
PLE ORDINARI NÚM. 3

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les vint hores
i quinze minuts del dia 6 de març de l'any 2003, baix 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 número de vint, a fi de
celebrar sessió ordinària del Ple, en primera convocatòria, per a la qual han sigut
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.

Assistix també el senyor Interventor accidental de Fons municipals, en les
funcions assessores, pròpies del seu càrrec.-

El Cinqué Tinent d'Alcalde, El senyor Vicente Parra Sisternes, va entrar en
sessió durant el tractament del punt 3r de l'Orde del Dia, passant a ocupar el seu
lloc en l'estrada, amb l'autorització del Sr. President.

En iniciar-se el punt 9é de l'Orde del Dia, el  Regidor El senyor José Vicente
Ramón Moreno, es va absentar de la sessió per les raons contemplades en l'art.
96 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
Locals, de 28 de Novembre de 1986, en tindre interessos propis en l'assumpte a
debatre.-

Sent els presents, número suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 del citat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1 - EN Alfonso Rus Terol
2 - EN José Díez Cuquerella
3 - EN Rafael Capuz Aznar
4 - EN Ramon Vila Gisbert
5 - EN Vicente Parra Sisternes
6 - N’ Antonio Perales Perales
7 - SR

A
Maria Emília Soro Perona

8 - EN Marcos Benavent Vicedo
9 - SR

A
Elena Llopis Arnero



10 - EN José Vicente Ramón Moreno
12 - EN José Antonio Vidal Piquer
13 - EN Juan Carlos Crespo Badia
14 - SR

A.
Amparo Peropadre Ramos

15 - EN Ramón Ortolá Mestre
15 - EN Joaquín Sánchez Pérez
16 - EN Juan Manuel Sancarlos Pla
17 - EN Ildefonso Suárez Garrido
18 - SR

A
Mª Mercedes Climent Vivancos

19 - EN Rafael Llorens Gozalbes
20 - EN Ricardo Soriano Navalón

NO ASSISTIXEN:

Senyora Rosa Maria Esteban Miedes, que excusa la seua assistència, per
haver d’assistir a un altre acte municipal, propi de les seues competències

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, es 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. 2, DEL
SIS DE FEBRER DE L'ANY DOS MIL TRES.

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 sigut 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 6 de febrer de l'any 2003.

2n.- SOBRE CONEIXEMENT DE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA,
DELEGANT LES FUNCIONS PRÒPIES DEL CÀRREC, PER ABSÈNCIA DE LA
LOCALITAT.-

Pel Secretari de la Corporació, en compliment del que preceptua l'art. 42 del
vigent Reglament d'Organització, funcionament i Règim jurídic de les entitats
locals, de 28 de Novembre de 1986, es va procedir a donar compte al Ple de la
Resolució de l'Alcaldia núm. 155, de 21 de Febrer de 2003, del següent tenor
literal:

“Havent d'absentar-me d'esta localitat, els  dies  24 i 25 de febrer de 2003,
per   raons personals,  i  estar   convocada,   com correspon  reglamentàriament,



sessió   ordinària  de  la Comissió  de  Govern,  per al dilluns 24 del present, 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, per als dies 24 i 25 de febrer de
2003, en el Tercer Tinent d'Alcalde, N’Antonio Perales Perales.

Segon.- La Delegació que es tracta produirà efectes des del dia 24 de
l'actual mes, sense perjuí de la preceptiva publicació d'este Decret en el Butlletí
Oficial de la Província, abraçant fins i tot a presidir la Comissió de govern,
convocada per al dilluns, dia 24, a les 20 hores.

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.”

Va quedar el Ple de la Corporació assabentat, als efectes del seu
coneixement i en l'exercici de les seues funcions de control i fiscalització dels
òrgans de govern, previst en el citat text legal.

3r.- EXPTE. 76/2003, PER A CONEIXEMENT DE RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE
2002.

Pel Secretari General, en compliment del que disposa l'article 174 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, s'adona de la
Resolució de l'Alcaldia número 175, de 23 de febrer de 2003, sobre la liquidació
del PRESSUPOST de l'Ajuntament de 2002, i de la Resolució número 1 de la
Presidència del Consell Esportiu Municipal de 14 de febrer de 2003, sobre
liquidació del PRESSUPOST d'este Organisme Autònom, que són del tenor literal
següent i del contingut de la qual queda assabentat l'Ajuntament Ple, així mateix
s'exposa els comptes anuals de la societat municipal PROEXA SA, que van ser
aprovats per la Junta General en sessió extraordinària celebrada el 6 de març de
2003, trascrivint-se el compte general i el balanç de la societat.

Resolució de l’alcaldia número 175 de 2003
“Havent estat confeccionat per l’Intervenció Municipal la liquidació del

Pressupost corresponent a l’exercici de 2002, vist l’informe elaborat per
l’interventor-acctal., fent ús de les atribucions que m’estan conferides en el vigent
Règim Local, en especial l’article 172.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, pel present VINC EN RESOLDRE:

Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal Ordinari corresponent a
l’exercici de 2002, amb el resultat següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
Drets reconeguts nets 22.191.129,91
Obligacions reconegudes netes                                                     20.611.611,05
Resultat pressupostari 1.580.868,86
Desviacions positives de finançament 2.925.057,94
Despeses finançades amb romanent líquit de tresoreria              2.701.266,44



Resultat pressupostari ajustat 1.357.077,36

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Existència en caixa a 31-12-02 3.896.390,61
(+) Deutors pendents de cobrament a 31-12-02                            6.729.395,99
SUMA 10.625.786,60
(-) Creditors pendents de pagament a 31-12-02                            6.280.580,74
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 4.345.205,86
(-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT                              3.338.476,33
Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.006.729,53

En compliment del que estableix l’article 174.5 de la Llei d’Hisendes Locals,
es remetrà còpia del present expedient a la Direcció General d’Administració Local
i al Servei de Coordinació de les Hisendes Territorials.

Dónes compte d’aquest decret al Ple de la Corporació perqué en prenga
coneiximents i efectes.

Resolució de la Presidència del Consel Esportiu núm. 1 de 2003
Havent estat confeccionat per l’Intervenció la liquidació del Pressupost

corresponent a l’exercici de 2002, fent ús de les atribucions que m’estan
conferides en els Estatuts del Consell Esportiu Municipal, i el que disposa l’article
173 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel present VINC EN
RESOLDRE:

Proposar a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Xàtiva l’aprovació de la
liquidació del Pressupost del Consell Esportiu Municipal corresponent a l’exercici
de 2002, amb el resultat següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets reconeguts nets 469.381,18
Obligacions reconegudes netes                                                           454.207,55
Resultat pressupostari 15.173,63
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Existència en caixa a 31-12-02 10.479,13
(+) Deutors pendents de cobrament a 31-12-02                                  27.604,45
SUMA 38.083,58
(-) Creditors pendents de pagament a 31-12-02                                  11.409,49
Romanent de tresoreria per a despeses generals 26.674.09

En compliment del que estableix l’article 173.2 de la Llei d’Hisendes Locals,
es remetrà el present expedient a l’Ajuntament, per a la seua aprovació per
l’alcaldia.

Dónes compte d’aquest decret a la Junta Rectora perquè en prenga
coneixements i efectes”

Comptes anuals de la societat municipal PROEXA SA, aprovats per la
Junta General en reunió celebrada el 6 de març de 2003

COMPTE D'INGRESSOS I DESPESES 2002
    Ingressos           Despeses

Subvenció Ajuntament funcionament 60.101,21



Subvenció Ajuntament equipament escènic 751.265,12
Vendes d'aparcaments 1.541.477,43
Ingressos financers 48,32
Equipament escènic 871.467,54
Reparacions i conservacions 354,12
Subministraments 523,80
Serveis bancaris i similars 704,38
Agents mitjancers 510,29
Impost sobre beneficis - 645.97
Altres serveis 5.029,98
Publicitat i propaganda 736,56
Dietes personal 1.926,84
Sous i salaris 20.912,91
Seguretat social a càrrec empresa 6.712,17
Despeses financeres 51.715,63
Amortització primer establiment 192,44
Amortització immovilitzat immaterial 1.394.233,08
Amortització immovilitzat material                                                                      25,58
TOTAL 2.352.892,08 2.354.399,35
PERDUDES DE L'EXERCICI 1.507,27

BALANÇ 2002

ACTIU
IMMOVILITZAT 434.698,35
Primer establiment 336,38
Altres instal·lacions i mobiliari 170,52
- Amor. acumulada Altres instal·lacions i mobiliari -76,56

Concessió adm. parking teatre 788.283,79
- Amor. acumulada parking teatre -726.874,53

Concessió adm. locals comercials teatre 368.700,20
- Amor. acumulada locals comercials teatre -209.959,35
Concessió adm. parquing A.March 773.287,84
- Amor. acumulada parquing A. March -554.361,84
Concessió adm. locals A.March 69.870,10
- Amor. acumulada local A. March -69.870,10
Immovilitzat financer (fiances) -4.808,10
EXISTÈNCIES 514.604,76
Equipament escènic i instal·lació butaques 514.604,76
DEUTORS 323.799,59
Client per prestació de serveis -4.387,41
Hisenda Pública deutora per IVA 320.189,57
Compensacions perdudes exercicis anteriors 8.643,40
TRESORERIA -837.082,16



Existència en caixa 476,20
Caixa Mediterrani: compte corrent 28.220,66
Caixa Mediterrani: compte pòlissa -149.444,69
Caixa Ontinyent: compte pòlissa                               -716.334,33                             
TOTAL ACTIU 436.666,51

PASSIU
FONS PROPIS 39.297,81
Capital subscrit 60.102,00
Resultats exercicis anteriors -18.650,95
Resultat de l'exercici - 1.507,27
CREDITORS A CURT TERMINI 396.722,73
Creditors a curt termini: proveïdors 395.666,16
Administracions públiques                                                1.056,57                             
TOTAL PASSIU 436.666,51

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

Quedar assabentat del contingut de les transcrites resolucions de l'Alcaldia,
Presidència del Consell Esportiu i comptes de la societat municipal PROEXA SA,
ratificant-les en tot el seu contingut als efectes comptables reglamentàriament
establits.

4t.- EXPTE. NÚM.  680/2002, PER A L'APROVACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS 2002. ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, on consta acord de data 27
de desembre de 2002, d'aprovació provisional del PRESSUPOST de l'Ajuntament,
els seus organismes autònoms i societats mercantils. El Dit acord va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la Província número 19 de 23 de gener de 2003.

Durant el període de quinze dies establit per l'article 150.1 de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el Regidor el senyor Ildefonso Suárez
Garrido, en representació del PSOE, va presentar reclamació contra l'aprovació
del pressupost per la utilització del Patrimoni Municipal del Sòl per al finançament
de les inversions pressupostades durant l'exercici.

Vist l'informe de l’Interventor Municipal de Fons,  de 3 de març de 2003,
mantenint el criteri que pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, no s'ha determinat encara l'abast i contingut de la Llei Reguladora de
l'Activitat Urbanística, respecte al Patrimoni municipal del Sòl, quant a la seua
utilització i destí, per la qual cosa no procedix considerar la dita impugnació.

Vist el dictamen de la Comissió d'Hisenda, celebrada el 3 de març de 2002,
en què va procedir a l'estudi d'al·legacions presentades pels representants
socialistes previ a l'aprovació del PRESSUPOST General de l'Ajuntament.

El Ple de la Corporació, per majoria de tretze vots a favor, dels membres del
Partit Popular, i set vots en contra, dels components del grup socialista, va prendre
el següent ACORD:



Primer.- Desestimar la reclamació presentada contra l'aprovació del
PRESSUPOST, i en conseqüència aprovar el PRESSUPOST General de
l'Ajuntament per a l'exercici 2003 en els següents termes:

PRESSUPOST  GENERAL 2003

Pressupost
DESPESES PRESSUPOST Consell PRESSUPOST

                                                                     Ajuntament                 Esportiu                PROEXA                 General
C-I PERSONAL 5.994.890,00 29.857,00 6.024.747,00
C-II BÉNS CORRENTS 5.864.122,02 501.351,00 5.900,00 6.371.373,02
C-III INTERESSOS 235.546,99 24.343,00 259.889,99
C-IV TRANSFER. CORRENTS. 958.580,00 29.898,00 988.478,00
C-VI INVERSIONS 3.153.649,41 3.153.649,41
C-IX  AMORTITZACIÓ PRÉSTECS   1.082.872,62                                                                        1.082.872,62

TOTALS DESPESES 17.289.661,04 531.249,00 60.100,00 17.881.010,04

INGRESSOS  PRESSUPOST
PRESSUPOST Consell PRESSUPOST

                                                                     Ajuntament                 Esportiu                PROEXA                 General
C-I IMPOSTOS DIRECTES 5.948.310,00 5.948.310,00
C-II IMPOSTOS INDIRECTES 975.737,34 975.737,34
C-III TAXES 3.537.139,69 95.047,00 3.632.186,69
C-IV TRANSFER. CORRENTS 4.121.910,00 430.000,00 60.100,00 490.100,00
C-V INGRESSOS PATRIMONIALS 209.320,00 6.202,00 215.522,00
C-VII TRANSFER. DE CAPITAL 2.153.824,44 2.153.824,44
C-IX  PASSIUS FINANCERS                 343.419,57                                                                           343.419,57

TOTAL INGRESSOS 17.289.661,04 531.249,00 60.100,00 17.881.010,04

Segon.- Comunicar el present acord al Regidor el senyor  Ildefonso Suárez
Garrido en representació del Grup Socialista, i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.

Tercer.- De conformitat amb el que preveu l'article 150 es procedirà a
publicar en el BOP el PRESSUPOST definitivament aprovat resumit per capítols
de cadascun dels pressupostos que l'integren i remetre còpia del mateix a la
Delegació d'Hisenda i la Generalitat Valenciana.

5é.- EXPTE. NÚM. 171/2003, MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2003,
DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇADA
AMB EL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Donat compte dels antecedents de l'expedient, on consta informe de
l'Interventor-acctal proposant l'obertura d'un expedient per a suplementar diverses
partides del pressupost que, hagut compte que les factures del reconeixement de
crèdits es carregaran als crèdits del pressupost de 2003, tenen un crèdit disponible
manifestament insuficient per a atendre les despeses ordinàries de l'exercici,
també planteja incrementar partides del pressupost d'inversions per a finançar
diverses actuacions en la via pública i la compra de programari informàtic.

Així mateix, proposa la creació d'una nova partida d'inversions per a atendre
diverses actuacions en enllumenat públic, que igual que el suplement de crèdits es
finança a càrrec del romanent de Tresoreria.



Vist el dictamen favorable de la comissió d'hisenda i patrimoni de data 3 de
març de 2003.

El ple de l'ajuntament, després de deliberació i per majoria de tretze vots a
favor, del grup Popular i set abstencions de vot, dels components del  Grup
Socialista, va prendre el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost número 2/2003, per
suplement de crèdits per un import de 522.650 €, finançada per mitjà del romanent
líquid de Tresoreria, incrementant les partides que figuren en l'expedient, i amb el
següent resum per capítols:

Capítol II: Despeses corrents 488.000
Capítol IV: Transferències corrents 2.650
Capítol VI: inversions de capital                 32.000
Total suplement de crèdits 522.650

Segon.- Aprovar la modificació del pressupost número 2/2003, per crèdits
extraordinaris, per mitjà de la creació de la partida “434.63202 enllumenat públic,
diverses actuacions” amb un import de 200.000 €.

Tercer.- Exposar al públic la present modificació del pressupost, per mitjà
de la seua publicació en el butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15
dies hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels
interessats, havent d'entendre definitivament aprovada la modificació
pressupostària una vegada transcorregut el termini d'exposició pública sense que
s'hagen formulat reclamacions.

Quart.- Notificar el present acord a la Intervenció de Fons per a la seua
tramitació i efectes oportuns.

6é.- EXPTE. NÚM. 136/2003, PER A LA CONCERTACIÓ DE LÍNIES DE
CRÈDIT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, on consta informe del
Tresorer Municipal de data 3 de març de 2003, proposant l'ampliació de l'actual
sistema de Gestió Integral de Pagaments, acceptant l'oferta presentada per la
Caixa de Madrid, la qual cosa elevaria el límit de les línies de crèdit fins els 1,5
milions d'euros.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni,
de 3 de març de 2003.

Considerant, l'especialment preceptuat en  els articles 52 i 53 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, quant a les
operacions de crèdit i Tresoreria.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat, i per tant, amb el quòrum de majoria
absoluta que exigix l'article 47-3-g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, va prendre el següent ACORD:

Primer.- Contractar la Gestió Integral de Pagaments amb les entitats que
s'assenyalen i pels imports i les condicions que seguidament s'expressen:



Cost
Entitat                  Límit                Tipus d'interés        Comissió          Ajuntament
Bankinter 900.000 € Euribor+1% -
Caixa Madrid 600.000 € Euribor+0,85 % 0,10% -

Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen.

7é.- EXPTE. NÚM.  137/2003 PER A CONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE
TRESORERIA PER IMPORT D'1 MILIÓ D'EUROS.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, on consta informe de
l'Interventor municipal de data 3 de març de 2003, favorable a la proposta de
concertar una pòlissa de Tresoreria per import d'1 milió d'euros amb la Caixa
d'Estalvis del Mediterrani.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni,
de 3 de març de 2003.

Considerant, l'especialment preceptuat en  els articles 52 i 53 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, quant a les
operacions de crèdit i Tresoreria.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat, i per tant, amb el quòrum de majoria
absoluta que exigix l'article 47-3-g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, va prendre el següent ACORD:

Primer: Aprovar la concertació d'una operació de Tresoreria amb la Caixa
d'Estalvis del Mediterrani, de les característiques següents:

Import: 1.000.000 euros.
Termini: 1 any.
Tipus d'interés: Euribor trimestral més un diferencial del 0,19 %.
Comissions: Exempt.
Segon: Facultar el senyor Alcalde per a la signatura del document de

formalització del contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen i
remetre la documentació corresponent a la Caixa d'Estalvis del Mediterrani als
efectes oportuns.

8é.- EXPTE. NÚM. 84/2003, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE
L'EXERCICI 2002.

Donat  compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Hisenda i Patrimoni, de data 24 de febrer de 2003, en què es dictamina
favorablement l'expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponent a
l'exercici 2002, tant de l'Ajuntament com del Consell Esportiu, per un import
respectiu de 510.351,76 € i 83.689, 27 €.

Vist l'informe de l'Interventor-acctal, de data 4 de març de 2003, on fa
constar l'existència d'una sèrie de factures corresponents a l'exercici 2002 i que no
van poder incloure's en les seues partides corresponents perquè no hi havia crèdit



suficient o per haver tingut entrada en el Departament d'Intervenció durant l'any de
2003.

Vist l'especialment disposat en els articles 26.2, 60.2 del RD 500/90, de 20
d'abril, que desenrotlla el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritzen a aplicar als crèdits
del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions
procedents d'exercicis anteriors, previ reconeixement pel Ple de la Corporació.

L'Ajuntament Ple, per majoria de tretze vots a favor, dels membres del Parit
Popular, i set vots en contra, dels components del Grup Socialista, va prendre el
següent ACORD:

Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2002,
corresponent a l'Ajuntament, per un import de 510.351,76 €, segons relació
presentada per la Intervenció  de Fons i que consta en l'expedient de referència.

Segon.- Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2002,
corresponent al Consell Esportiu, per un import de 83.878,35 €, segons relació
presentada per la Intervenció del Consell Esportiu de Fons i que consta en
l'expedient de referència.

Tercer.- Comunicar el present acord al departament d'Intervenció de
l'Ajuntament i a la Intervenció del Consell Esportiu perquè en prengueu
coneixement i efectes oportuns.

9é. – EXPTE. NÚM. 47/2002  PER A APROVACIÓ DE L'ALTERNATIVA
TÈCNICA PRESENTADA PER L'AGRUPACIÓ D'INTERÉS URBANÍSTIC UE-1,
DE XÀTIVA, PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA
DE LA UNITAT I ADJUDICACIÓ A LA MATEIXA.

Donat compte, de la resolució adoptada per l'Alcalde President de la
Corporació, núm.724, de  data 23  d'octubre de 2002,  per la qual es va acordar
sotmetre a exposició pública  la proposta de Programa d'Actuació Integrada de la
Unitat d'Execució, núm. 1, promoguda per  la “Agrupació d'Interés Urbanístic UE-1
de Xàtiva”, la documentació de la qual consta d'una  Alternativa Tècnica   de
Programa, instrumentada per  un Projecte  d'Urbanització  , sol·licitud de Cèdula
d'Urbanització i proposta de Modificació puntual del PGOU, en la unitat d'execució
objecte del  programa, així com l'escriptura de constitució de l'Agrupació i els
Estatuts.

Resultant, que conforme al que disposa  l'article  46.3, i 55  de la Llei
6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat
Urbanística, la proposta de Programa d'Actuació Integrada va ser sotmesa a
informació pública i simultània, per mitjà d'anunci en el diari Levante, de data 13
de novembre de 2002,  i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV
núm.4.386 del 26 de novembre de 2002 durant un mes, a fi que es formularen
al·legacions, així com consultar la documentació, exhibida a l'Ajuntament .

Vista la petició d'informe sol·licitada a la Direcció General de Planificació i
Gestió Ambiental, Protecció d'Espais Naturals, sobre la mesures de protecció, si
és procedent a tindre en compte en la cova existent, en qüestió, conforme a allò



que s'ha disposat a la Llei 11/94 de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
sense que fins a la data s'haja remés informe respecte d'això.

Resultant, que en el termini de presentació de proposicions
juridicoeconòmiques, va ser registrada una sola plica, per l'Agrupació d'Interés
Urbanístic UE-1 de Xàtiva com així consta en l'Acta d'obertura de pliques de  data
3 de gener de 2003, , a la seua pròpia  Alternativa, constant el següent:

>Núm. 1– Agrupació d'Interés Urbanístic UE-1 de Xàtiva, oferint per a
executar l'Alternativa Tècnica  presentada per si mateix, per a la unitat d'execució,
i pel preu de licitació total,  per import de 575.009, 81Euros, més IVA, si bé es
troben  incloses  despeses generals i de gestió de l'urbanitzador, benefici de
l'urbanitzador i honoraris tècnics.

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 atorgar
un període per a consultes i al·legacions.

Resultant, que  transcorregut el dit termini, es van presentar tres
al·legacions: per SRA Vicenta Esther Insa Conca, en relació a “La Cova del
Pernil”, manifestant: ser propietària de la mateixa, així com  la seua preocupació
per l'estabilitat de la mateixa, i advertint de la protecció que a esta afecta en virtut
de l'art. 16 de la Llei 11/94 GV. de Protecció d'espais naturals; una altra, de  SRA
Severina Vico Fernández, sol·licitant solucions per a poder accedir a la seua
vivenda o l'exclusió  d'esta dels terrenys que en l'actualitat constituïxen el dit
accés, i finalment,  EN José Mompó Richart, sol·licitant es respecte la construcció
existent, o que siga objecte l'edificació d'una actuació aïllada.

Vist l'informe resolent les qüestions tècniques plantejades en les
al·legacions, que consten en l'informe del redactor del PGOU de 26 de febrer del
2003.

Resultant, que en citat  informe urbanístic d’EN José V. Aragó Domingo, de
data 26 de febrer, on es referix al contingut  de la proposició econòmic jurídica,
tant el que referix al percentatge de retribució de l'urbanitzador, com a terminis
d'execució i les garanties prestades, s'informa  que  són proporcionades a la
naturalesa de l'actuació, així com en les condicions tècniques de  l'Avantprojecte
d'urbanització, s'ajusta al que disposa el Pla.

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

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

Primer.- Aprovar definitivament la proposta de Programa d'Actuació
Integrada de la Unitat d'Execució núm. 1, promoguda per  la “Agrupació d'Interés
Urbanístic UE-1 de Xàtiva”, la documentació de la qual consta d'una  Alternativa
Tècnica   de  Programa, instrumentada per  un Projecte  d'Urbanització  , sol·licitud
de Cèdula d'Urbanització, i proposta de Modificació puntual del PGOU, en la Unitat
d'Execució, objecte del  programa, així com l'escriptura de constitució de
l'Agrupació i els Estatuts. Per un cost total del programa de 575.009, 81 euros,
més IVA, amb un  termini màxim d'execució de 17 mesos,     i oferint una  garantia
del 7 % del cost del programa.



Segon.- Adjudicar definitivament  l'execució del Programa  d'Actuació
Integrada, a la “Agrupació d'Interés Urbanístic UE-1 de Xàtiva”,  per a l'execució
de l'alternativa tècnica promoguda pel mateix, per a la Unitat d'Execució  U.E.- 1.

Tercer.- Aprovar provisionalment el Conveni Urbanístic, per a l'execució del
Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució de referència, a subscriure
entre l'Ajuntament de Xàtiva i  l'Agrupació d'Interés Urbanístic UE-1 de Xàtiva, en
què s'articula 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.- Estimar l'al·legació presentada  per SRA Vicenta Esther Insa Conca,
atenent a les següents condicions:
? Incloure en la UE .1, la fracció del viari situat al costat del Calvari, de 38 m2 de

superfície.
? Procedir a qualificar la zona davall la qual està emplaçada la “Cova del Pernil “

com “ No Edificable”, i a la cova en el subsòl, com “Espai Protegit”, no
transformable per l'acció de la urbanització. La qual cosa es concretarà per
l'urbanitzador, al costat del Projecte de Reparcel·lació,  en un  o diversos
Estudis de detall, precisos per a concretar la disposició sobre el terreny de
l'edificació en què es materialitza l'aprofitament urbanístic a repartir.

? Sol·licitar informe al servei d'Arqueologia municipal, a fi de descartar l'interés
arqueològic de la cova.
En relació a les qüestions plantejades sobre la titularitat de determinats

terrenys afectats pel Programa, fins i tot de la referida cova, hauran de ser resolts
en el Projecte de Reparcel·lació, aportant a l'efecte els títols de propietat dels
terrenys.

Cinqué.- Estimar l'al·legació presentada per SRA Severina Vico Fernández,
proposant una solució, que versaria que per l'Urbanitzador s'adjudique a la
interessada, un solar que comprenga el camí citat i el terreny de 183,80 m2 de la
seua propietat. D'esta manera per mitjà de l'adquisició de l'aprofitament necessari
per a l'adjudicació del citat solar, i el pagament en metàl·lic de les càrregues
d'urbanització, la interessada seguiria accedint a la seua vivenda pel mateix lloc
per on accedix en l'actualitat La Dita adquisició es formalitzaria en el projecte de
reparcel·lació. Si s'acceptara esta solució, que haurà de ser per escrit,  seria
convenient que s'unificara la tipologia del dit futur  solar, per confluir diferents
tipologies.

Sisé.- Desestimar l'al·legació presentada per EN José Mompó Richart, per
no millorar l'ordenació proposada, sense perjuí que hagen de preveure's les
indemnitzacions que procedisquen i que s'articulen les solucions precises en la
reparcel·lació dels terrenys  perquè puguen ser ateses les demandes d'habitabilitat
. Comunicant-li que per l'urbanitzador es manifesta la intenció de realitzar una
inspecció ocular, a fi que la part de demolició de l'edifici siga el menys onerosa
possible, i que permeta el gaudi de la resta de l'edificació, d'una manera segura.
 Seté.- Notificar el present acord als interessats, així com al redactor del projecte
d'urbanització, a fi que resolguen les al·legacions estimades, en el projecte
d'urbanització en el Projecte de reparcel·lació, sempre conforme a l'informe del



redactor del PGOU. Donar compte a l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte
assessor urbanista,  al Supervisor de les obres d'urbanització, als  Inspectors
d'obres municipals, i a l'Arqueòleg municipal.

10é.- EXPTE.NÚM. 175/2003.- SOBRE CANVI D'ÚS DOTACIONAL
ESPORTIU - RECREATIU PÚBLIC  A DOTACIONAL ASSISTENCIAL,  EN
DUES PARCEL·LES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA I UNA RESIDÈNCIA PER A DISCAPACITATS,
RESPECTIVAMENT.

Vist el Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva,  consultades en el mateix
les parcel·les qualificats com dotacional públic, concretament el  RD- 110 en el
sector  R-2 Mesquita, i RD-49,  resulten les dues qualificades com d'ús esportiu –
recreatiu públic.

Donat compte de  l'expedient 265/2002,  instruït per a la concessió del dret
de superfície de terrenys qualificats com dotacional públic, concretament el  RD-
110 en el sector Mesquita de Xàtiva, per a la construcció d'una Residència per a la
Tercera Edat, el que va ser adjudicat a la mercantil Set Trenta S.L.

Donat compte així mateix de l'elaboració  d'un plec de clàusules
administratives particulars per a la concessió del dret de superfície de terrenys
qualificats com dotacional públic, per a la construcció d'una residència per a
persones discapacitades, concretament en la parcel·la dotacional pública RD-49,
a fi de la seua aprovació en la pròxima sessió plenària que es celebre.

Atés que, l'ús dotacional requerit per a la construcció d'ambdues
residències en les  parcel·les RD- 110 i  RD-49,   han de  ser com d'ús
ASSISTENCIAL públic.

Vist l'informe del redactor del PGOU, de data 3 de març de 2003, es
considera conforme a l'art. 58.4, b), de les normes d'ordenació detallada del Pla
General, el canvi d'ús detallat dominant de les zones esportives recreatives
públiques a ús assistencial públic.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, en la sessió celebrada el 4 de març de 2003.

Pel Portaveu del Grup Socialista es va sol·licitar, votació separada respecte
a les dues parcel·les compreses en el present acord, oferint el següent resultat:

Quant al canvi d'ús de la parcel·la RD-49, per a la construcció d'una
residència per a persones discapacitades, es va aprovar  per unanimitat de tots els
senyors presents en sessió.

Quant al canvi d'ús de la parcel·la  RD-110, en el sector Mesquita, per a la
construcció d'una Residència per a la Tercera Edat,  es va aprovar per majoria de
tretze vots a favor dels membres del Partit Popular, i set vots en contra dels
components del Grup Socialista.

L'Ajuntament Ple, amb les majories assenyalades en cada cas, va prendre
el següent ACORD:



Primer.-  Aprovar el canvi d'ús detallat dominant de les zones esportiuves
recreatives públiques a ús assistencial públic, de les parcel·les qualificades en el
PGOU com dotacional públic, concretament el  RD- 110 en el sector  R-2
Mesquita, i RD-49,  conforme a l'informe del redactor del PGOU de data 3 de març
de 2003,  en base a l'interés públic derivat de la futura construcció de dues
residències una d'elles per a persones de la Tercera edat i una altra per a
persones Discapacitades.

 Segon.- Donar compte del present acord als  interessats, així com a
l'Agent urbanitzador del sector mesquita, a l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte
assessor urbanista,  al Supervisor de les obres d'urbanització, als  Inspectors
d'obres municipals, i a l'Arqueòleg municipal.

11é.- EXP. NÚM. 176/2003, SOBRE CESSIÓ D'ÚS D'APROFITAMENT
URBANÍSTIC PER DIVERSOS PROPIETARIS DEL SECTOR R-2 MESQUITA.

Donat compte de l'expedient 548/2000, en què consta l'acord plenari de
data 5 d'abril de 2001, pel que va ser  aprovat el Programa d'Actuació Integrada
del sector R-2 del Sòl Urbanitzable “Mesquita” promogut per Promocions Àngel
Diaz S.L., i  adjudicat  definitivament per acord plenari de data 10 de maig de
2001, a la mercantil Promocions Àngel Diaz SL. Consta així mateix, el  Conveni
Urbanístic, subscrit en data 3 de juny de  2002, que ve a regir les relacions entre
l'Ajuntament de Xàtiva i la mercantil referenciada, adjudicatària del Programa
d'Actuació Integrada del Sector R-2.

Resultant, que  es troba pendent de presentar el Projecte de Reparcel·lació
forçosa del sector R-2, que permeta a l'Ajuntament adquirir per transmissió al
domini públic,  dels terrenys amb destí dotacional en el sector referenciat.

Resultant, que paral·lelament a l'aprovació de l'expedient referenciat, va ser
instruït l'expedient 265/2002,  per a la concessió del dret de superfície de terrenys
qualificats com dotacional públic, concretament el  RD- 110 en el sector Mesquita
de Xàtiva, per a la construcció d'una Residència per a la Tercera Edat, que va ser
adjudicat a la mercantil Set Trenta S.L.

Atés que, amb estes consideracions exposades, davant la demora de
l'aprovació del Projecte de Reparcel·lació del sector R-2, es va procedir a instar
els propietaris de la parcel·la qualificada com dotacional RD-110, a fi que
atorgaren la  cessió d'ús dels terrenys adscrits a ús dotacional, amb reserva
d'aprofitament urbanístic en el sector  R-2 Mesquita de la superfície que es
cedisca, a fi de que per l'Administració es tinga la plena  disponibilitat dels
terrenys, i poder atorgar la llicència d'obres sol·licitada per Set Trenta S.L., per a la
construcció d'una residència de la Tercera edat.

Vist l'escrit presentat per diversos propietaris del sector R-2 Mesquita, en
concret per: EN SALVADOR VIDAL ALVENTOSA, major d'edat amb DNI, núm.
20.404.327-S , veí de Tosalnou, annex a Rafelguaraf,  amb domicili en la carretera
d'Ènova 6, en representació de GERMANS VIDAL ALVENTOSA, SL, amb CIF B-
96245220 i EN ROBERTO ALBERT ESTORNELL,  major d'edat amb DNI, núm.
20.389.980-C, domiciliat a Albereda Jaume I, 29, en representació de ROBERTO
ALBERT SA, amb CIF A-46119061, a fi d'atorgar la  cessió d'ús dels terrenys



adscrits a ús dotacional,  de la finca cadastral núm. 5890016, amb una superfície
cadastral de 6.907 m2, situada en terme de Xàtiva, sector R-2  Mesquita, sòl
urbanitzable residencial. Acompanyant  còpia de l'escriptura de propietat,
núm.1.659 de data 5 de juny de 2001 atorgada davant del Notari de l'Il·lustre
Col·legi de València En  Joaquín Casanova Ramis.

 Vist l'escrit dels restants propietaris, en concret per  EN JUAN ANDRES
FOS SANTACREU, major d'edat amb DNI núm. 73.900 790 -L veí de Sueca,
domiciliat al C/ Pou  núm.34, i  EN JUAN LUIS BAIXAULI MATEU, major d'edat
amb DNI núm. 73.907.667-L veí de Sueca amb domicili a l'Av. Ciutat de
Pamplona núm.27, a fi d'atorgar la  cessió d'ús dels terrenys adscrits a ús
dotacional, de la finca cadastral núm. 5890014, amb una superfície segons
escriptura de propietat de 2.493 m2, situada en terme de Xàtiva, sector R-2
Mesquita, sòl urbanitzable residencial. Acompanyant còpia de l'escriptura de
propietat,  núm. 2.292 de data 31 de juliol de 2001, atorgada davant del  Notari EN
Joaquín Casanova Ramis de l'Il·lustre Col·legi de València.

Considerant, el que disposa  l'article  77 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística,
sobre reserves d'aprofitament, el propietari de terrenys pot cedir gratuïtament a
l'Administració el domini públic de terrenys amb destí dotacional.

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

Per l'Ajuntament Ple, després de  deliberació i per majoria de tretze vots a
favor, dels membres del Partit Popular, i set abstencions de vot, del grup
Socialista, va prendre el següent ACORD:

Primer.- Acceptar la  cessió gratuïta , a este Excm. Ajuntament de Xàtiva,
oferida per EN SALVADOR VIDAL ALVENTOSA,  en representació de GERMANS
VIDAL ALVENTOSA, SL, amb CIF B-96245220 i EN ROBERTO ALBERT
ESTORNELL, en representació de ROBERTO ALBERT S.A., dels terrenys de la
finca cadastral núm. 5890016, amb una superfície cadastral de 6.907 m2,
reservant-se la propietat l'aprofitament corresponent a la superfície que es cedix,
reconeixent la Corporació  a la propietat l'aprofitament urbanístic en el mateix
sector R-2 Mesquita.

Segon.- Acceptar la   cessió gratuïta oferida per EN JUAN ANDRÉS FOS
SANTACREU, i  EN JUAN LUIS BAIXAULI MATEU, dels terrenys adscrits a ús
dotacional, de la finca cadastral núm. 5890014, amb una superfície segons
escriptura de propietat de 2.493 m2, a l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, reservant-se
la propietat l'aprofitament corresponent a la superfície que es cedix, reconeixent la
Corporació  a la propietat l'aprofitament urbanístic en el mateix sector R-2
Mesquita.

Tercer.- L'adquisició dels terrenys oferida pels propietaris de la parcel·la
qualificada com dotacional RD-110, s'accepta sense despesa alguna per als
transmissors per   la  cessió d'ús dels terrenys adscrits a ús dotacional, amb
reserva d'aprofitament urbanístic en el sector  R-2 Mesquita de la superfície que es
cedisca. L'Ajuntament de Xàtiva, obté la plena  disponibilitat dels terrenys,
facultant l'Alcalde per a la signatura de l'escriptura corresponent, que li possibilita
atorgar, previ els tràmits oportuns, la llicència d'obres sol·licitada per a la



concessió del dret de superfície mencionada per a la construcció d'una residència
de la Tercera edat.

Quart.- Donar compte del present acord als interessats, així com a l'Agent
urbanitzador de sector a fi que autoritze la simultaneïtat de les obres d'edificació i
d'urbanització, als departaments d'obres i d'urbanisme a fi de la concessió de les
llicències en tràmit  de la mercantil Set Trenta S.L.. així com a l'Arquitecte
municipal, i a l'Arquitecte assessor urbanista,  al Supervisor de les obres
d'urbanització i  als  Inspectors d'obres municipals, i a l'Arqueòleg municipal.

12. - EXP.NÚM. 186/2002, SOBRE EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU,  EN RELACIÓ AL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ  INTEGRADA DE LA UE PROLONGACIÓ DEL CARRER HORT
DE L’ ALMÚNIA.

Vist l'acord plenari de data 6 febrer de 2003, aprovant definitivament  el
Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució “Prolongació del carrer
HORT de l’ Almúnia“, 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.

Resultant, que en l'informe urbanístic d’EN José V. Aragó Domingo,  de
data 22 de gener de 2003, en la qual cosa es referix al contingut tècnic de
l'Alternativa, s'informa que hauria de quedar “condicionada” a l'aprovació prèvia de
la modificació puntual del PGOU, per a  la modificació de l'alineació interior a què
es referix l'apartat segon del citat informe.

Vist el projecte redactat pels  serveis tècnics municipals,  sobre modificació
puntual del PGOU, per a  la “modificació de l'alineació interior en la Prolongació
del C/ HORT de l’ Almúnia”.

Considerant, el que disposa  l'article  55 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, el
canvi o substitució de determinacions dels Plans exigix complir el mateix
procediment legal previst per a la seua aprovació, havent d'exposar-se al públic
durant UN MES, exhibint la seua documentació completa.

Per  la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i Disciplina Urbanística, es
procedix després de  deliberació i unanimitat, a dictaminar favorablement la
proposta que s'eleva a la consideració de l'Ajuntament Ple, per a l'adopció  del
següent ACORD:

Primer.- Sotmetre a exposició pública la modificació puntual del PGOU  en
la UE Prolongació C/ HORT de l’ Almúnia, redactat pels  serveis tècnics
municipals, per a  la modificació consistent en l'ajust de les profunditats edificables
de les plantes superiors a la baixa, en una de les illes que s'inclouen en la Unitat



d'Execució, de manera que es respecten les edificacions existents, conforme al
que disposa l'acord plenari de data 6 de febrer de 2003. L'exposició al públic
s'efectuarà durant UN MES, exhibint la documentació completa, en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, a fi que es puguen   formular al·legacions, així com
consultar en este Ajuntament, Departament d'Urbanisme.

Segon.- Donar compte del  present acord als interessats, així com a
l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte assessor urbanista,  al Supervisor de les
obres d'urbanització, i als  Inspectors d'obres municipals.

13.- EXPTE. NÚM. 510/2002, PER A APROVAR EL TEXT  DEFINITIU DEL
NOU CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES
CORRENTS I DE FUNCIONAMENT DEL MUSEU MUNICIPAL DE L'ALMODÍ.-

Vist l'anterior acord adoptat el passat 3 d'octubre de 2002, pel Ple d'esta
Corporació, aprovant el nou Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i
l'Ajuntament de Xàtiva, per al finançament de les despeses corrents i de
funcionament del Museu Municipal de l'ALMODÍ.

Resultant, que el passat 17 de febrer de 2003, via FAX, es va rebre de la
Conselleria de Cultura i Educació, la versió definitiva del dit Conveni, després
d'haver efectuat uns canvis en la redacció de mateix, requerint de nou l'aprovació
plenària, així com facultar el Sr. Alcalde per a la seua signatura.

Vist el dictamen favorable, emés el passat 4 de març de 2003, per la
Comissió Municipal Informativa Permanent de Cultura i Educació.

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

Primer.- Aprovar el text definitiu del Conveni Marc entre la Generalitat
Valenciana i l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, relatiu al finançament de les despeses
corrents i de funcionament del Museu Municipal de l'ALMODÍ,  amb el següent
contingut:“REUNITS,

D'una part l'Hble. Sr. EN Manuel Tarancón Fandos, Conseller de Cultura i
Educació de la Generalitat Valenciana, facultat per a este acte per Acord del
Consell de __ de ____ de 2003.

D'una altra l'Il·lm. Sr. N’Alfonso Rus Terol, Alcalde-President de l'Excm.
Ajuntament de Xàtiva, autoritzat per a este acte per Acord del Ple de 6 de març de
2003, i assistit pel Secretari del mateix, El senyor Miguel Alcocel Albert.

Ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica i d'obrar per a la
formalització del present Conveni, EXPOSEN:

Primer.- La Generalitat Valenciana té, en virtut de l'article 31, apartats 4, 5 i
6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, competència exclusiva en
matèria de cultura, patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic,
arqueològic i científic, així com en museus i altres centres de depòsit cultural que
no siguen de titularitat estatal.



Segon.- L'Ajuntament de Xàtiva, de conformitat amb el que disposa la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, ve desenrotllant, en el marc del seu
àmbit competencial, una labor de protecció, recuperació i difusió del patrimoni
cultural xativí, coincident amb la que du a terme la Conselleria de Cultura i
Educació per a la protecció, difusió i promoció del patrimoni cultural valencià.

Tercer.- En el marc d'esta confluència d'interessos entre la Generalitat
Valenciana i l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, ambdues institucions van subscriure
l'any 1991 un Conveni marc entre el patrimoni cultural xativí de titularitat pública,
que tenia per objecte l'adopció de mesures encaminades a protegir, rehabilitar i
transmetre a les generacions futures el patrimoni cultural xativí, i conservar, exhibir
i difondre, de manera coherent, seqüencial i didàctica les obres d'art i els objectes
arqueològics de titularitat pública.

En este Conveni s'establien actuacions a desenrotllar per part de la
Conselleria de Cultura i Educació i per l'Ajuntament de Xàtiva respecte del Conjunt
Conventual de Santo Domingo i del Castell i Muralles de la Ciutadella, així com
respecte del Museu de l'ALMODÍ.

En la seua clàusula Uitena s'establia per a la Conselleria de Cultura i
Educació l'obligació de subvencionar el 50% de les despeses de funcionament
dels Museus de Belles Arts i d'Arqueologia de Xàtiva, a través d'addendes que
s'unirien com annex a eixe Conveni, dins de les previsions que s'arreplegaren amb
la dita finalitat en el PRESSUPOST de la Generalitat Valenciana per a cada
exercici.

La duració del Conveni es fixava com indefinida, donant-se al Conseller de
Cultura i Educació la facultat per a subscriure successius convenis singularitzats,
d'acord amb el Conveni marc.

Quart.- Havent transcorregut més de deu anys des de la subscripció del dit
Conveni marc entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Xàtiva, es posa de
manifest la necessitat d'actualitzar el mateix fixant nous objectius.

Cinqué.- Mantenint-se la coincidència d'interessos d'ambdues institucions
en relació a la difusió i promoció del patrimoni cultural xativí, i reconeixent la
Conselleria de Cultura i Educació el prestigi i valor dels fons artístics del Museu de
l'ALMODÍ, de titularitat municipal, procedixen a subscriure un Conveni, deixant
sense efecte el Conveni marc subscrit el 22 de maig de 1991, d'acord amb les
següents
CLÀUSULES

PRIMERA.- Este Conveni entre la Conselleria de Cultura i Educació i
l'Ajuntament de Xàtiva té com a objecte la contribució per la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Cultura i Educació, al finançament de les
despeses corrents i de funcionament del Museu de l'ALMODÍ de Xàtiva, i a la
consegüent protecció d'este patrimoni artístic, així com a afavorir les activitats
desenrotllades pel Museu.

SEGONA.- L'aportació econòmica per part de la Conselleria de Cultura i
Educació de la Generalitat Valenciana en el present exercici serà de seixanta dos
mil cinc-cents euros (62.500 €) a càrrec del codi línia T0049000 del programa
pressupostari 09.08.454.10.4 de la Llei de PRESSUPOSTOS de la Generalitat
Valenciana per al 2003.



TERCERA.- Les aportacions de la Conselleria de Cultura i Educació per
este concepte per als anys successius s'hauran de concretar de manera expressa
cada any per mitjà de les addendes subscrites pel Conseller de Cultura i l'Alcalde
de Xàtiva, que s'uniran com annex a este Conveni, i sempre dins de les previsions
que s'arrepleguen amb la dita finalitat en el PRESSUPOST de Despeses de cada
exercici.

QUARTA.- L'Ajuntament de Xàtiva destinarà esta subvenció al
desenrotllament del programa d'activitats del Museu de l'ALMODÍ, així com les
despeses de personals i corrents necessaris per al seu funcionament al llarg de
cadascuna de les anualitats del present Conveni.

L'Ajuntament de Xàtiva podrà allegar altres recursos pels mitjans que
estime procedents.

CINQUENA.- L'Ajuntament de Xàtiva haurà de presentar davant de la
Direcció General de Promoció Cultural, la justificació de la subvenció, abans del 14
de novembre de 2003. La justificació constarà d'originals o fotocòpies, prèviament
confrontades, de les factures, contractes, minutes d'honoraris, nòmines i la resta
de justificants de pagament que es referisquen a la contribució a les despeses
corrents del Museu de l'ALMODÍ i al desenrotllament del seu programa d'activitats.

SISENA.- El pagament de l'aportació econòmica de la Conselleria de
Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana es satisfarà d'acord amb el que
disposa l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat
Valenciana.

SETENA.- L'Ajuntament de Xàtiva coneix i assumix les obligacions que
establix l'article 47, en els seus apartats 4, 7, 8, 9 i 10 del Text Refós de la Llei
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

UITENA.- El Govern Valencià podrà procedir a la rescissió del present
Conveni en el cas que no s'execute la prestació objecte del mateix.

NOVENA.- El present Conveni marc entrarà en vigor el dia de la seua
signatura, i tindrà una duració fins el 31 de desembre de l'any 2003, sense perjuí
de les addendes que es subscriguen al mateix per a fixar les quantitats a aportar
per la Conselleria de conformitat amb el que preveu la corresponent Llei de
PRESSUPOSTOS.

I perquè conste i en prova de conformitat amb el contingut del present
Conveni, ambdues parts signen este document en triple versió, en el lloc i data dalt
indicats.”

Segon. Facultar el Sr. Alcalde President per a la signatura del Conveni de
referència i quants documents i actuacions es precisen en Dret.

Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Consuelo Císcar Casaven,
Secretària de Promoció Cultural de la Conselleria de Cultura i Educació i
comunicar-ho al Sr. Tinent d'Alcalde, Delegat de Cultura i Educació, a la Sra.
Regidora Delegada del Museu Municipal de l'ALMODÍ, al Sr. Director del Museu
Municipal de l'ALMODÍ i al Departament d'Intervenció, als efectes procedents.-



14é.- EXPTE. NÚM. 167/2003, SOBRE ADHESIÓ AL PROGRAMA
SOCIAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA.-

Vist l'escrit de data de febrer de 2003, de la Presidència de l'Exma.
Diputació de València, amb registre d'entrada núm.2751, que fa referència al
conveni de col·laboració signada entre la Diputació Provincial i el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, a través de l'IMSERSO, per a la prestació del Servei
de TELEASISTÈNCIA en la província de València.

Vist el Reglament del Servei, publicat en el BOP de 31 de desembre de
2002, en el que s'establix:

1é) Definició del Servei:
La TELEASISTÈNCIA Domiciliària és un servei que, a través de la línia

telefònica i amb un equip de comunicació i informàtic i específic, ubicat en un
Centre d'Atenció i en el domicili dels usuaris/as, permet a les persones majors, en
polsar el botó que porten constantment i sense molèsties, entrar en contacte
verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb un Centre,
atés per personal especialitzat, per a donar resposta adequada a la crisi
presentada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials,
propis de l'usuari o existents en la comunitat.

2n) Objectius:
 Amb això es possibilita als majors que no necessiten atenció permanent i
presencial d'altres persones, tindre la seguretat que, davant de crisi d'angoixa,
soledat, caigudes, emergències sanitàries o accidents domèstics, puguen
contactar de forma immediata amb un  Centre d'Atenció que atendrà de forma
immediata la situació de risc, tot això sense que supose cost algun per a l'usuari o
per al municipi des del que es presenta la sol·licitud.

3r) Destinataris:
Els destinataris seran les persones majors de 65 anys en situació de risc

psicosocial o físic, que visquen soles permanentment o durant gran part del dia, o
bé que, encara que convisquen amb altres, estes presenten característiques
semblants d'edat o risc.

Vista la necessitat, tal com fa referència el mencionat escrit, que per a la
seua implantació es requerix que l'Ajuntament en Ple acorde la seua adhesió al
programa assumint el desenrotllament de les funcions que figuren en el
Reglament.

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

Primer.- Aprovar l'adhesió al programa per a la prestació del Servei de
TELEASISTÈNCIA Domiciliària, assumint el desenrotllament de les funcions que
figuren en el Reglament del  mateix.

Segon.- Remetre còpia certificada del present acord a la Presidència de
l'Excma. Diputació Provincial de València, als efectes que reglamentàriament



procedisquen, així com a la Delegada dels Serveis socials municipals, perquè en
prenguen coneixement i seguiment d'este nou servei de caràcter social.

DESPATX EXTRAORDINARI

Assistint  a  la  sessió   número  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,  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:

15.- EXPTE. NÚM. 196/2002. PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA
REGULADORA DE  LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT
D'INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES,  EN EL TERME DE XÀTIVA.

Vista la proposta del Regidor Delegat d'Urbanisme,   davant de  la
necessitat de regular les normes per a la instal·lació i funcionament
d'infraestructures radioelèctriques,  en el terme municipal de Xàtiva, elaborant una
Ordenança local comprensiva del procés d'ubicació, instal·lació i funcionament
d'infraestructures radioelèctriques de telecomunicació.

Resultant, que per acord de la Comissió de Govern, de data   14-XII-   2000,
van ser suspeses les llicències d'instal·lació d'antenes de telefonia mòbil fins a la
regulació de les normes necessàries a l'efecte, urgint des de llavors una normativa
legal, així com per necessitat d'atendre la demanda dels veïns de Xàtiva per
motius de seguretat sanitària

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

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

Primer.-  Aprovar    inicialment  l'Ordenança local reguladora del procés
d'ubicació, instal·lació i funcionament d'infraestructures Radioelèctriques de
Telecomunicació en el terme municipal de Xàtiva, que consta de:
? Preàmbul.
? Capítol I.- Objecte i àmbit d'aplicació .
? Capítol II.- Planificació de la Implantació i Desenrotllament.
? Capítol III.- Limitacions i Condicions de protecció.
? Capítol IV.- Règim Jurídic de les Llicències.
? Capítol V.- Conservació i Manteniment de les Instal·lacions.
? Capítol VI.- Règim de Protecció de la legalitat i sancionador de les infraccions.
? Capítol V.- Règim fiscal.
? Disposicions addicionals.
? Disposicions transitòries.
? Disposicions finals.
? Annex.- Definició de conceptes.

Segon.- Sotmetre   l'Ordenança   a   informació pública  i  audiència als
interessats pel termini  de  30 dies, per mitjà de la seua publicació en el B.O. de la



Província, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, en compliment  del
que preceptua l'article  49  de  la vigent Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de
la Llei  7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. En el cas que
no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament
adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer.- Donar compte del present acord al Departament d'Obres i
Indústries, així com als Inspectors d'Obres i Urbanisme Regidoria d'Urbanisme.

PRECS I PREGUNTES

No es va formular cap prec ni pregunta.-

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-CINC MINUTS
DEL DIA DEL SEU COMENÇAMENT.


