; es guarden factures Al calaix per a passar-les a
l'exercici següent; el romanent de tresoreria és  de 700.000 € inferior al
reconeixement ja practicat; és mera ficció el 70%; les factures del reconeixement  de
crèdit són anteriors  a l'1 de desembre de 2008, a més sumen 1,3 milions d'euros; la
liquidació és una autèntica trampa; la realitat és que hi ha un dèficit de més de
600.000 euros amb el que s'hipoteca totalment el pressupost de 2009 i no s'està
adoptant cap mesura extraordinària en la gestió del pressupost de 2009 per a
estalviar despesa pública. Acaba la seua intervenció proposant que el superàvit es
dedique a la mesures extraordinàries per a pal·liar la crisi a la ciutat,  tal com s'ha fet
en altres ajuntaments; sol·licita l'elaboració d'un pla específic per a pal·liar la crisi.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, manifesta que en la
Comissió Informativa l'oposició no va fer cap proposta; opina que la gestió
econòmica municipal és molt positiva, admet que hi ha un reconeixement però que
la política econòmica del seu grup permet fer-li front, la qual cosa no ocorre en altres
ajuntaments: Acaba manifestant que recull la proposta del Grup Socialista.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que li agradaria
que el regidor delegat d'Hacieda reconeguera que l'1,2 milions d'euros de romanent
de tresoreria per a despeses generals ja se'ls han gastat.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que no entén positiu
que  es tanque l'any amb un dèficit de més de 600.000 €; les bones intencions del
regidor d'Hisenda no porten a cap lloc perquè la decisió final no és del regidor
d'Hisenda sinó de l'alcalde.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, manifesta que el destí
del superàvit està per vindre; acaba recordant que, en definitiva, és el Sr. Alcalde qui
tanca el pressupost.

Acaba el torn d'intervencions amb la manifestació del president en funcions,
qui  diu que l'Ajuntament no deixa de pagar a ningú, pot retardar el reconeixement
però paga, a diferència del que feia el Partit Socialista.

L'Ajuntament en Ple, acorda:

Quedar assabentat del contingut de la resolució de l'alcalde per la qual
s'aprova la liquidació del pressupost de l'exercici 2008, de l'Ajuntament i del Consell
Esportiu Municipal.

3r. SOBRE LA DESIGNACIÓ DE NOM PER ALS DOS CENTRES PER A
PERSONES AMB MALALTIA MENTAL CRÒNICA, EL CENTRE ESPECÍFIC
(CEEM) I EL CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS)

Atés, que Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Xàtiva, va
subscriure un conveni per a la construcció d'un Centre Específic (CEEM) i d'un
Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) per a persones amb malaltia
mental crònica, que proporcionen serveis d'assistència i d'atenció adequada a
persones amb malaltia mental crònica, i que les obres d'edificació que van començar
durant el passat any 2008 estan pròximes a finalitzar.



Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural, en la
sessió de 16 de gener de 2009,  a la proposta de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso
Rus Terol, de la qual va fer eco la regidora delegada de Benestar social, Sra M.
José  Masip,  de procedir a designar un nom  per als dos centres,  proposa el nom
d'un ciutadà de la nostra ciutat, “DOCTOR JOSE PLASENCIA”, per la seua entrega
personal i professional en pro dels discapacitats,  i dictamina que s'instruïsca
l'expedient i es demane pel departament responsable de la seua tramitació,
informació i antecedents de la vida i obra social, del Doctor José Plasencia, a fi
d'impulsar l'expedient administratiu, i procedir si és el cas a l'aprovació del mateix.

Vista la documentació requerida, en la qual consta el suport per part de les
associacions locals ASPROMIVISE  i ACOFEM.13, així com un document aportat
pels familiars, en què es descriu el perfil humà i professional del doctor Plasencia.

Atés que  la normativa sobre Règim Local no conté cap procediment quant a
la designació de nom a edificacions o instal·lacions públiques, quan la iniciativa part
del municipi i, per consegüent, tampoc s'atribueix la competència a cap òrgan
específic, per la qual cosa opera en aquest cas la competència residual de l'Alcaldia
establerta en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim
Local, i això, fins i tot tenint en compte la semblant naturalesa d'altres competències
atribuïdes al Ple, com és el cas de les descrites en l'article 22.2.b) de la Llei de
Bases del Règim Local.

Atés, que conforme a l'informe emés per la directora de l'Àrea Sociocultural,
a falta d'un procediment establert normativament, entenem que basta amb l'adopció
de la resolució o Acord corresponent, si bé res obsta per a realitzar qualsevol altre
tràmit que s'estimara pertinent al cas, com poguera ser l'elaboració prèvia de l'algun
estudi d'història local per al cas d'assignació de noms de personatges il·lustres o fins
i tot l'obertura d'un període d'informació pública per a comptar amb l'opinió
ciutadana, si bé al seu parer resulta suficient la documentació aportada a
l'expedient.

Atés, que en l'esmentat informe,  encara que en puritat la competència
correspondria a l'alcalde, no obstant això, entenem que per tractar-se d'una qüestió
rellevant que afecta l'opinió pública, és per això que seria bo que la seua adopció
concreta comptara amb l'opinió i, si fóra possible, el consens de tots els components
de la corporació. Entenent  que és per tant aconsellable que l'alcalde, segons el que
estableix l'article 21.3 de la Llei de Bases del Règim Local, delegue aquesta
competència en el Ple o, si és el cas, en la Junta de Govern Local, en la seguretat
que la seua decisió  obtinga l'aprovació unànime tant dins com fora del propi
Ajuntament.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa Sociocultural,
celebrada en sessió de data 20 de febrer de l'any dos mil nou, per unanimitat, dels
seus membres.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera important que la
designació del nom del Centre s'haja  fet en el Ple ja que engrandeix el propi fet.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, destaca l'encert del
reconeixement al Doctor Plasencia.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, manifesta que
la rellevància professional i personal del Doctor Plasencia està fora de tot dubte. El
Doctor va delimitar i va impulsar la malaltia mental de la discapacitat psíquica;
reconeix que la seua labor va ser molt important; hui els malalts estan ocupats i
atesos degudament; agraeix la presència de la família.



Vicente Parra Sisternes, president en funcions, reitera el reconeixement al
Doctor Plasencia, com també a la ciutadania en general i a les associacions, i
considera que el mèrit no és de l'Ajuntament sinó d'ells.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de designació d'un nom per al  Centre Específic

(CEEM) i per al Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) per a persones
amb malaltia mental crònica, conforme al  procediment instruït per a la seua
aprovació, en què consta la biografia i trajectòria del Doctor Plasencia i la
conformitat de les dues associacions locals dedicades a  persones amb malalties
mentals, ASPROMIVISE I ACOFEM.

Segon.  Designar amb el nom d'un veí de la nostra ciutat, “DOCTOR JOSE
PLASENCIA”, el  Centre Específic (CEEM) i el Centre de Rehabilitació i Integració
Social (CRIS), per a persones amb malaltia mental crònica, per la seua trajectòria
professional i humana, i la seu entrega altruista en pro dels discapacitats psíquics de
la ciutat de Xàtiva, tant des de la seua professió de metge com des del pla social.

Tercer.  Donar compte a la família del doctor, concretament a la seua filla
Josefina Plasencia, a les associacions ACOFEM i ASPROMIVISE, pel seu suport a
tal iniciativa, així com a  l'Oficina tècnica municipal perquè gestionen la col·locació
del nom del doctor en els centres, que es trobe  d'acord amb l'estètica de les
edificacions.

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 dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 52 al 120 (corresponent al mes de febrer de 2009)

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, sol·licita que les
resolucions d'Alcaldia o la relació de les mateixes s'envie electrònicament.

De tot això, queda el Ple assabentat.

5é. DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia declaració d'urgència adoptada per majoria absoluta legal dels
membres que integren la corporació de conformitat amb el que estableix l'article
91.4 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, es  passa a tractar els següents
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia.

5é.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT EL GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR, EL GRUP MUNICIPAL PARTIT  SOCIALISTA I EL GRUP
MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, SOBRE EL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

S'inicia el punt amb la lectura de la Moció, per part del secretari,  que
presenten conjuntament el Grup Municipal Popular, el Grup Municipal Socialista i el



Grup Municipal Bloc, sobre el dia Internacional de la Dona Treballadora, amb el
tenor literal següent:

“Un any més celebrem la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de
la Dona i des de la voluntat política dels grups que componem el de Xàtiva de
considerar aquest dia fora de la lluita partidista, com cada any, hem de seguir la
ingent tasca desenvolupada per milers i milions de dones que van contribuir amb el
seu treball, esforç i en molts casos les seues vides, en la defensa del feminisme, de
la igualtat i dels drets de les dones.

El segle XXI té com principal senyal d'identitat l'evolució experimentada per la
societat i principalment per les dones  que han anat superant  al llarg de la història
importants obstacles que sens dubte,  han dificultat  la seua participació en igualtat
d'oportunitats i de condicions en els diferents àmbits de la societat.

Gràcies a aquest gran esforç col·lectiu  de les dones del passat i del present,
s'han aconseguit grans esforços, però hem de ser conscients que queda un llarg
camí per recórrer. Encara que ens hem dotat d'instruments legislatius fonamentals,
l'actual situació  de crisi econòmica, que perjudica tant  homes com dones, fa que
els nostres esforços hagen d'anar units perquè juntes i junts, braç a braç, per a
aconseguir superar aquest delicat moment  i aconseguir la cohesió  i la justícia
social, per al bé del nostre país, de la nostra Comunitat i de tota la societat.

Per això, hem d'estar més vigilants, si és possible, no sols per a no donar
passos cap arrere en els drets adquirits, hem d'eliminar totes les formes de
discriminació a les dones i suprimir els obstacles jurídics i  culturals que
impedisquen  aquest avanç, lluitar per eradicar la pobresa i incentivar la
independència econòmica de les dones, per a assentar els fonaments  d'un nou i
necessari model econòmic i social més equitatiu i més igualitari: la transformació
imprescindible del nostre país i de la nostra ciutat ha d'incorporar necessàriament
l'experiència, coneixements i valors de les nostres dones. Creiem que la conciliació
de la vida laboral, familiar i personal no és una qüestió només de dones, però també
som conscients que per l'absència dels recursos que faciliten aquesta conciliació
continuen  sent les dones les més perjudicades.

L'actual situació posa en evidència la insuficiència d'un sistema  en què, a
més d'altres problemes, també hi ha importants bretxes de gènere. És el moment
d'assentar un nou model econòmic i social centrat en les persones i en el seu
benestar. Som conscients que les actuacions des de les administracions locals en
matèria d'igualtat són fonamentals perquè dones i homes participen de la vida social
i privada en igualtat de condicions i d'oportunitats:

És per això que considerem necessari que l'Ajuntament de Xàtiva, mitjançant
el Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats continue fomentant les polítiques d'igualtat
que s'apliquen a les distintes regidories.

Creiem en un model que emane del concepte de desenvolupament
sostenible, de la igualtat real i efectiva de la plena incorporació d’homes i dones com
a element clau de productivitat i eficiència a afavorir la utilització de la capacitat, del
talent i de la formació de tota la població. Una societat moderna que es defineix com
democràtica no pot prescindir ni de la capacitat ni del talent, ni de la formació de la
meitat de la seua població, les dones.

Els grups que componem el Ple d'aquest Ajuntament de Xàtiva ens proposem
mantindre i potenciar com tasca ineludible de la nostra societat, les accions positives
per a l'accés i el manteniment de les dones en el mercat laboral, en igualtat de
condicions quant a salari i qualitat en l'ocupació; la promoció de polítiques per al
foment de la igualtat en l'accés a llocs de responsabilitat en les empreses i en les



campanyes informatives i de sensibilització sobre coresponsabilitat i conciliació de la
vida laboral i personal. Considerem fonamental treballar a tots els nivells:

- Privat: Fomentar la coresponsabilitat familiar en les tasques de la casa i la
cura de familiars.

- Comunitari: Fomentar el nombre de recursos a l'abastiment, d'atenció a la
infància i a persones dependents.

- Laboral i empresarial: Implicar el teixit empresarial i fomentar la incorporació
dels mitjans de gestió empresarial que faciliten la conciliació de la vida familiar i
laboral de i les treballadores.

Per tot això, les regidores i regidors components del Ple de l'Ajuntament de
Xàtiva, presentem la següent Moció conjunta per a la seua consideració i acceptació
pel Ple Municipal dels ACORDS següents:

1. Impulsar des de l'Ajuntament de Xàtiva que és la instància més pròxima a
les necessitats, interessos i inquietuds de la ciutadania, totes les mesures
d'acció positiva  encaminades a aconseguir l'objectiu d'Igualtat, contribuir
a una societat més justa, solidària i igualitària, mitjançant el Pla Municipal
d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes i aplicar la perspectiva de
gènere en cadascuna  de les seues actuacions.

2. Sol·licitar a l'administració autonòmica i estatal la promoció dels plans
d'igualtat per a empreses així com també la promoció de polítiques actives
d'ocupació que afavorisquen la incorporació de la dona en el mercat
laboral.

3. Que l'Ajuntament de Xàtiva prenga accions positives per a augmentar la
participació i el manteniment  de les dones de la ciutat en el mercat laboral
i especialment en els sectors estratègics creant  els mecanismes
necessaris per a la potenciació de les mesures. Alhora que fomentarà la
formació i la auto-ocupació femenina en els sectors econòmics emergents;
així com afavorirà la participació i el protagonisme de les dones en la
societat de la informació i de les noves tecnologies, tant com a usuàries
com a productores del contingut.

4. L'Ajuntament de Xàtiva instarà als governs de la Generalitat Valenciana i
central a treballar i a col·laborar activament, a través de la Conferència
Sectorial d'Igualtat i amb les administracions locals de la nostra regió a fi
d'aconseguir ser un autèntic referent en la consecució de la igualtat real i
efectiva  a Espanya.

5. Sol·licitar a l'administració autonòmica i estatal la inclusió en el seu
sistema educatiu d'iniciatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats.

6. Que des de l'Ajuntament de Xàtiva, acordem iniciar una campanya local
de sensibilització per a joves, des de les escoles, instituts i  Consell de la
Joventut. Campanya que serà organitzada des de la Regidoria de la Dona
i amb el consens i la participació de tots els grups polítics per a continuar
treballant en polítiques d'igualtat.

7. Instar les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) perquè es
continue promocionant el tracte de la imatge no discriminatòria de la dona
en els mitjans de comunicació.



8. Fer homenatge en aquest dia a les dones, per l’esforç realitzat en la busca
de la igualtat de drets i oportunitats i per a fer realitat el seu ple
desenvolupament, familiar, laboral, cultural i social.

9. Aquest acord es traslladarà al president del Govern d'Espanya, al
president de la Generalitat i als grups parlamentaris en les Corts
Valencianes.”

Acabada la lectura de la moció, Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal
Bloc, manifesta que  el seu Grup ha renunciat a determinats postulats en pro del
consens; desitja dir que en el seu Grup s'és del convenciment que només les dones
poden canviar una societat encara masclista; que, si bé hi ha homes compromesos,
la lluita, no obstant això, és de la dones i el canvi només depén d'elles.

M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal Socialista manifesta que el seu
grup està content d'haver aconseguit el consens durant dos anys consecutius; El
Govern Socialista ha impulsat moltes mesures i veu molt important que l'Ajuntament
faça el propi; considera que no es tracta d'una mera declaració d'intencions, hi ha
accions molt clares i concretes de desenvolupament per la dona.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana,
manifesta que hi ha instruments legislatius suficients tant nacionals com
internacionals per a garantir la igualtat de sexes; és una labor de tots i de totes
encara que afecte de ple a les dones; el focus de la  lluita és la igualtat
d'oportunitats; l'Ajuntament té  un paper important, agraeix el suport de tots els
grups polítics, acaba manifestant que és un dia d'homenatge a la dona.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada conjuntament pel

Grup Municipal Popular, el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal Bloc, sobre
el dia Internacional de la Dona Treballadora.

5é.2. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PER A
LA CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE LES
CONTRACTACIONS DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA AMB L'EMPRÉS SARRI-
HOGAR, SL

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdá Boluda,
portaveu del grup municipal Socialista, presentada el dia 4 de març de 2009, registre
d'entrada número 4687, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En les passades setmanes, el Grup Municipal Socialista ha fet públic, a través
dels mitjans de comunicació, el gran increment que ha experimentat la contractació
de l'Ajuntament de Xàtiva, amb l'empresa Sarri-Hogar, SL Aquest augment en la
contractació ha fet que la mencionada empresa haja multiplicat per set la seua
facturació en l'Ajuntament en els últims 10 anys: passant de facturar 178.000 € l'any
1999 a 1.261.000 l'any 2008.

En la gran majoria dels casos, la contractació s'ha produït de forma
discrecional per part de l'equip de govern, sense que tinga lloc cap procediment de
contractació obert. Concretament de les 222 factures presentades per la mercantil
l’any 2008, només 7 van passar per un procediment negociat sense publicitat, la



resta de treballs van ser adjudicats mitjançant la contractació directa per part de
l'equip de govern.

Així mateix, hem detectat després de l'estudi de les factures presentades per
la mercantil Sarri-Hogar, SL, que porta a  terme tot tipus de treballs, fins i tot aquells
que no entren dins de la seua qualificació empresarial. A més, en un nombre
important de les factures revisades no es detalla qüestions fonamentals per a
determinar la quantitat final dels treballs realitzats. De la mateixa manera, hem
detectat el pagament de factures per treballs inclosos dins d'una mateixa obra o
servei, la qual cosa podria suposar una partició d'obra per tal d'evitar la contractació
mitjançant procediment negociat o concurs públic.

A banda de tot açò, el gerent de la mateixa practica una manifesta amistat
amb diversos regidors del Grup Popular de l'Ajuntament de Xàtiva. Fet que, al nostre
entendre ha pogut influir en l'increment de la contractació d'aquesta empresa.

A la vista d'aquestes circumstàncies i en pro de la transparència en la gestió
pública que sembla estar en dubte, resulta necessari aclarir les condicions en què
s'han portat a terme totes i cadascuna de les diverses contractacions de l'empresa
en qüestió. Així com, els treballs realitzats per aquesta, les quantitats abonades per
part de l'Ajuntament i els responsables polítics d'aquestes contractacions.

Per tot això, es proposa al Ple  l'adopció  de la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER: La creació d'una comissió informativa especial per tal d'aclarir tots
els assumptes relacionats amb les contractacions de l'empresa Sarri-Hogar, SL, per
part de l'Ajuntament de Xàtiva.

SEGON: Que es pose a disposició de la mateixa tota la documentació
respecte al motiu de la comissió.

TERCER: Que aquesta comissió  estiga assistida en tot moment  pels serveis
jurídics i tècnics de l'Ajuntament .

QUART: Que es faculte aquesta comissió a cridar a comparéixer en ella totes
les persones implicades en el motiu de la comissió”.

Acabada la lectura de la moció, Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal
Bloc, manifesta que s'adhereix a la petició; planeja que en la comissió s'estudien
eixes contractacions i altres en situació semblant amb contractes irregulars per
prescindir del procediment o de la consignació pressupostària; a manera d'exemple
assenyala el contracte de la Plaça de Bous el modificat del qual esta encara per
justificar.

El president en funcions, Vicente Parra Sisternes,  manifesta que rebutjarà la
moció pels motius següents: en primer lloc

Considera innecessària la Comissió Especial  ja que hi ha tres comissions
informatives on es pot donar qualsevol explicació; en elles es posa a disposició dels
regidors que la integren qualsevol consulta o qualsevol compareixença de
funcionaris.

;en segon lloc, transaccionalment, a fi a conéixer en profunditat la legalitat
proposa l'encàrrec d'un informe a la intervenció o conjuntament
secretaria/intervenció  sobre les 222 factures o contractes de la mercantil Sarri-
Hogar, SL.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc pregunta que des de quan
es retrotraurà l'informe.



Vicente Parra Sisternes, president en Funcions, li respon que des de quan
siga necessari.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta la seua
estranyesa pel vot en contra de la proposta; considera que si tot s'ha fet amb ple
respecte a la legalitat res hauria de témer el Govern municipal; explica que es tracta
d'una Comissió específica que res té a veure amb les existents; opina que hi ha un
tracte de favor cap a l'empresa Sarrihogar SL i que les coses no es fan bé; denuncia
que l'accés a la informació està restringit, que no es faciliten còpies i que es dificulta
la consulta, el que evidencia que es vol amagar informació; no es va a tolerar
l'actitud obstruccionista del Partit Popular; reitera la petició d'una Comissió
específica sense la qual no eixirà a col·lació la veritat.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc manifesta que
contractacions irregulars s'han produït i els inconvenients de factures es realitzen en
aquest Ajuntament des de fa poc de temps pel que considerara que l'informe no
hauria de circumscriure's al 2008 sinó que hauria de fer-se des de 2003. No vol que
la Comissió se cenyisca només a estudiar la contractació de la mercantil Sarri-
Hogar, SL sinó que s'amplie a Llanera, al modificat de la Plaça de Bous i a altres
contractacions en tela de juí; respecte a la forma de materialitzar el dret a  la
informació indica que no se'ls prohibeix però se'ls restringeix, es retarda i dificulta;
demana al president en funcions que, de no aprovar-se la moció, mantinga el seu
compromís  i l'informe siga des de 2003 i incloga obres com la Plaça de Bous.

El president manifesta que la moció del grup municipal Socialista se
circumscriu a la mercantil Sarri-Hogar, SL i a l'any 2008; que els inconvenients
demostren la transparència i el control que existeix en l'Ajuntament; respecte al dret
a la informació manifesta que mai se'ls ha negat que consulten els expedients, el
problema és que la Junta de Govern té delegades gran part de competències i no
tots els expedients van a Comissió Informativa el que comporta molt més treball per
als grups de l'oposició a l'hora de recopilar-la; acaba manifestant que la seua
proposta d'informe és millor que la creació d'una Comissió Especial i que el
seguiment i control de la gestió es pot fer mes a mes en les comissions permanents.

A continuació sol·licita que es passe a votació, en primer lloc, la seua esmena
a la moció que presenta el grup municipal Socialista, en el sentit de rebutjar aquesta
moció i, en el seu lloc, encarregar la realització d'un informe d'Intervenció o, conjunt,
de Secretaria-Intervenció, en relació amb les 222 factures i contractes emesos per la
mercantil Sarri-Hogar, SL, durant l'any 2008.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del president en funcions i
els deu vots dels regidors presents 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:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel grup municipal Socialista sobre la
Creació d'una Comissió Específica i, en el seu lloc, encarregar la realització d'un
informe d'Intervenció o, conjunt, de Secretaria-Intervenció, en relació amb les 222
factures i contractes emesos per la mercantil Sarri-Hogar, SL, durant l'any 2008.

I, en conseqüència, havent prosperat l'esmena presentada pel senyor
president decau, per no tindre sentit i haver sigut expressament rebutjada, sotmetre
a votació la moció presentada pel Grup Socialista.

6é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:



• Cristina M. Suñer, del grup municipal Bloc, pregunta al Regidor José Antonio
Vidal Piquer, per l'estat del Pla de Peatonalització.

- José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon que
el projecte va estar aprovat en la Comissió Informativa de Foment  i li suggereix
que el supervise.

- Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, sol·licita que conste en acta
la falta de resposta del regidor José Antonio Vidal Piquer, així com les seues
respostes evasives; considera que es vulnera amb això el dret a la informació.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a M. Emilia Soro
Perona, sobre la rehabilitació de les fonts.

- M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, diu que s'ha rehabilitat
28 fonts  i la despsea ascendeix a 34.000 €, que s'ha fet una recuperació en
general, que ha consistit a aplicar sistemes de neteja i substituir la llanterneria,
tot supervisat pel Departament d'Obres.

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Jorge Herrero
Montagud, sobre el cost actual suportat per l'Ajuntament relatiu al Pla Especial
del nucli antic, sobre la relació de despeses tant externes com gratificacions
internes, tot això  des de l'inici dels treballs; i l'estimació del cost que queda per
assumir i si hi ha consignació.

- Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, diu que no disposa
d’aquestes dades però que les recopilarà.

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Rosa María
Esteban Miedes per les 2 factures aprovades en la Junta de Govern Local de 16
de febrer últim relatives a la Cavalcada de Reis, ja que en elles apareix dues
vegades el concepte muntatge. Pregunta exactament quins són els treballs i els
conceptes.

- Rosa M. Esteban Miedes, regidora delegada de Fira  i Festes respon que
contestarà en el pròxim Ple.

• Cristina M.  Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a regidor Marco
Antonio Sanchis Fernández, pel Circuit Café Teatre.

- Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Joventut, diu que
respondrà en el pròxim Ple.

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, sobre la llicència d'Apache.

- Vicente Parra Sisternes, diu que contestarà en el pròxim Ple.



• Ricardo Medina Medina, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Jorge Herrero
Montagud, en relació amb els vestuaris del camp de futbol Paquito Coloma, si hi
ha un estudi de costos sobre les ofertes.

- Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports respon que ja està
encarregat.

• M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista, prega a Marco Antonio
Sanchis Fernández que es dote tots els ordinadors de l'Ajuntament  de la nova
versió de Windows.

- Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Modernització, manifesta
que ho farà.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes sobre la moratòria de l'IBI sectors no programats.

- Vicente Parra Sisternes, respon que ho porta el Sr. Alcalde però que no ha
passat per Comissió.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, sobre la situació d'adjudicació de les vivendes de Protecció Oficial,
prega que no es demore, que es done un temps prudencial  i en cas contrari que
se sol·licite a la Direcció General de la Vivenda autorització perquè els promotors
puguen vendre lliurement fora de la borsa municipal.

- Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, manifesta que és
cert que s'estan fent gestions amb tots els qui van mostrar interés; en la Junta de
Govern Local es va acordar esgotar la relació i una vegada esgotada sol·licitar
l'autorització a la Direcció General de la Vivenda; és una qüestió de sensibilitat.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, si és cert que s'ha canviat la política  sobre consulta d'expedient  i es
farà en presència d'un regidor, si és cert pregunta quin és el motiu.

- Vicente Parra Sisternes, president en funcions, respon que es deu a un criteri
de l'equip de govern, no implica necessàriament que la consulta vaja a produir-se
en un sol regidor; es tracta de donar facilitats i coordinar tots els regidors i
serveis.

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

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

EL VICESECRETARI,




