
PLE ORDINARI NÚM. 4

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les tretze
hores i quinze minuts del dia 10 d'abril de l'any 2003, baix la Presidència d’EN José
Díez Cuquerella, Primer Tinent d'Alcalde, expressament delegat a l'efecte, 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
relaciona, en nombre de dènou, 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.

Sent els presents, nombre 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 José Díez Cuquerella
2 - EN Rafael Capuz Aznar
3 - SR

A
Rosa Maria Esteban Miedes

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 Ramon Moreno
11 - EN José Antonio Vidal Piquer
12 - EN Juan Carlos Crespo Badia
13 - SR

A.
Amparo Peropadre Ramos

14 - EN Ramon Ortolà Mestre
15 - EN Juan Manuel Sancarlos Pla
16 - N’ Ildefonso Suàrez Garrido
17 - SR

A
Mª Mercedes Climent Vivancos

18 - EN Rafael Llorens Gozalbes
19 - EN Ricardo Soriano Navalon



NO ASSISTIXEN:

- N’ Alfonso Rus Terol
- EN Joaquín Sànchez Pérez

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. 3, DE 6
DE MARÇ DE L'ANY DOS MIL TRES.

Es va donar per aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia 6 de març de l'any dos mil tres.-

2n .- SOBRE RESOLUCIÓ AJORNANT LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
CORRESPONENT AL MES D'ABRIL.

Pel Sr. Secretari, es va informar al Ple que convocada la sessió ordinària
corresponent al mes d'abril del present any 2003, i havent ajornat posteriorment per
resolució de l'Alcaldia Presidència, es donava a conéixer la mateixa en la present
sessió, per mitjà de la seua lectura íntegra, de la manera següent:

“L'actual règim de sessions del Ple de les Corporacions locals, ve regulat en
la Llei de Bases de Règim Local, modificada últimament per la Llei núm. 11/99, de
21 d'Abril, que va establir la celebració de sessió ordinària cada mes com a mínim
en els Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants.

Este Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el 22 de juliol de 1999,
va acordar que la dita sessió ordinària mensual tinguera lloc el primer dijous de cada
mes, prevenint que en supòsit de coincidir en dia festiu o no laborable, es traslladara
automàticament al següent dijous hàbil.

No obstant això, el sentit pràctic i racional de l'Administració, ha obligat en
ocasions, per mor de les circumstàncies i en benefici sempre de la funció pública, a
ajornar la celebració  d'algunes sessions plenàries prefixades per al primer dijous de
mes.

Per esta raó, davant de la falta d'assumptes suficients a tractar es considera
convenient posposar la celebració de la sessió ordinària, prevista per a dijous dia 3,
a  dijous dia 10 d'abril, amb el mateix caràcter d'ordinària. No obstant això es
convocarà amb l'antelació oportuna.

En la seua conseqüència, i en virtut de les atribucions que la normativa vigent
em concedix, per la present vinc a resoldre:

Primer.- No convocar la sessió ordinària del Ple de la Corporació d'este
Ajuntament, prevista per a dijous que ve, dia 3 d'abril, per insuficiència d'assumptes
a tractar, ajornant-la per a dijous, dia 10 d'abril, amb el mateix caràcter d'ordinària,
que serà, no obstant això, convocada oportunament.

Segon.- De la present resolució haurà de donar-se compte als membres de la
Corporació, a tots els Departaments municipals, i donar-li la publicitat oportuna per a
coneixement general.”



Així mateix, de la Resolució núm. 302, de 7 d'abril de 2003, per la qual es
modificava l'hora de començament de la sessió ordinària del mes d'abril convocada
en un principi per a les 20 hores, i s'avançava a l'hora de les 13, del mateix dia 10
d'abril.

De la mateixa manera, el Sr. Secretari va informar la Corporació del contingut
de la Resolució núm. 371, de 10 d'abril de 2003, de l'Alcaldia Presidència, per la
qual es delegava la Presidència del present Ple en la persona del Primer Tinent
d'Alcalde, El senyor José Díez Cuquerella, per haver d’absentar-se de la localitat.

Quedant el Ple de la Corporació degudament assabentat de totes dites
resolucions, seguint-se la sessió plenària, sense cap altre incident digne
d'assenyalar.

3r.- EXPTE.NÚM 260/2003, SOBRE LES ELECCIONS LOCALS I
AUTONÒMIQUES DE 2003

Pel Secretari de la Corporació, es va donar compte del següent informe amb
relació a les pròximes Eleccions Locals i Autonòmiques a celebrar en el present
exercici.

“En el B.O.E. núm. 78, de 1r d'Abril de 2003, s'ha publicat el Real Decret núm.
374/2003, de 31 de març pel qual es convoquen eleccions locals,  per al dia 25 de
maig de 2003.

Així mateix, en el DOGV d'1 d'Abril de 2003, s'ha publicat igualment  el Decret
3/2003, de 31 de març convocant les eleccions a les Corts Valencianes, que es
celebraren el mateix dia 25 de maig.

En la seua conseqüència, i segons el que disposa la vigent Llei Orgànica núm.
5, de 19 de juny de 1985, del Règim Electoral General, s'inicia el corresponent
procés electoral el mateix dia de la seua publicació, amb l'exposició al públic de les
corresponents llistes electorals, a fi que puguen presentar-se les oportunes
reclamacions i procedir a la rectificació del cens electoral, si és procedent. El
període de la dita exposició és des del dia 7 fins al 14 del present mes d'Abril.

La campanya electoral ha estat prevista tinga lloc entre les 0’- hores del dia 9
de maig i les 24 del dia 23.-

Pel que fa a la circumscripció del nostre municipi està dividida en cinc
Seccions Electorals, distribuïdes en 30 meses, que es localitzen en cinc Col·legis
Electorals, ubicats als Centres Públics Martínez Bellver, Taquígraf Martí, Attilio
Bruschetti, Gozalbes Vera  i l'Institut de Batxillerat José de Ribera. En les presents
eleccions, de conformitat amb les normes que regixen per a la composició de les
meses electorals, la Secció Tercera del Districte 5é, s'ha hagut de dividir en dos pel
que ha augmentat en una el nombre de meses,

En el present moment censal el nombre d'electors de Xàtiva és el de 21.920.
Els Ajuntaments tenen l'obligació de posar a disposició de les Juntes Electorals

de Zona els mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de les seues
funcions. Els Secretaris dels Ajuntaments  són Delegats de les Juntes Electorals de
Zona i actuen davall l'estricta dependència de les mateixes.

La formació de les Meses Electorals competix als Ajuntaments,  per mitjà de
sorteig en sessió plenària, que es celebrarà necessàriament entre els dies 26 al 30
d'Abril.

Com vulga  que a partir d'este moment els terminis que es disposa per a la
notificació  als electors que els haja correspost actuar com a president o com a
vocals de les 30 meses electorals, i els seus corresponents suplents, és molt estricte



i limitat, sent els dies 26 i 27, respectivament, dissabte i diumenge, per la qual cosa
es considera que el dia 28, dilluns, serà el dia més  adequat per a realitzar este
sorteig, en sessió extraordinària del Ple de la Corporació, i que per les mateixes
raons apuntades, es proposa que es celebre en horari matutí, a les 12 hores, si no
hi ha  inconvenient a fi de poder eixe mateix dia disposar dels electors designats per
a exercir dites funcions. Tinga's en compte que s'ha de donar compte a la Junta
Electoral de Zona de la designació, en els tres dies següents al de la celebració del
sorteig, el nombre de Meses i les nombroses al·legacions que es presenten en els
dies successius.

El personal que participa en este procés, baix la responsabilitat del Secretari
General, pertany absolutament a les plantilles de funcionaris i laborals d'este
Ajuntament, distribuint-se de la següent manera.

Representants de l'Administració, que actuen en cada Mesa Electoral, en la
recollida de dades: Trenta,  més dos suplents.

Col·laboradors administratius de les Secretaria General. Sis.
Encarregats de la distribució de material i preparació dels Col·legis Electorals.

Dotze
Informació dels electors en cada Col·legi Electoral: Quatre.

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

Primer.- Quedar assabentat de l'informe del Secretari General d'este
Ajuntament,  delegat així mateix de la Junta Electoral de Zona, i de tots els detalls
relatius a les pròximes eleccions locals i autonòmiques, que ha de celebrar-se el
pròxim dia 25 de maig de 2003.-

Segon.- Establir el dia 28 d'abril, dilluns, a les 12 hores, per a celebrar en
sessió extraordinària del Ple de la Corporació, el sorteig per a la designació dels
Presidents i Vocals de les 30 meses Electorals, amb els seus corresponent suplents,
que han de participar en l'indicat procés electoral.

4t.- EXP. NÚM. 82/2003, SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS
ORDINARI PER A COBRIR EL LLOC DE TREBALL D'INTERVENTOR D'ESTA
CORPORACIÓ, RESERVAT A FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL.

Donat compte de la Resolució d'Alcaldia número 271, de 27 de març de 2003,
del tenor literal següent:

“Vist l'acord plenari de 6 de febrer de 2003, pel qual es van 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.

Vista la Base segona que regula el referenciat concurs, que establix la
composició del Tribunal de valoració i, advertit error en la dita designació donat que
el nombre de membres resulta ser parell, procedix en conseqüència modificar la
composició del dit Tribunal.

Esta Alcaldia en ús de les atribucions que li conferix 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.- Modificar la composició del Tribunal de Valoració del concurs per a



la provisió del lloc de treball d'Interventor d'este Ajuntament, que queda integrat pels
següents membres:

TITULARS:
 President: El senyor Alfonso Rus Terol, Alcalde-President de l'Ajuntament de

XÀTIVA o membre en qui delegue.
Vocals:
Un Regidor designat per l'Alcalde: El senyor José Díez Cuquerella.
Un funcionari de carrera amb habilitació de  caràcter nacional d'igual o

superior categoria que la del lloc convocat: El senyor Miguel Alcocel Albert, Secretari
General de l'Ajuntament de XÀTIVA.

Un representant de la Generalitat Valenciana  designat per la Direcció
General d'Interior.

Un  Tècnic  expert en la matèria  designat  per  l'Alcalde: Senyora Amparo
Mateu Cerdà, Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de XÀTIVA,
Responsable de l'Àrea de Personal.

Secretari:
El de la Corporació, el senyor Miguel Alcocel Albert, o funcionari en qui

delegue.
SUPLENTS:
 President: El senyor Antonio Perales Perales o membre de la Corporació en

qui delegue.
Vocals:
Un regidor designat per l'Alcalde: El senyor Ramon Vila Gisbert.
Un funcionari de carrera amb habilitació de  caràcter nacional d'igual o

superior categoria que la del lloc convocat, designat per l'Alcalde: El senyor Céssar
Ferrer Pombo, Secretari General de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

Un representant de la Generalitat Valenciana  designat per la Direcció
General d'Interior.

Un  Tècnic  expert en la matèria  designat  per  l'Alcalde: El senyor Juan
Boluda Vaja, Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de XÀTIVA.

Secretari:
El funcionari d'habilitació nacional que substituïsca el de la Corporació.
Segon.- Donar compte d'esta Resolució al Ple de la Corporació per a la seua

ratificació en la pròxima sessió plenària que es celebre.
Tercer.- Comunicar la present Resolució a la Direcció General

d'Administració Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.”

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

Ratificar en tots els seus termes la Resolució nombre 271 de 27 de març de
2003, anteriorment transcrita, sobre modificació del Tribunal de valoració del
concurs ordinari per a cobrir el lloc de treball d'Interventor, vacant en esta
Corporació.

5é.- EXP. NÚM.  83/2003, SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL 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 número 267, de 27 de març de 2003,
del tenor literal següent:

“Vist l'acord plenari de 6 de febrer de 2003, pel qual es van 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.

Vista la Base segona que regula el referenciat concurs, que establix la
composició del Tribunal de valoració i, advertit error en la dita designació donat que
el nombre de membres resulta ser parell, procedix en conseqüència modificar la
composició del dit Tribunal.

Esta Alcaldia en ús de les atribucions que li conferix 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.- Modificar la composició del Tribunal de Valoració del concurs per a
la provisió del lloc de treball de Vicesecretari d'este Ajuntament, que queda integrat
pels següents membres:

TITULARS:
 President: El senyor Alfonso Rus Terol, Alcalde-President de l'Ajuntament de

XÀTIVA o membre en qui delegue.
Vocals:
Un Regidor designat per l'Alcalde: El senyor José Díez Cuquerella.
Un funcionari de carrera amb habilitació de  caràcter nacional d'igual o

superior categoria que la del lloc convocat: El senyor Miguel Alcocel Albert, Secretari
General de l'Ajuntament de XÀTIVA.

Un representant de la Generalitat Valenciana  designat per la Direcció
General d'Interior.

Un  Tècnic  expert en la matèria  designat  per  l'Alcalde: Senyora Amparo
Mateu Cerdà, Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de XÀTIVA,
Responsable de l'Àrea de Personal.

Secretari:
El de la Corporació, el senyor Miguel Alcocel Albert, o funcionari en qui

delegue
SUPLENTS:
 President: El senyor Antonio Perales Perales o membre de la Corporació en

qui delegue.
Vocals:
Un regidor designat per l'Alcalde: El senyor Ramon Vila Gisbert.
Un funcionari de carrera amb habilitació de  caràcter nacional d'igual o

superior categoria que la del lloc convocat, designat per l'Alcalde: El senyor Céssar
Ferrer Pombo, Secretari General de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

Un representant de la Generalitat Valenciana  designat per la Direcció
General d'Interior.

Un  Tècnic  expert en la matèria  designat  per  l'Alcalde: El senyor Juan
Boluda Vaja, Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de XÀTIVA.

Secretari:
El funcionari d'habilitació nacional que substituïsca el de la Corporació.
Segon.- Donar compte d'esta Resolució al Ple de la Corporació per a la seua

ratificació en la pròxima sessió plenària que es celebre.
Tercer.- Comunicar la present Resolució a la Direcció General



d'Administració Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.”

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

Ratificar en tots els seus termes la Resolució número 267 de 27 de març de
2003, anteriorment transcrita, sobre modificació del Tribunal de valoració del
concurs ordinari per a cobrir el lloc de treball de Vicesecretari, vacant en esta
Corporació.

6é.- EXPTE NÚM.  550/2000, PER A APROVACIÓ DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DE LA MERCANTIL ESPACIO, COMERCIO Y OCIO S.A., DEL
SECTOR T-2.

En virtut de la resolució  de l'Alcaldia, núm.126, de 14 de febrer de 2003, es
va sotmetre a exposició pública el Projecte d'Urbanització,  promogut per la
mercantil Espacio, Comercio y Ocio S.A., per a l'execució  del Sector T-2,  per mitjà
d'anunci en el diari Las Provincias, de data 21  de febrer de 2003,  i simultàniament
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV núm. 4452, del 4 de març de
2003, durant 1 mes, a fi de presentació d'al·legacions i  consulta del mateix,
conforme el que disposa l'article  53 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre,
Reguladora de l'Activitat Urbanística, de la Generalitat Valenciana,

Resultant, que  transcorregut el termini es van presentar al·legacions per la
Comunitat de Regants de la Séquia de la Vila, i per EN Salvador Agustí Ventura.

Vistos els informes emesos per l'oficina tècnica, si bé no hi ha inconvenient
per a la seua exposició pública, s'informa que hauran d'esmenar  les correccions
proposades en l'informe de l'Enginyer Tècnic d'obres públiques, de data 28 de gener
de 2003 i de l'Enginyer Tècnic industrial  de 30 de gener de 2003.

Considerant el que disposa  l'article 53 la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de
la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, quant al règim
establit per a la tramitació i aprovació de Projectes d'urbanització.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  d'Urbanisme     i   Disciplina
Urbanística, de data 8 d'abril de 2003.

Per l'Ajuntament Ple, després de la deliberació i per majoria de tretze vots a
favor, dels membres del Partit Popular, presents en sessió, i sis vots en contra, dels
membres del grup socialista, assistents es va prendre  el següent ACORD:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització, promogut per la
mercantil, Espacio, Comercio y Ocio S.A, per a l'execució  del Sector T-2, amb un
pressupost d'execució material de 2.946.219 euros, si bé “condicionat” a la
presentació de l'Annex relatiu a  les correccions tècniques requerides en l'informe de
l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, de data 28 de gener de 2003 i de l'Enginyer
Tècnic industrial  de 30 de gener de 2003.

Segon.- Advertir l'urbanitzador que l'executivitat de l'acte, queda
condicionada a la presentació de la documentació requerida, i que una vegada
supervisada pels tècnics municipals, i amb la seua plena conformitat, es procedirà a
donar compte a l'Alcalde - President de la Corporació, a fi de procedir a ordenar la
publicació del contingut de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província, conforme el que disposa l'art. 59.4 de la LRAU.



Tercer.- Estimar l'al·legació presentada per la Comunitat de Regants de la
Séquia de la Vila, en concepte de repartiments de talles i vesses extraordinàries de
les obres de canvi de reg tradicional a reg localitzat, que devia El senyor José
Torregrosa Soro, conforme al que disposa l'art. 212.1.2 de la Llei d'Aigües, hauran
d'assumir-se pel propietari de les mateixes, la qual cosa se li comunicarà a
l'empresa Espacio, Comercio y Ocio S.A., perquè en prengueu coneixement i
efectivitat del pagament dels mateixos.

Quart.- Desestimar l'al·legació presentada per EN Salvador Agustí Ventura,
per no referir-se la Projecte d'Urbanització objecte d'aprovació, si no a una qüestió
aliena d'interés  particular, amb independència d'això, l'Arquitecte redactor del
PGOU, informa respecte d'això  sobre la qüestió plantejada, remetent-li al Sr. Agustí,
còpia de l'informe perquè en prenga coneixement i efectes oportuns.

Cinqué.- Donat compte de l'acord de la Comissió de Govern de data 15 de
juliol de 2002, sobre la correcció d'errrata de les normes d'ordenació detallada del
Pla Parcial de Millora del sector T-2, s'haurà de procedir a unificar tràmits, i remetre
per a la seua  publicació en el BOP, un  anunci que comprenga la dita rectificació,
junt amb l'acord d'adjudicació definitiva del Projecte d'Urbanització.

Sisé.- Notificar el present acord a l'Urbanitzador Espai, Comerç i Oci S.A,
als interessats, als al·legants, al Sr. Catalá redactor del  Projecte d'Urbanització a fi
de present la documentació requerida. Així mateix donar compte  l'Arquitecte
assessor urbanista, així com a l'Arquitecte municipal, i  al Supervisor de les obres
d'urbanització, a més dels  Inspectors d'obres municipals, i a l'Arqueòleg municipal.

7é- EXPTE. NÚM. 400/2002, APROVACIÓ DEL PLA PARCIAL INTEGRAT
DEL SECTOR R-9,  FOIES–B,  I PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA
U.E. NÚM.1, DEL SECTOR R-9, FOIES–B, PROMOGUT PER
CONSTRUCCIONES BOLVENS S.L., I ADJUDICACIÓ.

Donat compte, de la resolució núm.782,  de  data 18 de novembre de 2002,
adoptada per l'Alcalde President de la Corporació, sotmetent a exposició pública la
proposta promoguda per la mercantil CONSTRUCCIONES BOLVENS S.L., de
Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 1, del Sector R-9,
FOIES -B, del Sòl Urbanitzable, amb una superfície total de 37.554,35  m2, que
comprén una  Alternativa Tècnica i un Avantprojecte d'Urbanització de la U.E. 1, i
un Pla Parcial de la totalitat del sector.

Resultant, que conforme el que disposa  l'article  46.3-4 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 23  de
novembre de 2002,  i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV
núm.4.387 del 27 de novembre de 2002, durant 20 dies i el Pla Parcial, durant 1
mes,  a fi de presentació d'al·legacions i consultes, exhibint la seua documentació
completa.

Resultant, que en el termini de presentació de proposicions
juridicoeconòmiques, va ser presentada una sola plica, com així consta en l'Acta
d'obertura de pliques de  data 7 de gener de 2003, per Construccions BOLVENS
S.L., a la seua pròpia  Alternativa, constant el següent:

> Proposició Jurídica Econòmica Núm. 1, per CONSTRUCCIONES



BOLVENS S.L., oferint per a executar l'Alternativa Tècnica  presentada per si
mateix, per a la unitat d'execució, i per un cost total del programa  per import de
1.125.379,73 euros, més IVA, si bé es troben  incloses  despeses generals i de
gestió de l'urbanitzador,   Benefici de l'urbanitzador, honoraris tècnics, més la
totalitat de  despeses jurídiques i financeres.

Resultant, que durant el termini  de 10 dies, de conformitat amb allò 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  transcorreguts els terminis es van presentar les següents
al·legacions:  per EN Pedro Enrique Martínez Morales i Na Mª José Climent Barba;
per SRA Pilar Asensio Vera; pel Col·legi Territorial d'Arquitectes de València i per
Iberdrola Distribución.

Vist l'informe resolent les qüestions tècniques plantejades en les al·legacions,
que consten en l'informe de l'Arquitecte redactor del PGOU de 2 d'abril de 2003.

Resultant, que en el citat  informe urbanístic d’EN José V. Aragó Domingo,
de data 2 d'abril, en què es referix al contingut  de la proposició econòmica jurídica,
tant el que referix al percentatge de retribució 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 que s'ajusten al que disposa el Pla.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  d'Urbanisme     i   Disciplina
Urbanística, adoptat en la  sessió celebrada en data 8 d'abril de 2003.

Per l'Ajuntament Ple, després de la deliberació i per majoria de tretze vots a
favor dels membres del Partit Popular, i sis vots en contra, dels membres  del Grup
socialista, es va prendre el següent ACORD:

Primer.- Aprovar definitivament la proposta promoguda per la mercantil
CONSTRUCCIONES BOLVENS S.L., de Programa d'Actuació Integrada de la Unitat
d'Execució núm. 1 del Sector R-9 FOIES -B, del Sòl Urbanitzable, per un cost total
del programa de 1.125.379,73 euros, més IVA,  amb un  termini màxim d'execució
de 38 mesos, oferint una  garantia del 7 % del cost del programa. El Programa del
qual comprén: una  Alternativa Tècnica, un Avantprojecte d'urbanització de la U.E. 1,
i  un Pla Parcial de la totalitat del sector, si bé l'aprovació queda “condicionada” a la
presentació de la Cèdula d'Urbanització. Advertint l'urbanitzador que per tant
l'executivitat de l'acte, queda condicionada a la presentació de la documentació
requerida, i que una vegada supervisada pels tècnics municipals, i amb la seua
plena conformitat, es procedirà a donar compte a l'Alcalde a fi de procedir a ordenar
la publicació del contingut de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província, conforme al que disposa l'art. 59.4 de la LRAU.

Segon.- Adjudicar definitivament  l'execució del Programa  d'Actuació
Integrada, a Construcciones BOLVENS S.L.  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 referenciada, a subscriure
entre l'Ajuntament de XÀTIVA i Construcciones BOLVENS S.L., en el qual
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.- Estimar les al·legacions presentades  per: EN Pedro Enrique Martínez
Morales i Na Mª José Climent Barba, comunicant a l'Urbanitzador que haurà de
procedir a  correcció del traçat del viari. Estimar l'al·legació de  SRA Pilar Asensio
Vera, comunicant a l'Urbanitzador que haurà de procedir a modificar el traçat de la
rotonda; així com es procedirà a introduir les correccions establides per Iberdrola
Distribución.

Cinqué.- Procedir a notificar al  Col·legi Territorial d'Arquitectes de València,
que quant als terrenys del terme municipal de Genovés tocant el sector, cap matisar
que estan classificats com a Sòl no urbanitzable, mentre que la fracció de zona
verda suposadament no computable és insignificant.

Sisé.- Notificar el present acord als interessats, als al·legants, i a l'Arquitecta
redactora del Programa d'actuació integrada, a fi que presente el Projecte
d'Urbanització, amb les correccions plantejades, així com el projecte de
reparcel·lació,  i la Cèdula d'Urbanització. Donar compte així mateix, a  l'Arquitecte
redactor del PGOU, a l'Arquitecte municipal,  i al Supervisor de les obres
d'urbanització, així com  als  Inspectors d'obres municipals, i a l'Arqueòleg municipal.

8é.-  EXPTE. NÚM. 343/2000, PER A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR R-3 “EL PALASIET”, PROMOGUT PER LA
CONSTRUCTORA LLANERA , S.L.

Enunciat este punt de l'Orde del Dia pel Secretari de la corporació, pel Tinent
d'Alcalde Delegat de la Comissió d'Urbanisme, es va sol·licitar  fóra retirat i quedar
pendent d'estudi, per no haver pogut incorporar-se al mateix un informe tècnic.

La Corporació, per unanimitat, a l'empara del que preveu l'art. 92.1 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de
28 de Novembre de 1986, va acordar no tractar el present assumpte deixant-lo
pendent sobre la taula, perquè una vegada degudament estudiant fóra sotmés de
nou coneixement d'este mateix òrgan de Govern.-

9é. - EXPTE.NÚM. 29/2003, PER A L'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA
ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURA URBANA, PER A L'EVACUACIÓ D'AIGÜES
PLUVIALS DELS SECTORS, BOLA I, BOLA II I PALASIET.

En virtut de l'acord plenari de data 17 de gener de 2003, es va sotmetre a
exposició pública el Pla Especial per a la “Construcció d'un Col·lector per a la
recollida d'Aigües Pluvials dels sectors Bola I, Bola II i PALASIET, per mitjà d'anunci
en el diari Las Provincias, de 13 de febrer de 2003, i simultàniament en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV núm. 4431, del 3 de febrer de 2003 i en
el DOGV núm. 4.450 de 28 de febrer de 2003, rectificant un error, durant 1 mes,
iniciant el còmput de terminis, a fi que es pogueren    formular  al·legacions, així com
consultar en este Ajuntament  - Departament d'Urbanisme -, conforme al que
disposa l'article  38 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat
Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística.

Resultant, que transcorregut el termini d'exposició,  no hi ha al·legacions
respecte d'això, excepte l'escrit remés per  Patrimoni de Renfe, advertint que per a
l'execució de les obres, haurà de sol·licitar-se autorització a la dita delegació.

Vistos els informes elaborats per l'Enginyer d'Obres Públiques, El senyor Julio
Garcia Reig, i pel  redactor del PGOU,  El senyor José V. Aragó Domingo, de data
14 de gener de 2003, informant que procedix exposar al públic el Pla Especial, i així



mateix com a procediment independent i  tractament de Projecte d'Urbanització la
Separata núm. 7 sobre “Connexió provisional Clavegueram del Sector Bola II”.

Considerant, que conclosos els tràmits establits en l'article  38.2 de la Llei
6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat
Urbanística, l'Ajuntament Ple podrà remetre el Pla Especial a la Conselleria
competent en Urbanisme, interessant la seua aprovació definitiva.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 8 d'abril de 2003.

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

Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de XÀTIVA, de conformitat al
procediment disposat en la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística Llei 6/94, de 15
de novembre de la Generalitat Valenciana,  per a la “Construcció d'un Col·lector per
a la recollida d'Aigües Pluvials dels Sectors Bola I, Bola II i PALASIET,” una vegada
sotmés al tràmit d'informació pública, conforme al que disposa l'art. 38 de la LRAU,
sense existir al·legacions.

Segon.- Aprovar definitivament,  instruït com a procediment independent, i
amb  tractament de Projecte d'Urbanització, “La Separata núm. 7 sobre Connexió
Provisional Clavegueram del Sector Bola II”.

Tercer.- Remetre l'expedient a la Comissió territorial d'Urbanisme, interessant
la seua aprovació definitiva, donant compte d'això  a Patrimoni de Renfe, i als
departaments d'Obres, a l'Arquitecte municipal i a l'Arquitecte Urbanista, i Enginyer
d'Obres Públiques, i a tots els afectats. Donar compte  així mateix, a la UTE, Albaida
Urbana S.A. i LLopis Urbana S.L, com a Agent Urbanitzador de Bola II,  com a
urbanitzador de la “Connexió Provisional Clavegueram del sector Bola II”, així com
als urbanitzadors dels sectors afectats;  Pla Parcial Camí de la Bola S.L, com a
agent urbanitzador de Bola I, i a Llanera S.L, com a agent urbanitzador del
PALASIET.

10é.- EXPTE.NÚM. 495/2000, PER A DESIGNACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL I-
2 LA VILA; RELACIÓ DE LES SUPERFÍCIES EXTERNES A APORTAR AL
SECTOR, I  SOL·LICITUD REALITZADA PER L'URBANITZADOR RESPECTE DE
LES OBRES D'INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA.

Donat compte dels antecedents d'expedient,  on consta l'acord plenari de
l'Ajuntament de XÀTIVA, adoptat en la  sessió celebrada el dia  8 de novembre de
2001, aprovant definitivament el Pla Parcial i el Programa  d'Actuació  Integrada i
”Les Bases per a la selecció de l'Urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada”
del  sector I –2, La Vila, del Sòl Urbanitzable Industrial; així com l'acord plenari  d'11
d'abril de 2002, aprovant provisionalment el Projecte d'Urbanització  redactat per
Vetges Tú i Mediterrania S.L., i l'acord de 18 de juliol de 2002, adjudicant
provisionalment l'execució de les obres d'urbanització del Programa d'Actuació
Integrada de la Unitat d'Execució del Sector I-2 La Vila, del Sòl Urbanitzable
Industrial, a la mercantil  URBANITZACIONS XÀTIVA S.L.

Resultant, que en les Bases per a la selecció de l'Urbanitzador del Programa
d'Actuació Integrada, s'establix: en la Base 1.3.2, que la direcció d'Obres



correspondrà als tècnics contractats per l'Urbanitzador, a proposta de l'Ajuntament, i
en la Base 1.4.2, que per a la redacció del projecte de reparcel·lació per
l'Urbanitzador es sol·licitarà a l'Ajuntament   la relació de terrenys dotacionals de la
xàrcia primària que han de ser inclosos en l'àrea  reparcel·lable.

Vist l'escrit  presentat per registre d'entrada de 26 de febrer de 2003,
núm.3461, proposant a l'Ajuntament, la designació de la direcció facultativa a favor
de tres tècnics de la seua confiança, conforme el que disposa la Base 1.3.2 i
sol·licitant la relació de terrenys dotacionales de la xàrcia primària que han de ser
incloses en l'àrea  reparcel·lable, conforme el que disposa la Base 1.4.2.

Vista la  petició formulada per URBANITZACIONS XÀTIVA S.L., presentada
per registre d'entrada núm.3460,  de data 26 de febrer de 2003, sol·licitant la cessió
parcial de la urbanització, a CONSTRUCCIONES GUIJARRO S.A., referides  a la
infraestructura elèctrica, a fi de beneficiar-se  del fet que este últim és membre de la
Federació de Promotors Immobiliaris de la C.V., la qual ha subscrit amb Iberdrola un
Conveni de Col·laboració.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 8 d'abril de 2003.

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

Primer.- Designar com a Direcció facultativa de les obres d'Urbanització del
sector I-2 La Vila, els Arquitectes proposats per l'Agent Urbanitzador
URBANITZACIONS XÀTIVA S.L., que a continuació es relacionen:

EN Manuel Ramos Torró, Arquitecte, Col·legiat núm.4784
EN Francisco Galiana Gil, Arquitecte, Col·legiat núm.4518
EN Carlos Gironés Sanchis, Arquitecte Tècnic.
Segon.- Incloure en el projecte de reparcel·lació del sector I-2 La Vila, com a

terrenys dotacionals de la xàrcia primària, les següents parcel·les cadastrals:
25/178.- Francisco Garcia Sanchis,  superfície   >8.342 m2.
25/104.- Concha Bonastre Martínez,  superfície   >4.668 m2.
  25/73.- Lilaya Argüello Martín,        superfície   >9.151 m2.
25/185.- Federico Climent Mateu,    superfície    >985  m2.
Tercer.- Denegar la sol·licitud de cessió parcial de la Urbanització, referida a

la infraestructura elèctrica, per entendre que menyscaba la desitjable unicitat tècnica
que ha de regir en totes les tasques d'execució d'obres,  així com per la demora que
suposaria en l'execució de les obres d'urbanització, ja que conforme al que disposa
l'art. 29.11 de la LRAU, seria exigible la redacció d'una programació degudament
coordinada i  l'elaboració d'un conjunt de compromisos que satisfacen les exigències
de programació originària, tot això amb els tràmits formals preceptius.

Quart.- Donar compte del present  acord als interessats;  a l'Agent
Urbanitzador, URBANITZACIONS XÀTIVA S.L.;  a Construcciones Guijarro S.A. Així
com als Arquitectes designats com a Direcció facultativa i a Vetges tú i Mediterrània,
com a redactors del Pla Parcial, així com  al Servei d'Inspecció municipal d'Obres, a
l'Arquitecte municipal i a l'Arquitecte Urbanista i  a  l'Enginyer d'Obres Públiques,
com a supervisor.

11é.-EXPTE. NÚM.. 271/2003.- PER A L'APROVACIÓ DEL PLEC DE
CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS, DE  LA CONCESSIÓ DEL
DRET DE SUPERFÍCIE DE TERRENYS DOTACIONALS PÚBLICS DE



PROPIETAT MUNICIPAL, EN LA PARCEL·LA RD-49, PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UNA RESIDÈNCIA PER A PERSONES  DISCAPACITADES, I LA SEUA
POSTERIOR EXPLOTACIÓ, A XÀTIVA.

Vist  l'expedient instruït per a la  contractació per mitjà de  procediment obert
modalitat de concurs, de  la “concessió del Dret de Superfície de terrenys
dotacionals públics de propietat municipal, en la parcel·la RD-49, per a la
construcció d'una Residència per a Persones Discapacitades, i la seua posterior
explotació, a la ciutat de XÀTIVA“, en què consta el Plec de clàusules
administratives  particulars per  les  quals ha de regir-se la preparació, adjudicació,  i
desenrotllament del contracte.

Vist l'acord plenari de data 6 de març de 2003, aprovant  el canvi d'ús detallat
dominant de les zones   d'esportiu recreatiu públic, a ús assistencial públic, de la
parcel·la qualificada en el PGOU com dotacional públic, concretament la
denominada RD-49,  conforme a l'informe del redactor del PGOU de data 3 de març
de 2003, i en base a l'interés públic de construcció d'una residència  per a persones
discapacitades.

Considerant, que el contracte per a la prestació del servei objecte d'este
concurs contempla dos aspectes, un el de la cessió onerosa d'un dret de superfície
regulat en la Llei del Sòl de 1976, per a la construcció d'una residència per a
Discapacitats i un altre, de naturalesa administrativa, que es formalitzarà  per a
l'explotació d'una Residència per a persones Discapacitades, per mitjà d'un
contracte de concessió de gestió d'un servei públic.

Considerant, que allò  que  disposa el Llibre II, Títol II,  i  en concret l'article
159.1 de la R.ENL.2/ 2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, tractant-se d'un  contracte de gestió de serveis públics
ordinàriament la  forma d'adjudicació serà per mitjà de concurs, i per procediment
obert, complint-se els terminis assenyalats  en l'article 78 de la citada Llei.   Aplicant-
se per a  la  tramitació  de l'expedient  de  contractació  les disposicions  generals  i
preparatòries per a estos tipus  de contractes.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  d'Urbanisme     i   Disciplina
Urbanística, sessió celebrada en data 8 d'abril de 2003.

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

 Primer.- Aprovar  l'expedient  instruït per a  la  contractació  per mitjà de
procediment obert  modalitat  de concurs,  de  la  concessió del servei  de   “Dret de
Superfície de terrenys dotacionals públics de propietat municipal, en la parcel·la
Dotacional Pública RD-49, per a la construcció d'una Residència per a Persones
Discapacitades, i la seua posterior explotació, a la ciutat de XÀTIVA” . La duració del
contracte es fixa en 50 anys, a comptar des de la formalització  del contracte.

Segon.- El tipus de licitació, objecte d'esta concessió del dret de superfície en
terrenys qualificats com dotacional públic, s'entén a l'alça, fixant una quantitat com a
pressupost  mínim per a la construcció de l'immoble, de 901.518,16 € (150 milions
de pessetes) , el projecte del qual serà valorat segons els criteris objectius, fixats en
l'article 5é del Plec de clàusules administratives.

L'import total es desglossarà  pels licitadors en les seues  proposicions, per
mitjà de la presentació del Projecte o Estudi valorat de l'immoble, destinat a futura
Residència per a Discapacitats, en la superfície cedida a l'efecte de 7.000 m2, i amb
les condicions tècniques que s'adjunten en Annex II.- Sobre condicions de
l'edificabilitat en els terrenys del sector dotacional. El cànon anual, a satisfer a



l'Ajuntament, s'establix en 5.410 euros, a l'alça.
Tercer.- Aprovar   el    Plec    de    clàusules  administratives  particulars  per

les quals ha de regir-se  la preparació,  adjudicació,  i desenrotllament del  contracte.

Quart.- Procedir  a  l'exposició    pública  del plec de clàusules administratives
particulars, conforme al procediment legalment establit, i procedir a la tramitació de
l'expedient.

Cinqué.- Donar compte del present  acord a la Regidora de Benestar Social,
així com al Regidor d'Urbanisme i a l'Interventor de fons municipals, a fi del seu
coneixement i efectes oportuns.

12é.- EXPTE. NÚM. 222/2003, PER A L'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ, ENTRE ESTE AJUNTAMENT I LA CONSELLERIA DE
CULTURA I EDUCACIÓ, PER A ADHERIR-SE A UN PROGRAMA
D'INFORMATITZACIÓ COMUNA DE LA XÀRCIA DE LECTURA PÚBLICA
VALENCIANA.-

Donat compte de l'escrit de data 10 de març de 2003, de la Conselleria de
Cultura i Educació, remetent, en relació amb la incorporació de la Biblioteca Pública
Municipal al Programa d'Informatització Comuna de les Biblioteques Valencianes, un
model de Conveni de Col·laboració per al dit Programa, a subscriure entre este
Ajuntament i la Conselleria de Cultura i Educació, amb el següent contingut:
“REUNITS,

D'una banda, l'Honorable Sr. Conseller de Cultura i Educació, El senyor
Manuel Tarancón Fandos, en virtut dels acords adoptats pel Consell de la
Generalitat Valenciana de dates ____, especialment facultat per a la subscripció del
present conveni.

I d'una altra, El senyor Alfonso Rus Terol, Alcalde President de l'Excm.
Ajuntament de Xàtiva, en nom i representació del mateix, especialment facultat per a
la subscripció del present conveni, en virtut de l'acord adoptat en sessió del Ple de
data __ d'abril de 2003; assistit en este acte pel Sr. Secretari de la Corporació, i
d'acord amb l'article nové de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, d'Organització
Bibliotecària de la Comunitat Valenciana. MANIFESTEN:

Que la Constitució Espanyola establix en el seu article 44 que els poders
públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.

La Llei 10/86 de 30 de desembre, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat
Valenciana establix que l'accés a la cultura és un dret de tots els ciutadans, com a
servei públic que és, i deu ser emparat i garantit pels poders i institucions públiques.
La Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, en el seu article 77
definix com a part integrant del patrimoni bibliogràfic i audiovisual valencià els fons
de biblioteques i hemeroteques i les col·leccions bibliogràfiques i hemerogràfiques
de titularitat pública existents a la Comunitat Valenciana.

Que la Conselleria de Cultura i Educació és un òrgan de l'Administració de la
Generalitat Valenciana entre els objectius del qual es troba la promoció de la cultura
a la Comunitat Valenciana.

Que l'Excm. Ajuntament de Xàtiva i la Conselleria de Cultura i Educació,
estan d'acord a establir una col·laboració per al suport mutu en la consecució dels
objectius que perseguixen. CLÀUSULES:

I. Sobre el Programa d'Informatització Comuna de la Xàrcia de



Lectura Pública Valenciana.

Clàusula 1a. La Biblioteca Pública, pertanyent a l'Excm. Ajuntament de
Xàtiva, forma part de la Xàrcia de Lectura Pública Valenciana, segons conveni
signat el 30 de desembre de 1994 (nombre de registre 0045/95), participant de tots
els avantatges, beneficis i obligacions inherents a la seua condició.

Clàusula 2a. El Programa d'Informatització Comuna de la Xàrcia de Lectura
Pública Valenciana suposa la interconnexió de les biblioteques valencianes i la
posada en marxa d'un programa comú de gestió bibliotecària informatitzada que
comporta la creació d'un catàleg col·lectiu únic de registres bibliogràfics i d'una base
de dades unificades de lectors.

Clàusula 3a. El Programa d'Informatització Comuna comporta l'adopció de
sistemes comuns de treball i d'unes mateixes normes de catalogació, classificació
de documents, inscripció de lectors i reglament de préstec de documents.

II. De les obligacions de l'Ajuntament.
Clàusula 4a. L'Excm. Ajuntament de Xàtiva s'obliga a:
a) Proporcionar i adaptar, si és procedent, el maquinari o suport físic

informàtic que requerix el Programa d'Informatització Comuna de la Xàrcia
de Lectura Pública Valenciana.

b) Dotar i adaptar, si és procedent, a la Biblioteca Pública Municipal, les
connexions telefòniques i/o telemàtiques necessàries per a la incorporació
i manteniment en el Programa d'Informatització Comuna de la Xàrcia de
Lectura Pública Valenciana.

c) Sufragar els costos que generen les connexions telefòniques i/o
telemàtiques que comporte la incorporació i manteniment en el Programa
d'Informatització Comuna de la Xàrcia de Lectura Pública Valenciana.

d) Disposar de personal bibliotecari capacitat tècnicament per a gestionar el
programa de gestió bibliotecària i realització de catalogació cooperativa i
assumir les normes de catalogació, classificació, inscripció de lectors i
préstec de documents del Programa d'Informatització Comuna de les
Biblioteques Públiques.

III. De les obligacions de la Conselleria de Cultura i Educació.
Clàusula 5a. La Conselleria de Cultura i Educació, per la seua banda,

s'obliga a:
a) Assumir la direcció tècnica del Programa d'Informatització Comuna de la

Xàrcia de Lectura Pública Valenciana.
b) Aportar el programa de gestió integral bibliotecària comuna i costejar el

manteniment del Programa de gestió integral bibliotecària fins a la data de
finalització del conveni.

c) Aportar el suport físic informàtic centralitzat necessari que fa possible la
interconnexió de les biblioteques del Programa d'Informatització Comuna
de la Xàrcia de Lectura Pública Valenciana i costejar el seu manteniment
fins a la data de finalització del conveni.

IV. De la vigència del conveni.
Clàusula 6a. Este conveni entrarà en vigor el dia de la seua signatura, i

podrà ser rescindit a petició de qualsevol de les parts amb tres mesos d'antelació.
Clàusula 7a. La vigència del conveni serà fins al 31 de desembre de 2004,

podent-se posteriorment renovar per addenda si ambdues administracions ho
consideren convenient.-“

Vistos els Informes favorables emesos pel Sr. Bibliotecari i pel Sr. Informàtic



Municipals, en data 20 i 21 de març de 2003, respectivament.
Vist el dictamen favorable, emés per unanimitat,  per la Comissió Municipal

Informativa Permanent de Cultura i Educació, el passat 27 de març de 2003.

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

Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració per al Programa
d'Informatització Comuna de la Xàrcia de Lectura Pública Valenciana, a subscriure
entre la Conselleria de Cultura i Educació i este Ajuntament de Xàtiva, transcrit en la
part expositiva del present acord.

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 al Sr. Francesc Torres Faus, Cap del
Servei d'Arxius i Biblioteques, de la Conselleria de Cultura i Educació i comunicar-ho
al Sr. Tinent d'Alcalde, Delegat de Cultura i Educació, al Sr. Bibliotecari Municipal, al
Sr. Informàtic Municipal i al Departament d'Intervenció, als efectes procedents.-

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,  el fet
de 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:

Pel Secretari de la Corporació s'informa que en el Registre General
d'Entrada, s'han presentat prèviament a  esta sessió ordinària les següents Mocions:

- Del Grup Socialista, sobre la guerra d'Iraq.
- Del partit Popular:

Ø Sobre ajuda humanitària per al poble iraquià.
Ø Sobre mort de periodistes en la guerra d'Iraq.
Ø Sobre la il·legalització de Batasuna, esta ultima es presenta en mà en este

mateix moment, pel Sr. Díez Cuquerella.

 A petició del Sr. President, es produïx una xicoteta recessió a fi de poder
facilitar fotocòpia de les Mocions als senyors del Consistori que així ho desitgen

13é.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA, SOBRE DIVERSOS ASPECTES
DE LA GUERRA D'IRAQ I AUXILI HUMANITARI A TRAVÉS DE LES ONGS I LES
AGÈNCIES DE LES NACIONS UNIDES.-

Pel Secretari de la Corporació es va procedir a donar lectura íntegra de la
Moció presentada, amb el següent tenor literal:

 “Des del començament de la guerra, el dia 20 de març els ciutadans i
ciutadanes estem veient a través dels diferents mitjans de comunicació que la
guerra contra Iraq, lluny de provocar l'enfonsament del règim de Saddam Hussein, el
que està provocant és una carnisseria diària que afecta principalment la població



civil. Tots els dies veiem imatges de dones, xiquets, ancians i hòmens mutilats o
morts, que res tenen a veure amb la guerra però que són qui sofrixen les seues
conseqüències més dramàtiques.

Esta situació no és tolerable ja que cal suposar que si reflexionem respecte
d'això, el dolor provocat per les massacres, en alguns casos sobre famílies
senceres, només poden traginar un rancor i uns desitjos de venjança difícil d'oblidar.

L'opinió pública en general de forma aclaparadora ha demostrat el seu total i
absolut rebuig a esta guerra. Però el camí iniciat pel Sr. Bush, el Sr. Blair i el Sr.
Aznar en les Açores només ha estat el principi d'una "guerra preventiva" que està
portant la mort i el patiment a un poble ja de per si sotmés a l'autoritarisme d'un
dictador.

Els qui estan protagonitzant esta acció militar saben que és una guerra
il·legal, il·legítima, injusta i immoral. Esta és una guerra al marge de les Nacions
Unides, del seu Consell de Seguretat i de la resta de les Institucions Internacionals,
que atempta contra els valors i els principis de la democràcia i de l'orde i el dret
internacional. No es pot parlar de seguretat quan amb este atac s'ha generat la
major inseguretat que el món ha conegut en els últims temps. On està el límit d'esta
barbàrie? A Síria, a Iran,

Rebutgem les agressions als militants, càrrecs públics i seus del Partit
Popular. Però, també, volem manifestar que este no és el centre del debat polític. Al
mateix temps, ens oposem a l'intent de responsabilitzar, directament o indirecta, per
intolerable i fals, als partits polítics que no compartixen la seua posició sobre esta
guerra, de les accions violentes dels carrers. Creiem en la legitimitat dels ciutadans i
ciutadanes a manifestar-se democràticament i pacíficament en contra d'esta guerra,
al mateix temps, que, també, rebutgem per il·legítims els aldarulls i les accions
violentes de tot caràcter que s'han produït i que es puguen produir en un futur. En
estos moments hem de centrar-nos, per rebutjable, en la política bel·ligerant que
està desenrotllant el Sr. Aznar i el Govern del Partit Popular contra el poble iraquià,
que és qui vertaderament està sofrint les conseqüències d'una guerra cruel i indigna.

 Als pocs dies d'iniciar-se la guerra ja podem veure com els costos polítics,
materials, econòmics, ecològics, socials i humanitaris són incalculables. I hui no és
possible que el Partit Popular se’ns presente com a defensor de l'enviament de
l'ajuda humanitària a Iraq i ser al mateix temps el promotor d'esta guerra.

Construir la pau és més difícil que acabar la guerra i hui els qui han
protagonitzat este conflicte no tenen legitimitat moral ni ètica per a administrar la
reconstrucció d'Iraq i molt menys l'ajuda humanitària.

D'acord amb el que exposà anteriorment el Grup Municipal Socialista proposa
a l'Ajuntament Ple el següent ACORD:
1. Que s'aprove una partida pressupostària extraordinària d'acord amb les
possibilitats econòmiques de l'Ajuntament i al marge de l'ajuda destinada al
desenrotllament, per a auxiliar el poble iraquià.
2. Que la dita ajuda es destine a les ONGS i/o les Agències de les Nacions
Unides que treballen en la zona i tot això d'acord amb les directrius de les Nacions
Unides.
3. Mostrar la nostra solidaritat amb el poble iraquià i llançar una campanya de
sensibilització sobre la crisi humanitària generada.
4. Instar el Govern d'Espanya a treballar intensament perquè cessen els atacs
militars, que cesse la participació de les forces armades espanyoles i que tornen



immediatament a Espanya.
5. Demanar al Govern d'Espanya que torne a les diferents organitzacions
internacionals multilaterals. Especialment les Nacions Unides perquè es puga
recuperar el seu protagonisme en les relacions internacionals i en la solució pacífica
de la crisi, així com per a gestionar la reconstrucció d'Iraq tant en l'àmbit econòmic,
com en el social i polític.
           Que l'Ajuntament Ple aprove comunicar este acord al Govern d'Espanya, al
Congrés dels Diputats, a l'Ambaixada d'Iraq a Espanya i a les Nacions Unides.”

L'Ajuntament Ple, després d'esta deliberació i per majoria de tretze vots en
contra, dels membres del Partit Popular i sis vots a favor, dels del Grup Socialista,
va prendre el següent ACORD:

            Rebutjar la proposta continguda en la moció presentada pel grup socialista,
sobre diversos aspectes  de la guerra d'Iraq i auxili humanitari a través de les ONGS
i les agències de les Nacions Unides.-

14é.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ EL PARTIT
POPULAR,  EN  SOLIDARITAT I AJUDA HUMANITÀRIA CAP AL POBLE
IRAQUIÀ

Pel Secretari de la Corporació, es va procedir a donar lectura a la Moció
presentada, del següent tenor literal:

 “En estos moments en què els hòmens i dones iraquians estan sofrint pel
conflicte internacional la responsabilitat dels quals correspon en exclusiva a Sadam
Hussein i al seu règim, els regidors del Partit Popular, com la gran majoria dels
ciutadans del nostre país, col·laborem també i treballem per a mantindre la pau al
món.

Volem constatar i manifestar la nostra solidaritat amb el patiment del poble
iraquià, que durant tants anys ha patit l'opressió i l'empobriment conscientment
provocats pel règim de Sadam Hussein.

Considerem que, davant de la crida llançada per l'ONU reclamant un esforç
extraordinari per a finançar assistència humanitària d'urgència a la població
iraquiana durant els pròxims sis mesos, este Ajuntament no pot romandre alié. En
estes circumstàncies la solidaritat és especialment important i requerix de tot el
nostre suport, però també de l'ajuda humanitària en el més ampli sentit de la
paraula.

En el dia de hui, al desig generalitzat de pau i llibertat, ha de sumar-se la
nostra aportació per a aconseguir pal·liar en la mesura que es puga el patiment de la
població civil iraquiana.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents
acords:

PRIMER.- Instar l'Alcalde i la Comissió de Govern a promoure quantes
iniciatives dins de l'àmbit municipal siguen possibles, per a impulsar projectes de
cooperació destinats a proporcionar ajuda humanitària a Iraq i als països  limítrofs
que puguen acollir refugiats iraquians. Establint com prioritaris els destinats a la
protecció dels xiquets i les persones més dèbils.

SEGON.- Coordinar estos esforços amb les ajudes de l'Estat, les iniciatives
de les Institucions Internacionals i els treballs de les Organitzacions no



governamentals implantades en el nostre àmbit.
TERCER.- Contribuir econòmicament al compte "ajuda espanyola

d'emergència AECI", per a això s'insta l'Alcalde a realitzar les modificacions de
crèdit oportunes per a establir l'import d'esta ajuda en funció de les disponibilitats
pressupostàries.

QUART.- Manifestar el desig d'esta Corporació perquè el conflicte bèl·lic
finalitze com més prompte millor i amb el menor nombre de pèrdues humanes.”

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, va aprovar la moció
a què fa referència el present punt, quant a la concessió d'ajuda humanitària al
poble iraquià, i amb la discrepància del Grup Socialista quant a la via que haguera
de donar-se a esta ajuda, que propugnaven es fera a través de les ONGS i dels
canals propis de les Nacions Unides, en els propis termes de la seua redacció.

15é.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARTIT POPULAR, SOBRE
ELS PROFESSIONALS DE LA INFORMACIÓ EN EL CONFLICTE D'IRAQ.-

Pel Secretari de la Corporació, es va procedir seguidament a donar lectura a
la moció declaració institucional presentada pel partit Popular, del següent tenor
literal:

           “La llibertat d'expressió i la llibertat de premsa són valors fonamentals del
nostre sistema constitucional.

Per això tots els professionals de la informació en múltiples ocasions, com
són els conflictes armats, desenrotllen la seua labor professional en circumstàncies
adverses i complicades, amb risc de la seua pròpia vida, a fi d'oferir la millor
informació a tota la societat.

Després de la trista mort del periodista Julio A, Parrado per una bomba de
l'exèrcit iraquià, i l'atac sofrit per l'Hotel Palestí de Bagdad, on es troben treballant
tots els professionals de la comunicació internacionals desplaçats al conflicte d'Iraq,
on també va resultar mort el càmera de televisió José Couso, hem de testimoniar el
nostre suport i màxim respecte per la tasca que tots els professionals de la premsa
realitzen diàriament,
         Per tot l'anterior L'AJUNTAMENT de Xàtiva, formula la següent
DECLARACIÓ:
         PRIMER: L'Ajuntament de Xàtiva, lamenta profundament la pèrdua de Julio
Anguita Parrado, un professional de la informació que exercia de manera exemplar
les seues funcions en el conflicte d'Iraq, i testimonia el seu més sentit condol a la
seua família i a tots els professionals del diari El Mundo.
        SEGON: L'Ajuntament de XÀTIVA lamenta igualment la mort del càmera de
televisió José Couso i manifesta el seu suport a tots els professionals de la cadena
de televisió Tele 5.

    TERCER: L'Ajuntament de Xàtiva expressa el seu reconeixement a tots
aquells professionals de la comunicació que diàriament arrisquen la seua vida
perquè els ciutadans vegem satisfet el nostre dret a la informació.”

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

Aprovar la Moció presentada pel Partit Popular, adoptant a l'efecte les



següents RESOLUCIONS:
Primer.- L'Ajuntament de Xàtiva, lamenta profundament la pèrdua d’EN Julio

Anguita Parrado, un professional de la informació que exercia de manera exemplar
les seues funcions en el conflicte d'Iraq, i testimoniar el seu més sentit condol a la
seua família i a tots els professionals del diari El Mundo.
        Segon.- L'Ajuntament de XÀTIVA lamenta igualment la mort del càmera de
televisió EN José Couso i manifesta el seu suport a tots els professionals de la
cadena de televisió Tele 5.

    Tercer.- L'Ajuntament de Xàtiva expressa el seu reconeixement a tots aquells
professionals de la comunicació que diàriament arrisquen la seua vida perquè els
ciutadans vegem satisfet el nostre dret a la informació.

16é.- MOCIÓ   QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR EN SUPORT DE
LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE DECLARA LA
IL·LEGALITZACIÓ DE BATASUNA

Pel Secretari de la Corporació, es va donar lectura integra a la moció
presentada amb el següent tenor literal.

“Un dels elements de major preocupació per als espanyols és el terrorisme.
Des de fa anys la banda terrorista ETA, utilitzant cobertures Polítiques,

culturals, financeres i socials, està distorsionant la vida democràtica del nostre país i
impedint la llibertat real de molts ciutadans, a més d'atemptar contra la vida de
milers d'innocents.

El Congrés dels Diputats va aprovar per una àmplia majoria la Llei de Partits
Polítics, que constituïx una mesura de legítima defensa democràtica i de garantia
per a la llibertat de tots els ciutadans. Esta Llei permet el funcionament democràtic
de totes les organitzacions polítiques, però impedix l'ús de la violència, la cobertura
del violent valent-se de les institucions cridades a defensar la llibertat i el pluralisme i
la creació d'espais d'impunitat per als violents.

El Govern i el Parlament van instar al Tribunal Suprem la il·legalització de
Batasuna, buscant la desaparició del terrorisme a través de l'eliminació de la seua
cobertura política.

La sentència del Tribunal Suprem, que culminà el procés iniciat fa 7 mesos
en el Congrés dels Diputats, suposa una mesura proporcionada i necessària per a
eixe Partit, que lluny de condemnar les prop de mil persones assassinades, 80
segrestos, innumerables amenaces i extorsions, les ha aplaudit i fins i tot justificat
en els Plens de nombrosos municipis, sense que açò puga, en cap cas, basar-se en
la Llibertat d'expressió.

La il·legalització de Batasuna suposa un acte de justícia i de respecte cap a
les víctimes del terrorisme, l'exemple de les quals constituïx una motivació especial
per a preservar els valors democràtics.

La sentència d'il·legalització de Batasuna i de les seues marques electorals
HB i EH és doncs una mesura necessària per a garantir el funcionament de tot el
sistema democràtic del qual forma part activa el nostre Ajuntament, d'acord amb la
citada Llei de Partits Polítics que contempla com a circumstàncies que permeten
il·legalitzar una formació política el fet de “fomentar, propiciar o legitimar la
violència”, "complementar i recolzar políticament les accions terroristes” i “promoure,
donar cobertura o participar en homenatges" als qui cometeren les accions



violentes.
Els Municipis, especialment els del País Basc, vénen patint un clima

irrespirable per les campanyes de descrèdit, aïllament social i amenaces de les
marques electorals d'ETA cap als Regidors i Regidores no nacionalistes, o el que és
encara  pitjor, pels terribles atemptats de la banda terrorista que controla i dirigix la
formació política il·legalitzada.

La culminació, doncs, del procés d'il·legalització impedix la continuació d'una
situació insostenible i també que els terroristes seguisquen formant part dels Plens
Municipals i de les candidatures electorals.

          I per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva PROPOSA l'adopció dels
següents ACORDS:

1.   Manifesta que la sentència del Tribunal Suprem que declara la
il·legalització de Batasuna suposa un pas fonamental i necessari per a preservar
la democràcia i normalitzar la vida política en els municipis bascos i insta a la
seua immediata execució.

2. Reitera la seua confiança en la democràcia i en els instruments i
garanties que atorga l'estat de dret.

3. Mostra el seu suport a l'acord per les llibertats i contra el terrorisme i
insta a totes les forces polítiques a donar el seu ple suport als objectius del
mateix

4. Insta als Poders Públics a adoptar i defensar totes les actuacions que
asseguren el lliure exercici del dret de vot en qualsevol part del territori nacional i
que es garantisca en especial que els partits polítics puguen contribuir a formar
la voluntat política dels ciutadans sense coaccions de cap classe
      5. Sol·licita als Poders Públics que s'adopten les mesures necessàries
per a garantir la igualtat de condicions per a l'exercici dels drets i llibertats de tots
i en especial per a concórrer a les Eleccions Municipals del pròxim 25 de maig.
      6. Reclama als Poders Públics adopten les mesures oportunes per a
evitar possibles fraus de Llei amb la creació de partits amb sigles noves que
donen cobertura a la banda terrorista i encobrisquen les vertaderes intencions
d'ETA i el seu entorn.

7.      Donar traslladat del present acord al Parlament i al Govern Basc,
així com a les Corts Generals i al Govern de la Nació.”

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per majoria de dèsset vots a favor,
dels dènou assistents a sessió, i dos en contra, dels senyors En Juan Manuel
Sancarlos Pla i Senyora Mercedes Climent Vivancos, va prendre el següent
ACORD:

Primer.- Aprovar la moció presentada pel Partit Popular, en suport de la
sentència del Tribunal Suprem que declara la il·legalització de Batasuna,  havent de
donar-se compliment al seu contingut, en la forma que queda redactat.-
          Segon.- Donar traslladat del present acord al Parlament i al Govern Basc, així
com a les Corts Generals i al Govern de la Nació.”

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 CATORZE HORES I CINQUANTA MINUTS DEL DIA
DEL SEU COMENÇAMENT.


