
PLE ORDINARI NÚM. 2

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'ESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  SIS DE
FEBRER DE L'ANY DOS MIL TRES.-

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les vint hores i
deu minuts del dia sis de febrer de l'any dos mil tres, sota la Presidència de
N’Alfonso Rus Terol, Alcalde de Xàtiva, assistit per En Miguel Alcocel Albert,
Secretari d'Administració Local, categoria superior, amb habilitació de caràcter
nacional, es van reunir els senyors que seguidament es relacionen, en nombre de
vint-i-un, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple, en primera convocatòria, per a la
qual han estat convocats reglamentàriament, a tenor de l'article 80 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986.

Iniciant-se la sessió amb díhuit senyors Regidors, sent per tant majoria
exigida, superior al terç de què legalment integren el Ple, per a celebrar sessió en
primera convocatòria, segons el que preveu l'article 90 de l’esmentat reglament,
segons es detalla:

ASSISTENTS:

1 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - EN José Díez Cuquerella
3 - EN Rafael Capuz Aznar
4 - NA Rosa María esteban Miedes
5 - EN Ramón Vila Gisbert
6 - EN Vicente Parra Sisternes
7 - N’ Antonio Perales Perales
8 - NA Maria Emilia Soro Perona
9 - EN Marcos Benavent Vicedo

10 - NA Elena Llopis Arnero
11 - EN José Vicente Ramón Moreno
12 - EN José Antonio Vidal Piquer
13 - EN Juan Carlos Crespo Badia
14 - N’ Amparo Peropadre Ramos
15 - EN Ramón Ortolá Mestre
16 - EN Joaquín Sánchez Pérez
17 - EN Juan Manuel Sancarlos Pla
18 - EN Ildefonso Suárez Garrido
19 - NA Mª Mercedes Climent Vivancos
20 - EN Rafael Llorens Gozalbes
21 - EN Ricardo Soriano Navalón



Durant el punt 7é de l'Orde del Dia, van entrar en Sessió, amb el degut
permís de la Presidència, els Regidors Na Rosa Mª Esteban Miedes i N’Antonio
Perales Perales i així mateix, durant el punt 10é es va incorporar la Regidora Na Mª
Emilia Soro Perona, sumant el vint-i-un que componen legalment la Corporació, que
es manté ja fins al final.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, se li va ordenar al
Secretari procedira segons l'Orde del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1, DEL 15
DE GENER DE L'ANY 2003.

De conformitat 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, el senyor Alcalde President va preguntar si algun membre de la
Corporació havia de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents va ser
aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 15
de gener de 2003.

2n.- DONANT COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA  SOBRE
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA DEL TITULAR.-

Pel Secretari de la Corporació, en compliment del que disposa l'art. 42 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de
28 de novembre de 1986,  es va procedir a donar compte a la Corporació de la
Resolució núm. 73, de 28 de gener de 2003, de l'Alcaldia, del següent tenor literal:

“Havent d'absentar-me d'esta localitat, per raons representatives del càrrec
que ocupe, el dia 29 d'este mes de gener, de conformitat amb el que disposen els
articles 23-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local de 2 d'abril de
1985 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'Alcalde, durant per al dia 29 de gener de
2003, en el Segon Tinent d'Alcalde, El senyor Rafael Capuz Aznar.

Segon.- La Delegació que es tracta, produirà efectes durant el dia 29 de
gener de 2003, sense perjuí de la preceptiva publicació d'este Decret en el Butlletí
Oficial de la Província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la Corporació i als
Departaments Municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament Ple en la
primera sessió que es celebre.”

Quedant la Corporació assabentada als efectes legalment establits.-

3r.-  EXPTE. NÚM. 575/2002, PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA D'UN SOLAR
DE PROPIETAT MUNICIPAL ENTRE ELS CARRERS FORN DEL VIDRE I
RAFAEL LLUCH, A LA CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT ONTINYENT,
PER A LA CONSTRUCCIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA RESIDÈNCIA PER A
PERSONES DISCAPACITADES.



Donat compte de l'acord adoptat pel Ple d'esta Corporació municipal, en 3 de
Juny de 2002, aprovant la subscripció d'un Conveni de Col·laboració entre la
Conselleria de Benestar Social, este Ajuntament de XÀTIVA i la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat Ontinyent per a la creació i funcionament d'una residència per a
persones discapacitades.

Resultant, que segons consta en el dit Conveni, l'Ajuntament de XÀTIVA ha
de cedir gratuïtament la propietat d'un solar de la seua propietat siti entre els carrers
FORN del VIDRE i Rafael Lluch, o Camí del Portet, de naturalesa patrimonial, de
4452'97 metres quadrats, inscrit en l'Inventari de Béns i Drets d'este Excm.
Ajuntament, sota el núm. 79 d'orde, codi 110079, i en el Registre de la Propietat de
XÀTIVA, al Tom 27, Llibre 4, foli 221, finca 485, inscripció 2a.

Considerant, que en l'expedient han quedat prou i documentalment acreditats
els requisits exigits en l'art. 110 del vigent Reglament de Béns de les Entitats Locals,
de 13 de juny de 1986, respecte al caràcter públic de l'entitat beneficiària i que els
fins que es perseguixen han de redundar de manera evident i positiva en benefici
dels habitants del terme municipal i de la Comarca; de no haver-hi deute pendent de
liquidació a càrrec del pressupost municipal, respecte de dits béns i que no es
troben compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, i que no són
necessaris per a l'entitat local ni és previsible que ho siguen en els deu anys
immediats, i que, finalment, ha estat exposada al públic la dita cessió gratuïta per a
informació durant el termini previst per la Llei.

Vist l'informe de la Secretaria General que s'unix a l'expedient.
Considerant, les prevencions legals que han de regir durant la cessió, que

s'establixen en l'art. 111 del referit text legal.
El Ple de la Corporació, després de deliberació i per unanimitat dels vint-i-un

membres que la componen, assistents a la sessió, majoria absoluta exigida per la
llei, prenc el següent ACORD:

Primer.- Cedir gratuïtament a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat Ontinyent
per a la construcció i funcionament d'una residència per a persones discapacitades
en XÀTIVA un solar de propietat municipal siti entre els carrers FORN del VIDRE i
Rafael Lluch, o Camí del Portet, de naturalesa patrimonial, de 4452'97 metres
quadrats, inscrit en l'Inventari de Béns i Drets d'este Excm. Ajuntament, sota el núm.
79 d'orde, codi 110079, i en el Registre de la Propietat de XÀTIVA, al Tom 27, Llibre
4, foli 221, finca 485, inscripció 21.

Segon.- Que els fins per als quals es cedix el descrit bé municipal es
complisquen en el termini màxim de cinc anys i que el seu destí es mantinga durant
els trenta anys següents. Transcorregut l'un i l'altre termini sense que s'hagueren
complit les avantdites condicions, els béns revertiran automàticament de ple dret al
patrimoni de l'Ajuntament.

          Tercer.- Adone's del present acord a les institucions interessades, Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, Conselleria de Benestar Social i als
Departaments municipals competents en la matèria, Intervenció de Fons, Obres
municipals i Benestar Social als procedents efectes del control i seguiment de
l'expedient.

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura de
tots els documents siguen precisos que en Dret per a la perfecta execució del
Conveni subscrit en el seu dia entre esta entitat local, la Caixa d'Estalvis i Mont de
Pietat d'Ontinyent i la pròpia Conselleria de Benestar Social.



4t.- EXPTE. NÚM. 151/95, PER A LA CESSIÓ DE DUES PARCEL·LES DE
SÒL PÚBLIC PATRIMONIAL, AL COSTAT DE L'INSTITUT D'ENSENYAMENT
MITJÀ “JOSE DE RIBERA”, PER A L'AMPLIACIÓ DE LES SEUES AULES
DOCENTS.-

Donat compte dels antecedents obrants en l'expedient núm. 151/95, i de
l'acord plenari de 2 de març de 1995, pel qual es va resoldre iniciar el tràmit de la
cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana, segons el que preceptua els articles 109
i 110 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 13 de juny de 1986, de dues
subparcel·les de 476’60 m2.i 202’55 m2. Amb un total de 679’15 m2. de Sòl públic,
de naturalesa patrimonial,  destinades a l'ampliació de l'Institut d'Ensenyament
MITJÀ “José de Ribera”

Considerant, que ambdues subparcel·les que es cedixen s'integren en la finca
núm. 4192, inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, al Tom 96, Llibre 30,
pendent en este moment d'efectuar-se la procedent segregació.

Considerant, que l'entitat sol·licitant, la Conselleria de Cultura i Educació, és
d'indubtable caràcter públic i que els fins que es perseguixen amb les parcel·les de
sòl objecte de cessió gratuïta, relatius a l'Ensenyament, han de redundar de manera
evident i positiva en benefici dels habitants del terme municipal, entenent-se complit
el requisit ressenyat en l'apartat a) de l'article 110 del Reglament de Béns de 13 de
juny de 1986.-

Considerant, que en  l'expedient  instruït s'han complit documentalment els
restants  requisits exigits en el mateix article 110 del repetit Reglament de Béns.

Vist l'informe del Secretari General, respecte al procediment seguit en
l'expedient

Considerant, les prevencions legals que han de regir durant la cessió, que
s'establixen en l'art. 111 del referit text legal.

El Ple de la Corporació, després de deliberació i per unanimitat dels vint-i-un
membres que la componen, assistents a sessió, majoria absoluta exigida per la llei,
prenc el següent ACORD:

Primer.- Cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana, Conselleria de
Cultura i Educació, dos subparcel·les de 476’60 m2.i 202’55 m2. Amb un total de
679’15 m2. de Sòl públic, de naturalesa patrimonial,  destinades a l'ampliació de
l'Institut d'Ensenyament MITJÀ “José de Ribera” de Xàtiva, d'este Excm.
Ajuntament, sota el núm. 79 d'orde, codi 110079, dins de la finca núm. 4192, inscrita
en el Registre de la Propietat de Xàtiva, en el Tom 96, Llibre 30.
           Segon.- Que els fins per als quals es cedix el descrit bé municipal es
complisquen en el termini màxim de cinc anys i que el seu destí es mantinga durant
els trenta anys següents. Transcorregut l'un i l'altre termini sense que s'hagueren
complit les avantdites condicions, els béns revertiran automàticament de ple dret al
patrimoni de l'Ajuntament.

Tercer.- Remeta's la documentació sol·licitada per Direcció General de Règim
Econòmic, Àrea Econòmica i de Pressupostos del Servei de Gestió Patrimonial de la
Conselleria de Cultura.
          Quart.- Es done compte del present acord a la Direcció General de Règim
Econòmic, Àrea Econòmica i de Pressupostos del Servei de Gestió Patrimonial de la
Conselleria de Cultura i als Departaments municipals competents en la matèria,



Intervenció de Fons, Obres municipals i Benestar Social als procedents efectes del
control i seguiment de l'expedient.

Cinquè.-  Facultar el Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura
de tots els documents siguen precisos que en Dret per a la perfecta execució dels
fins del present acord-

5é.- EXPTE. NÚM. 83/2003, CONVOCATÒRIA DE CONCURS ORDINARI
PER A COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE VICESECRETARI D'ESTA
CORPORACIÓ, RESERVAT A FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL.

Donat compte de la Resolució d'Alcaldia nombre 80, de 30 de gener de 2003,
del tenor literal següent:

“Vist l'acord plenari d'11 d'abril  de 2002, pel qual es va aprovar crear en la
plantilla de personal d'este Ajuntament el lloc de treball de Vicesecretari, pertanyent
a l'escala d'Habilitació Nacional, de conformitat amb el que establix l'article 13 del
Real Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional i es va
proposar la classificació del mateix en la categoria de Secretaria-Intervenció, a
l'empar del que preveu l'article 2 g) del Real Decret 1732/1994, de 29 de juliol, que
regula la provisió d'estos llocs de treball, amb exigència de ser Llicenciat en Dret.

 I havent resolt la dita classificació en la categoria mencionada per mitjà
d'Orde de 23 de juliol de 2002 de la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques, publicada en el DOGV núm. 4.328 de 4 de setembre de 2002.

Procedix, amb la finalitat de realitzar l'oportuna convocatòria del concurs
ordinari per a la provisió del referenciat lloc, determinar les característiques del
mateix, en compliment de les previsions de l'article 15 b) de la Llei 30/1984, de 2
d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Vist, així mateix, el que prevé l'article 13 paràgraf 3r del Real Decret
1732/1994, en relació amb l'article 30 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la
Generalitat Valenciana, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

I de conformitat amb el que disposa els  articles 12 i 19 del Real Decret
1732/1994, de 29 de juliol (citat), segons els quals la provisió de llocs de treball
vacants reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional s'efectuarà per
mitjà de concursos ordinaris de mèrits convocats pels Presidents de les
Corporacions Locals.

Atenent que segons  l'article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, segons el qual
correspon a l'Administració de l'Estat determinar els mèrits generals, a les
Comunitats Autònomes els de determinació autonòmica i a les Corporacions Locals
la determinació de mèrits específics.

Esta Alcaldia en virtut de la competència que li atribuïx l'article 21 g) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per Llei
11/1999, de 21 d'abril, RESOL:

Primer.- Determinar que les característiques del lloc de Vicesecretari que es
pretén proveir són les següents, modificant en la part que corresponga l'anterior
acord plenari d'11 d'abril de 2002:

Denominació del lloc: Vicesecretari.
Subescala: Secretaria-Intervenció.
Grup: B



Titulació: Haver superat els tres primers cursos de la llicenciatura en Dret,
Ciències Polítiques i Sociologia o Econòmiques i Empresarials.

Requisit per al seu acompliment: Nivell Mitjà de coneixements de valencià
atorgat per la Junta Qualificadora.

Nivell de Complement de Destí: 26.
Quantia anual del Complement Específic: 15.760,56 €.
Segon.- Aprovar les bases que han de regir el concurs per a la provisió amb

caràcter definitiu del lloc de treball de Vicesecretari d'este Ajuntament, reservat a
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en les quals
s'establixen els mèrits específics en atenció a les característiques d'esta entitat
local.

Tercer.- Efectuar la convocatòria del concurs ordinari per a la provisió del lloc
de Vicesecretari.

Quart.- La convocatòria es regirà, a més de per les bases generals
determinades per l'Administració de l'Estat i, per la normativa reguladora de mèrits
de determinació autonòmica previstos en el Decret 8/1995, de 10 de gener, del
Govern Valencià, per les bases de mèrits específics aprovades per la Presidència
de la Corporació i que s'adjunten a la present Resolució.

Cinquè.- Donar compte d'esta Resolució al Ple de la Corporació per a la
seua ratificació en la pròxima sessió plenària que es celebre.

Sisè.- Comunicar la present Resolució i les bases del concurs a la Direcció
General d'Administració Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.”

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, va prendre el
següent ACORD:

Primer.- Ratificar en tots els seus termes la Resolució nombre 80, de 30 de
gener de 2003, anteriorment transcrita, sobre determinació de les característiques
del lloc de Vicesecretari, vacant en este Ajuntament, aprovació de les bases i
convocatòria que han de regir el concurs per a proveir el mateix.

Segon.- Remetre còpia certificada  del present acord a la Direcció General
d'Administració Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques,
als efectes reglamentaris procedents.-

6é.- EXP. NÚM. 82/2003, PER A CONVOCAR CONCURS ORDINARI PER
A COBRIR EL LLOC DE TREBALL D'INTERVENTOR D'ESTA CORPORACIÓ,
RESERVAT A FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE
CARÀCTER NACIONAL.

Donat compte de la Resolució d'Alcaldia nombre 81, de 30 de gener de 2003,
del tenor literal següent:

“Vist l'expedient instruït per a l'establiment de mèrits específics en el concurs
ordinari per a la provisió del lloc de treball vacant d'Interventor, en este Ajuntament,
reservat a funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Vist l'article 12 del Real Decret 1732/1994, de 29 de juliol, a tenor del qual la
provisió de llocs de treball vacants reservats a funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional s'efectuarà per mitjà de concursos ordinaris de mèrits convocats
pels Presidents de les Corporacions Locals.



Vist, així mateix, el que disposa l'article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
segons el qual correspon a l'Administració de l'Estat determinar els mèrits generals,
a les Comunitats Autònomes els de determinació autonòmica i a les Corporacions
Locals la determinació dels mèrits específics.

De conformitat amb l'article 19 del Real Decret 1732/1994, de 29 de juliol, que
establix que els Presidents de les Corporacions Locals amb llocs vacants aprovaran
les convocatòries corresponents i, junt amb les bases, es remetran a la Comunitat
Autònoma respectiva, esta Alcaldia-Presidència en virtut de la competència que li
atribuïx l'article 21 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 21 d'abril, RESOL:

Primer.- Aprovar les bases que han de regir el concurs per a la provisió amb
caràcter definitiu del lloc de treball d'Interventor d'este Ajuntament, reservat a
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en les que
s'establixen els mèrits específics en atenció a les característiques d'esta entitat
local.

Segon.- Efectuar la convocatòria del concurs ordinari per a la provisió del lloc
d'Interventor.

Tercer.- La convocatòria es regirà, a més de per les bases generals
determinades per l'Administració de l'Estat i, per la normativa reguladora de mèrits
de determinació autonòmica previstos en el Decret 8/1995, de 10 de gener del
Govern Valencià, per les bases de mèrits específics aprovades per la Presidència
de la Corporació i que s'adjunten a la present Resolució.

Quart.- Donar compte d'esta Resolució i de les bases del concurs a la
Direcció General d'Administració Territorial de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques per a la seua publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

Cinquè.- La present Resolució que esgota la via administrativa podrà ser
impugnada en la forma i terminis previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.”

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, va prendre el
següent ACORD:

Ratificar en tots els seus termes la Resolució nombre 81 de 30 de gener de
2003, anteriorment transcrita, sobre aprovació de les Bases i convocatòria que han
de regir el concurs ordinari per a proveir el lloc d'Interventor, vacant en esta
Corporació.

7é.- EXPTE.NÚM. 286/92, DE CONSTRUCCIONS CUDOL, S.A.,
PROMOCIONS ÀNGEL DIAZ, S.L. I LLANERA, S.L., SOL·LICITANT
MODIFICACIÓ DE L'APROFITAMENT DEL SUBSÒL PÚBLIC EN LA UNITAT
D'ACTUACIÓ 14.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en què consta que per acord
del Ple d'esta Corporació de data 18 de desembre de 1992,  es va aprovar la
proposta formulada per la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació nombre 14,
accedint a l'aprofitament de part del subsòl de terrenys d'ús públic en la dita Unitat



d'Actuació, a fi d'utilitzar-lo com a aparcament, completant els soterranis dels edificis
immediats.

Resultant, que per Construccions Guijarro, S.A., Promocions Àngel Díaz, S.L.
i Llanera, S.L.,  com a actuals propietaris dels solars beneficiats pel citat acord
municipal,  situats entre els carrers Murta, Cardenal Serra, Àngel Lacalle i Olímpic,
s'ha sol·licitat una modificació de la ubicació del mencionat aprofitament; la dita
modificació es planteja pel fet que Llanera, S.L. ha presentat la sol·licitud de llicència
municipal d'obres per a la construcció d'un edifici en la parcel·la de la seua propietat,
no contemplant-se en el subsòl l'habilitació de places d'aparcament, sinó trasters, ja
que s'han d'utilitzar com a garaig les places habilitades en l'edifici construït per dita
mercantil en una altra de les parcel·les de la U.A. 14. Així mateix s'eliminarà el carril
de circulació d'una amplària de 8 metres, que ocupa la zona central del carrer
peatonal Olímpic, per a no afectar a les vivendes unifamiliars ja construïdes,
aprofitant el subsòl de la plaça pública inicialment no previst, com a compensació a
la dita eliminació.

Resultant, que pels interessats, en la proposta de modificació realitzada, es
comprometen a realitzar, com contraprestació a l'ampliació en 98 m2 del subsòl a
ocupar, una zona de jocs de recreació infantils, jardineres per a col·locar plantes o
arbres de poca arrel, bancs i papereres, tal com s'especifica en el pla que adjunten,
millores que han estat valorades pels Serveis Tècnics Municipals en la quantitat total
de 33.422,70 €.

Vistos els dictàmens de la Comissió Informativa d'Obres, de dates 19 de
desembre de 2002 i 24 de gener de 2003.

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, va prendre el
següent ACORD:

Primer: Aprovar la modificació de  l'acord del Ple de 18 de desembre de
1992, per mitjà del qual es va concedir a la Junta de Compensació de la Unitat
d'Actuació nombre 14, en sòl urbà residencial, l'aprofitament  de part del subsòl de
terrenys d'ús públic a fi de destinar-lo com a aparcament, complementant els
soterranis dels edificis immediats, d'acord amb la proposta presentada en el seu dia.
La modificació consistix en l'eliminació del carril de circulació d'una amplària de 8
metres, que ocupa la zona central del carrer peatonal Olímpic, que es substituïx per
l'ocupació del subsòl de la plaça prevista, de manera que es dota de major
racionalitat a l'aparcament, quedant el mateix comunicat en tota la seua extensió i
facilitant l'accés previst per a la rampa d'entrada i eixida a través de la parcel·la
propietat de Promocions Àngel Díaz, S.L. Tot això d'acord amb el pla aportat pels
interessats i que queda unit al present expedient.

Segon: Els propietaris de les citades parcel·les queden obligats, al marge de
l'execució de les obres d'urbanització de l'espai públic inicialment previstes en el
projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació 14, a realitzar una zona de jocs de
recreació infantils, jardineres per a col·locar plantes o arbres de poca arrel, bancs i
papereres, fins a cobrir l'import de 33.422,70 €, d'acord amb la valoració realitzada
pels Serveis Tècnics Municipals. Així mateix assumixen les obligacions relatives a la
conservació i manteniment del subsòl objecte d'aprofitament, sense que en cap cas
adquirisquen la titularitat del mateix.

Tercer: Notificar el present acord a Construccions Guijarro, S.A., Promocions
Àngel Díaz, S.L. i Llanera, S.L., donant compte al Regidor Delegat d'Obres i
Urbanisme i als Serveis Tècnics Municipals.

8é. - EXP.186/2002, PER A APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ



INTEGRADA DE LA U.E. PROLONGACIÓ DEL CARRER HORT DE L’ ALMUNIA;
ALTERNATIVA TÈCNICA, AVANTPROJECTE D'URBANITZACIÓ I PLA DE
REFORMA INTERIOR, PROMOGUT PER EN FERNANDO SEGURA CAIROLS I
L'ADJUDICACIÓ AL MATEIX.

Donat compte, de la resolució d'Alcaldia, núm.287 de  data 23  d'abril de
2002, i de l'exposició  pública de  la proposta de Programa d'Actuació Integrada de
la Unitat d'Execució “Prolongació del carrer Hort de l’ Almunia“, per gestió indirecta,
promoguda per EN Fernando Segura Cairols, composta per la següent
documentació: Alternativa Tècnica del Programa per al  Desenrotllament de
l'Actuació Integrada; que inclou Avantprojecte d'Urbanització de la U.E, i Pla de
Reforma Interior, per a la delimitació d'una nova àrea de repartiment  al si del nucli
urbà de  XÀTIVA,   amb  una  superfície total de 2.797,84 m2.

Resultant, que conforme a el que disposa  l'article  46.3 de la Llei 6/1994, de
15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística,
la proposta de Programa d'Actuació Aïllada va ser sotmesa a informació pública i
simultània, per mitjà d'anunci en el diari Levante, de data 15  de maig de 2002,  i en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.4259 del 29 de maig de
2002), durant 20 dies, a fi que es pogueren   formular  al·legacions, així com
consultar en este Ajuntament (Departament d'Urbanisme).

Resultant, que  transcorregut el dit termini es va presentar una al·legació per
Na Rosa Mª Camús Novella, en representació dels seus germans copropietaris, que
es proposa  desestimar en base als plantejaments tècnics que consten en l'informe
del redactor del PGOU de 22 de gener de 2003,

Resultant, que durant el tràmit d'exposició pública a qui  va ser sotmés
l'expedient, va ser presentada en competència, una segona Alternativa Tècnica, per
EN José Camús Mateu, contenint els documents, Avantprojecte d'Urbanització de la
U.E, Pla de Reforma Interior, amb estat de mesuraments, i  Proposició Jurídic
Econòmica per error  inclosa en  el seu avantprojecte.   

Resultant, que en el termini de presentació de proposicions
juridicoeconòmiques, va ser presentada una sola plica d’En Fernando Segura
Cairols, perquè per error EN José Camús,  va presentar la Proposició Jurídic
Econòmica a la seua Alternativa tècnica inclosa en  el seu avantprojecte. Si bé, no
va ser presentada conforme al termini establit en l'art.46.4. de la LRAU, estimant-se
un error de fet, per la Taula de Contractació, es va procedir a donar  lectura de la
mateixa, com així consta en l'Acta d'obertura de pliques de  data 3 de juliol de 2002,
estimant-se presentades les dues Proposicions Jurídiques Econòmiques, d'estos
dos promotors i cadascun a la seua pròpia  Alternativa, constant el següent:

? Núm. 1– En Fernando Segura Cairols, oferint per a executar l'Alternativa Tècnica
presentada per si mateix, per a la unitat d'execució, i pel preu de licitació total, de
298.233, 11 euros, incloses  despeses generals i Benefici industrial, sense IVA,
direcció d'obres i d'assessories, més la totalitat de  despeses derivades de les
indemnitzacions i a banda la valoració de l'excedent d'aprofitament.

? Núm. 2. – EN José Camús Mateu, oferint per a executar l'Alternativa Tècnica
presentada per si mateix, per a la unitat d'execució, i pel preu de licitació total, de
73.568,82 euros, (sense IVA)  sense incloure despeses generals, ni Benefici
industrial, ni indemnitzacions, ni valorat l'excedent d'aprofitament.



Resultant, que durant el termini  de 10 dies, de conformitat amb el que
disposa l'article 46.5 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, es va obrir un
període per a consultes i al·legacions, formulant-se la de  Na Rosa Camús Novella,
en representació dels seus germans, les quals queden resoltes en els informes
obrants en l'expedient.

Resultant, que en l'informe urbanístic d’EN José V. Aragó Domingo, com a
redactor del PGOU, de data 22 de gener de 2003, amb lala qual cosa es referix al
contingut tècnic de les Alternatives, s'informa de la documentació tècnica
presentada per estos dos, establint-se en les conclusions de l'informe l'Alternativa
Tècnica original promoguda pel Sr. Segura Cairols que permet l'obertura del carrer
Hort de l’ Almunia, traçada en el Pla General, completant la trama de l'Eixamplament
en esta part de la ciutat.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme  i
Disciplina Urbanística, de data 4 de febrer de 2003.

Per l'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, es va prendre el
següent ACORD:

Primer.- Aprovar definitivament  el  Programa d'Actuació Aïllada, la proposta
de Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució “Prolongació del carrer
Hort de l’ Almunia“, per gestió indirecta, promoguda per EN Fernando Segura
Cairols, instrumentada per la següent documentació: Alternativa Tècnica del
Programa per al  Desenrotllament de l'Actuació Integrada; que inclou Avantprojecte
d'Urbanització de la U.E, Pla de Reforma Interior, per a la delimitació d'una nova
àrea de repartiment  al si del nucli urbà de  XÀTIVA,   amb  una  superfície total de
2.797,84 m2, per un cost total del programa de 532.160 euros, que inclou IVA i
indemnitzacions, amb un  termini màxim d'execució de 30 mesos, oferint una
garantia del 7 % del cost del programa.

Segon.- Adjudicar definitivament  l'execució del Programa  d'Actuació
Integrada, a EN Fernando Segura Cairols , per a l'execució de l'alternativa tècnica
promoguda pel mateix, per a la Unitat d'Execució “Prolongació del carrer Hort de l’
Almunia“, si bé condicionat a la presentació de les correccions tècniques requerides
en l'informe del redactor del PGOU, en la seua conclusió tercera, reduint el
pressupost de contracta d'obres presentat en el seu avantprojecte, (fixat així en  la
quantitat aprovada en el punt primer de l'acord com a cost del programa), i entenent
la manera de retribució només en metàl·lic, i no per mitjà de cessió d'una part de
l'edificabilitat.

Tercer.- Aprovar provisionalment el Conveni Urbanístic, per a l'execució del
Programa d'Actuació Integrada de la unitat d'execució referenciada, a subscriure
entre l'Ajuntament de XÀTIVA i EN Fernando Segura Cairols,  en el que s'articulen
les relacions entre estos dos. Publicant  el present anunci, pel termini d'UN  MES, a
fi d'al·legacions, tant de l'acord d'aprovació  del Conveni Urbanístic, com del text del
mateix que es podrà consultar a l'Ajuntament.  Entenent que transcorregut el  termini
s'elevarà a definitiu, en el cas que no es presente al·legació alguna, procedint a la
seua formalització.

Quart.- Com a conseqüència de l'aprovació de la referida Alternativa tècnica,
l'execució del mateix, queda “condicionada” a l'aprovació prèvia de la modificació
puntual del PGOU, per a  la modificació de l'alineació interior a què es referix de
l'apartat segon de l'informe del redactor del PGOU de data 22 de gener de 2003,



que es redactarà pels Serveis tècnics municipals, instruint-se l'oportú expedient per
a la seua aprovació.

Cinquè.- Desestimar l'al·legació presentada per la SRA Rosa Mª Camús
Novella, en representació dels seus germans copropietaris, en base als
plantejaments tècnics que consten en l'informe del redactor del PGOU de 22 de
gener de 2003. I notificar el present acord als interessats i afectats per l'actuació
urbanística,  així com a l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte assessor urbanista,  al
Supervisor de les obres d'urbanització, als  Inspectors d'obres municipals, així com
al Regidor d'Obres i Urbanisme.

9é- EXP. NÚM. 604/2002, PER A L'APROVACIÓ DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ AÏLLADA I ESTUDI DE DETALL PER A LA PARCEL·LACIÓ,
PROMOGUDA PER CONSTRUCCIONS CUDOL S.A., EN BIXQUERT “ENTRE
CAMINS SENDA LES OLLES I FILLOLA”,TERME MUNICIPAL DE XÀTIVA,  I  LA
SEUA ADJUDICACIÓ.

Donat compte, de la resolució núm.760 de  data 7  de novembre 2002,
adoptada per l'Alcalde President de la Corporació, acordant  sotmetre a exposició
pública  la proposta promoguda per Construccions Guijarro S.A., de Programa
d'Actuació Aïllada del Polígon 40,  parcel·la 163a, a, b, c, entre camins Senda les
OLLES i de la FILLOLA,  referència cadastral 5967055, inclosa  en  el  Sòl  Urbà
Residencial  de  baixa densitat, en la partida  de  BIXQUERT, terme   municipal   de
XÀTIVA,   amb  una  extensió de 14.640 m2. La documentació del qual consta d'una
Alternativa Tècnica del Programa per al  Desenrotllament de l'Actuació Aïllada; que
inclou  Projecte d'Urbanització de la U.E. i  ESTUDI de Detall, per a la reparcel·lació
i obertura de vial.

Resultant, que conforme al que disposa  l'article  46.3, 53 i 74 de la Llei
6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat
Urbanística, la proposta de Programa d'Actuació Aïllada va ser sotmesa a informació
pública i simultània, per mitjà d'anunci en el diari Levante, de data 23  de novembre
de 2002,  i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (núm.4383 del 16 de
novembre de 2002), durant 20 dies, a fi que es pogueren   formular  al·legacions,
així com consultar la documentació. Si bé transcorregut el termini, no es va
presentar al·legació alguna.

Resultant, que durant el termini de presentació de proposicions
juridicoeconòmiques, segons consta en l'Acta d'obertura de pliques de  data 26 de
desembre de 2002,  es va presentar  una sola Proposició Jurídic - Econòmica pel
propi promotor Construccions Guijarro S.A., a la seua pròpia Alternativa.

Resultant, que durant el termini  de 10 dies, de conformitat amb el que
disposa l'article 46.5 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, es va concedir
un període per a consultes i al·legacions,  no formulant-se al·legacions.

Resultant, que en l'informe urbanístic d’EN José V. Aragó Domingo, com a
redactor del PGOU, de data gener de 2003, amb la qual cosa es referix al contingut
tècnic de l'Alternativa tècnica, s'informa  que complix amb l'estàndard mínim de
qualitat que regix el PGOU.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 4 de febrer de 2003.

Per l'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, es va prendre el
següent ACORD:

Primer.- Aprovar definitivament  el  Programa d'Actuació Aïllada, promoguda



per Construccions Guijarro S.A., de la parcel·la amb referència cadastral 5967055, (
polígon 40  parcel·la 163a, a, b, c) entre els camins Senda les OLLES i el de la
FILLOLA, inclosa  en  el  Sòl  Urbà Residencial  de  baixa densitat, en la partida  de
BIXQUERT terme   municipal   de  XÀTIVA,   amb  una  extensió de 14.640 m2,
instrumentada per la següent  documentació: una Alternativa Tècnica del Programa
per al  Desenrotllament de l'Actuació Aïllada; que inclou  Projecte d'Urbanització de
la U.E. i  ESTUDI de Detall, per a la reparcel·lació  i obertura de vial. Per un cost
total del programa de 117.840, ( IVA inclòs), amb un  termini màxim d'execució de 3
anys i  oferint una  garantia del 7 % del cost del programa.

Segon.- Adjudicar definitivament  l'execució del Programa  d'Actuació
Integrada, a la mercantil Construccions Guijarro S.A.,  per a l'execució de
l'alternativa tècnica promoguda pel mateix, per al sector de Programa d'Actuació
Aïllada de la parcel·la amb referència cadastral 5967055, ( polígon 40  parcel·la
163a, a, b, c. ) de BIXQUERT.

Tercer.- Aprovar provisionalment el Conveni Urbanístic, per a l'execució del
Programa d'Actuació Aïllada de la Unitat d'Execució referenciada, a subscriure entre
l'Ajuntament de XÀTIVA i per mercantil Construccions Guijarro S.A.,  en què
s'articulen les relacions entre estos dos. Publicant  el present anunci, pel termini
d'UN  MES, a fi d'al·legacions, tant de l'acord d'aprovació  del Conveni Urbanístic,
com del text del mateix que es podrà consultar a l'Ajuntament.  Entenent que
transcorregut el  termini s'elevarà a definitiu, cas que no es presente al·legació
alguna, procedint a la seua formalització.

Quart.-  Notificar el present acord a Construccions Guijarro S.A, i advertint-lo
de l'obligació de presentació d'aval bancari del 7 % del cost del programa. conforme
el que disposa a l'art. 29.8 de la LRAU. Donar compte del present acord a
l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte redactor del PGOU,  al Supervisor de les obres
d'urbanització, i als  Inspectors d'obres municipals, així com al Regidor d'Obres i
Urbanisme.

10é .- EXPTE. NÚM. 516/2002, PER A LA CONCESSIÓ DE L'EXEMPCIÓ
TRIBUTÀRIA DE L’I.B.I. RÚSTICA DE L'EXERCICI DE 2002, A PETICIÓ DE
PART,  A CONSEQÜÈNCIA DELS DANYS PRODUÏTS PER LES  PLUGES
SOFRIDES EN EL PERÍODE DE  SETEMBRE 2001-FEBRER 2002.

Vist l'expedient tramitat, en  virtut del que disposa el  R.D.L. 1/2002 de 22 de
març, del Ministeri d'Hisenda,  en què s'adopta diverses mesures urgents, entre
d’altres, l'exempció tributària en l'I.B.I. rústica de l'exercici 2002, com a
conseqüència de les inundacions produïdes per les pluges succeïdes entre els
últims dies del mes de setembre de 2001, fins a finals de febrer de 2002.

Resultant,  que en   l'Orde 1233/2002,  de 22 de maig de 2002, del Ministeri
de l'Interior (BOE 130 de 31 de maig de 2002), es van determinar els municipis a
què els eren  d'aplicació les mesures previstes en dit RDL, entre els quals es  troba
este municipi de Xàtiva.

Resultant, que l'exempció en l'IBI rústica, afecta a les explotacions agràries
afectades per les pluges,  en les quals s'haguera produït danys en collites, ramats o
béns que constituïsquen sinistres no coberts per cap fórmula d'assegurament públic
o privat, que compliren amb els requisits establits en el citat RDL 1/2002, prèvia
sol·licitud d'exempció de l'impost de Béns Immobles de Naturalesa Rústica, en
l'exercici 2002.

Vist l'informe emés en data 31 de gener de 2003,  per la Unitat d'I.B.I. Rústica



municipal, en què s'ha rebut un total de 158 sol·licituds d'exempció per un muntant
de  63.651,64 €

Considerant,  que segons l'informe , s'ha comprovat que: en primer lloc, les
sol·licituds han estat formulades pel subjecte passiu titular de l'immoble o per
representació legal d'este, i en cas de no coincidència s'ha constatat que
efectivament l'explotació agrària pertany al sol·licitant,  i en segon lloc, els
sol·licitants manifesten que no han sol·licitat cap tipus d'indemnització al Consorci de
Compensació d'assegurances.

Vist l'informe emés en 10 de gener de 2003 pel Biòleg Municipal, constatant
que les sol·licituds presentades complixen els requisits exigits pel R.D.L. 1/2002,
havent comprovat que els danys declarats pels sol·licitants  constituï xen sinistres no
coberts pel sistema d'assegurances agràries, de conformitat amb l'informe emés pel
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de data 23 de maig de 2001.

Considerant, que s'ha consignaturat  que efectivament, des dels últims dies
del mes de setembre de 2001 fins a finals del mes de febrer de 2002, es van produir
intenses pluges en este terme municipal de Xàtiva, si bé és impossible verificar
l'exactitud dels danys manifestats pels sol·licitants, atés que els mateixos es van
produir sobre collites de l'any anterior, no quedant per tant traços que demostren de
forma fefaent l'abast dels dits danys.

Considerant, el que disposa l'art. 78.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, on consta que la liquidació i recaptació, així
com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'este impost es duran a
terme pels Ajuntaments i comprendran (entre d’altres) les funcions de concessió i
denegació d'exempcions i bonificacions.

Vist el dictamen de  la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i Disciplina
Urbanística, de data 4 de febrer de 2003.

Per l'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, es va prendre el
següent ACORD:

Primer.- Concedir l'exempció de l’I.B.I. Rústica de l'exercici 2002, als titulars
de les explotacions agràries afectades per les pluges succeï des des dels últims dies
del mes de setembre de 2001 fins a finals de febrer de 2002, que consten en
l'expedient, els propietaris de les quals l'han sol·licitat, la qual cosa suposa una
exempció per un muntant de 63.651,64 €.

Segon.-  Adquirir el compromís d'afectació expressa, als recursos a percebre
de l'Estat per via de compensació, a la devolució de les quotes o recàrrecs objectes
d'exempció.

Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats, al negociat d'I.B.I.
Rústica i al Servei de recaptació Municipal.

 Quart.- Remeta's comunicació del present acord a la Secretaria d'Estat de
Pressupostos i Despeses de la Direcció General de Fons Comunitari i finançament
territorial, als efectes de sol·licitar la compensació, per mitjà de la imputació
específica del seu import, a càrrec dels recursos derivats de l'article 75 de la Llei
23/2001, de 27 de desembre, de pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2002.

DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

Assistint  a  la  sessió   nombre  suficient  per a adoptar  la  urgència  i tractar
assumptes no inclosos  en  l'Orde  del  Dia,  segons   el  que  preveu  el  vigent



Reglament   d'Organització ,   Funcionament  i   Règim Jurídic de les Entitats Locals,
pel Sr.  President es va sotmetre  a  la consideració dels membres assistents,  en
declarar la urgència i passar a tractar els següents assumptes no inclosos en l'Orde
del Dia de la present sessió,  sent acceptats per unanimitat:

11é.- EXPTE. NÚM. 556/1998, PER A CONEIXEMENT I APROVACIÓ DE
L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOBRE IMPLANTACIÓ
D'ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS EN LA CIUTAT DE XÀTIVA.-

Donat compte de l'Addenda remesa per la Conselleria de Cultura i Educació,
dins del Conveni de Col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i este
Ajuntament, relatiu a la implantació d'ensenyaments Universitaris en esta Ciutat de
X àtiva, requerint l'acord plenari que faculte el Sr. Alcalde per a la signatura de la
mateixa.

Vista la proposta favorable del Sr. Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat
d'Educació, El senyor Ramón Vila Gisbert.

El Ple de la Corporació, després de deliberació i per unanimitat, va prendre el
següent ACORD:

Primer.- Aprovar l'Addenda al Conveni de Col·laboració entre la Conselleria
de Cultura i Educació, la Universitat Politècnica de València i este Ajuntament,
relatiu a la implantació d'ensenyaments universitaris en la Ciutat de Xàtiva, del
següent tenor literal:

 “REUNITS: D'una part, l'Hble. Sr. El senyor Manuel Tarancón Fandos,
Conseller de Cultura i Educació, en nom de la Generalitat Valenciana, facultat per a
este acte pel Conveni de col·laboració Cultural, Científica i Educativa de 22 de
desembre de 1982 subscrit entre la Universitat Politècnica de València i la
Generalitat Valenciana, i per acord del Govern Valencià de data ...

D'una altra, l'Excm. Sr. Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de
València, en nom i representació de la mateixa, facultat per l'article 48.12 dels
Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aprovats pel Decret 145/1985, de
20 de setembre.

I d'una altra, l'Excm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva, El senyor Alfonso
Rus Terol, facultat per a este acte per acord del Ple de l'Ajuntament de data 6 de
febrer de 2003, assistit del senyor Miguel Alcocel Albert, Secretari de l'Ajuntament.

EXPOSEN: En data 16 de novembre de 2001, es va signar un conveni de
col·laboració entre la Conselleria de Cultura i Educació, la Universitat Politècnica de
València i l'Ajuntament de Xàtiva, per a establir en la Ciutat de Xàtiva ensenyaments
conduents a títols propis de la la dita Universitat, de “Especialista Professional en
Sistemes Automàtics i Electrònics” i “Especialista Professional en Disseny de
Productes de Fusta i Moble”.

La clàusula novena del mencionat conveni establix que el mateix podrà
prorrogar-se anualment per mitjà d'addenda que concretarà l'aportació econòmica
de la Generalitat Valenciana.

Per tot això i per al compliment d'este punt, les mencionades institucions, en
l'exercici 2003:

ACORDEN:
PRIMER.- El pressupost total de despeses de la Universitat Politècnica de

València per a finançar les despeses de funcionament dels ensenyaments objecte
de la present addenda, ascendix a la quantitat de _____ euros dels quals la
Conselleria de Cultura i Educació aportarà a la Universitat Politècnica, la quantitat



de 210.350 euros, a càrrec de la línia codi T2685000 “Centre Universitari de Xàtiva”,
aplicació pressupostària 09.05.4.422.60 “Ensenyaments Universitaris”, del
Pressupost de despeses de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2003.

SEGON.- El pagament de la dita quantitat a la Universitat Politècnica de
València s'efectuarà a mesura que establix l'article 47 bis del Text Refós de la Llei
d'Hisenda Pública, és a dir, el 40 per cent de la quantitat establida s'efectuarà
immediatament després de la signatura de la present addenda, el 20 per cent
següent a la justificació de la despesa igual o superior al 60 per cent de l'ajuda i la
resta en justificar el 40 per cent restant amb anterioritat al 27 de novembre de 2003.”

Segon.- Autoritzar el Sr. Alcalde, per a la signatura de l'Addenda transcrita
anteriorment, remetent còpia de l'exemplar  subscrit a la Conselleria de Cultura i
Educació als procedents efectes.-

12é.- MOCIÓ DEL PORTAVEU DEL GRUP SOCIALISTA  SOBRE
CONDEMNA DE LA  DECLARACIÓ DE GUERRA A IRAQ.

Seguidament el Secretari va donar lectura a la Moció subscrita pel senyor
Ramón Ortolá Mestre, portaveu del Grup Socialista, del següent tenor literal:

“La demanda establerta per la comunitat internacional obligant, MITJÀnçant
de successives Resolucions de Nacions Unides, al desarmament i destrucció dels
arsenals d’armes químiques i bacteriològiques existents a Iraq és una obligació que
ha d'ésser complida per Iraq.

L’última resolució aprovada pel Consell de Seguretat al respecte, la 1441,
determina l’obligatorietat d'este compliment i estableix els mecanismes de control i
verificació, a realitzar pels inspectors de les Nacions Unides sobre el terreny
MITJÀnçant la Comissió de Nacions Unides de Vigilància, Verificació i Inspecció
(UNMOVIC) i de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (O.I.E.A). Les
autoritats iraquianes deuen cooperar sense restriccions amb els inspectors de
Nacions Unides.

Correspon a Nacions Unides l'avaluació dels informes que establiran els
inspectors. Serà, doncs, el Consell de Seguretat qui deurà pronunciar-se sobre el
primer informe dels inspectors. Tots els paï sos membres de Nacions Unides que
disposen d’Informació sensible sobre possibles armes de destrucció multitudinària
existents a Iraq deurien col·laborar amb els inspectors posant al seu abast, amb les
cauteles necessàries, aquelles dades que hi faciliten la seua taverna de control i
verificació.

La demanda dels inspectors de sol·licitar una ampliació temporal del seu
mandat de control i verificació és una mesura oportuna que deuria ser aprovada.

És inconcebible qualsevol acció unilateral o qualsevol altra acció que no
aparega justificada o emparada pel Consell de Seguretat de Nacions Unides.

Nosaltres, socialistes, som partidaris de la legalitat internacional, som
partidaris d’una visió multilateral de les relacions internacionals, som partidaris de
recolzar la política del secretari general de Nacions Unides, Kofi Annan, però sobre
tot som partidaris del diàleg i de la pau i el respecte a les institucions democràtiques
dels respectius paï sos implicats.

Qualsevol decisió que suposara el recurs a una intervenció militar deurà
realitzar-se respectant la legalitat internacional i les conclusions contingudes en els
respectius informes dels inspectors.

En este sentit i, d'acord amb el que ha exposat, el regidor que subscriu esta
moció presenta la següent



PROPOSTA D’ACORD
PRIMER- Que el Ple d`este Ajuntament condemne la guerra com a

instrument de política de qualsevol estat.
SEGON.- Que el Ple d'este ajuntament acorde sol·licitar als organismes

adients la NO intervenció unilateral sense esgotar tots els mecanismes proposats
pel Consell de Seguretat de Nacions Unides per mantenir la pau.”

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per  majoria de catorze vots en
contra, dels membres del Partit Popular, i set vots a favor, del grup socialista, va
acordar rebutjar la Moció Presentada pel Grup Socialista.-

13é.- MOCIÓ DEL PORTAVEU DEL PARTIT POPULAR  SOBRE  LA
LEGALITAT INTERNACIONAL PER AL DESARMAMENT D'IRAQ I EN CONTRA
DEL TERRORISME.-

Seguidament el Secretari va donar lectura a la Moció subscrita pel senyor
José Díez Cuquerella, portaveu del Partit Popular, del següent tenor literal:

“Tenint en compte el consens aconseguit en 1991 entre el Govern del PSOE i
l'oposició del Partit Popular que va constituir, ja llavors, un esforç convergent de les
dues principals forces polítiques en defensa del comú interés nacional.

Considerant, que Espanya ha vingut reclamant durant anys un compromís
internacional en la lluita contra el terrorisme i que esta col·laboració està oferint
importants resultats en la política antiterrorista d'Espanya.

Tenint en compte el constant desafiament d'Iraq a la Comunitat Internacional,
a les Nacions Unides i a les Resolucions emanades del seu Consell de Seguretat,
s'ha constatat la necessitat de recolzar l'increment de la pressió política i diplomàtica
per a obligar a Iraq a un desarmament verificable i creï ble, com resen les
declaracions del President dels inspectors de les Nacions Unides.

I, considerant els precedents expansius i agressius del règim de Sadam
Hussein a Iraq.

Es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Esta corporació es felicita de les recents declaracions fetes pel

President del Govern en el sentit de recolzar que el Consell de Seguretat de
Nacions Unides torne a estudiar la crisi provocada per la insistent negativa d'Iraq a
desarmar-se i, en conseqüència, insta al Govern de la Nació a:

Insistir en una política activa a favor de la pau i la seguretat internacional com
a única via per a consolidar una pau global i duradora i no conjuntural, inestable i
fràgil, a través del ple respecte de totes les resolucions del Consell de Seguretat de
Nacions Unides, que obliguen en el seu conjunt al desarmament efectiu de les
armes no convencionals per part del govern d'Iraq.

Seguir recolzant la legalitat internacional, exercint la cooperació responsable i
el diàleg crític en les relacions transatlàntiques, com a forma de pressió a Iraq i de
mantindre la posició d'igualtat d'Espanya en les relacions internacionals.

SEGON.- Instar a totes les forces polítiques amb representació parlamentària
en el Congrés dels Diputats a donar el seu suport al Govern, en les condicions que
es reflectixen en l'acord anterior, mantenint el consens aconseguit el 1991 entre el
Govern Socialista i l'oposició del PP. Eixe consens és un actiu de la Política Exterior
Espanyola que no hauria de trencar-se pel que es demana als partits de l'oposició



que actuen amb el mateix sentit d'Estat que el Partit Popular va demostrar tindre el
1991.

TERCER.- Donar trasllat d'estos acords al President del Govern de la Nació,
a la Ministra d'Assumptes Exteriors, als Presidents del Congrés i del Senat, als
portaveus dels distints Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats i al
President de la Comissió d'Assumptes Exteriors del Congrés.”

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per  majoria de catorze vots a
favor, dels membres del Partit Popular, i set vots en contra, del grup socialista, va
acordar aprovar la Moció Presentada pel Partit Popular en la forma que ha sigut
transcrita.

14é.- MOCIÓ DEL PORTAVEU DEL PARTIT POPULAR EN SUPORT  I
ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ A FAVOR DEL PLA HIDROLÒGIC NACIONAL I
DEL TRANSVASAMENT D'AIGÜES DE L'EBRE A LA COMUNITAT
VALENCIANA.-

Pel Secretari de la Corporació, es va donar lectura a la moció presentada pel
Partit Popular, del següent contingut:

“Davant de la convocatòria de la manifestació a celebrar el pròxim dia 2 de
març, a favor del Pla Hidrològic Nacional i del Transvasament d'Aigües de l'Ebre a la
Comunitat Valenciana, el Grup Popular considera la conveniència que esta
Corporació Municipal es pronuncie respecte d'això i, en conseqüència, presenta per
al seu debat i votació la següent MOCIÓ

Davant de l'endèmica escassetat d'aigua en la nostra Província i Comunitat
que va agreujant-se amb el temps, i el fre que això suposaria a curt, mig i llarg
termini per al nostre turisme, agricultura i desenrotllament econòmic i social en
general, i sent necessari el Pla Hidrològic Nacional com a solució indispensable, ja
apuntada des del segle passat. En conseqüència, es sol·licita l'adopció dels
següents ACORDS

1.- L'Ajuntament  de  XÀTIVA  acorda  recolzar  i  adherir-se a la
convocatòria de la manifestació que en suport del Pla Hidrològic Nacional i del
Transvasament d'Aigües de l'Ebre que s'ha convocat per la societat civil, a
l'entendre que d'esta manera servix als interessos de la Comunitat Valenciana, que
necessita pal·liar el seu dèficit hídrico de manera imperativa per a poder mantindre
el seu nivell de desenrotllament en benefici de tots els ciutadans.

2.- L'Ajuntament de XÀTIVA acorda manifestar el seu més profund rebuig a
totes quantes iniciatives que, en el passat, en el present o en el futur, s'hagen
oposat o s'oposen en qualsevol fòrum o institució, siga local, autonòmica, nacional o
internacional, a la realització del Pla Hidrològic Nacional i del Transvasament
d'Aigües de l'Ebre, per entendre-les expressió i insolidaritat i atacs directes als
interessos legítims de la Comunitat Valenciana

3.- Molt especialment, este Ajuntament demana a les institucions europees
que faciliten i aproven tot tipus d'ajudes per a la realització del Pla Hidrològic
Nacional i del Transvasament d'Aigües de l'Ebre, per ser estes infraestructures
manifestació de l'essència solidària que constituï x i ha de constituir el fonament de la
Unió Europea.

4.- En conseqüència, entenent que el transvasament de les Aigües de l'Ebre
és d'interés general per a la nostra Comunitat i Província, este Ajuntament acorda



fomentar la participació ciutadana en la dita manifestació, col·laborant amb mitjans i
recursos amb totes aquelles persones, Associacions i Entitats els membres o
components de les quals desitgen assistir a l'expressada manifestació.

5.- D'este acord es donarà trasllat a La seua Majestat el Rei, al Govern
d'Espanya, a les Corts Generals, als Governs i Parlaments de totes les CC.AA. i a
totes les Institucions que conformen la Unió Europea.”

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per  majoria de catorze vots a favor
dels membres del Partit Popular, i set vots en contra, del grup socialista, va acordar
aprovar  la Moció Presentada pel Partit Popular en la forma i contingut que ha
quedat transcrita.

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, PEL SR. ALCALDE
PRESIDENT, ES VA DONAR PER ACABADA LA SESSIÓ, ALÇANT-LA
SEGUIDAMENT, SENT LES VINT-I-UNA HORES I CINQUANTA MINUTS DEL DIA
DEL SEU COMENÇAMENT.


