
PLE ORDINARI NÚM. 6

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les tretze
hores i deu minuts del dia 8 de maig de l'any 2003, davall 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 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 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - EN José Díez Cuquerella
3 - EN Rafael Capuz Aznar
4 - SR

A
Rosa Maria Esteban Miedes

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:

- EN Ramon Vila Gisbert
- EN Joaquín Sànchez Pérez

Durant el punt 3r de l'Orde del Dia, entra en sessió, amb el degut permís de la
Presidència, el Regidor EN Juan Carlos Crespo Badia.

Assistix també el Sr. Interventor de Fons, EN Joaquín Grau Pellicer, en les
funcions assessores pròpies del seu càrrec.

En el punt 4 de l'Orde del Dia, referit a l'aprovació de la Urbanització del
Polígon Industrial de Meses, el Regidor El senyor Ildefonso Suàrez Garrido, va
expressar la seua voluntat d'absentar-se de sessió, per tindre familiars amb interés
personal en el dit assumpte, de conformitat amb el que preceptua l'article 96 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de
28 de novembre de 1986. Reintegrant-se seguidament en finalitzar la votació de
l'assumpte.

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 LES ACTES CORRESPONENTS A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA NÚM. 4, DE 10 D'ABRIL I L'EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5, DE 28
D'ABRIL DE 2003.

De conformitat amb el que preceptua l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor Alcalde President va preguntar si algun membre de la
Corporació havia de formular alguna observació  a les actes corresponents a la
sessió ordinària, núm. 4 de 10 d'abril i a l'extraordinària, núm. 5, de 28 d'abril,
ambdues de 2003, que havien estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la
present sessió.

No havent formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents van
ser aprovades les actes de referència, corresponents a les dues mencionades
sessions.

2n.- EXPTE. NÚM. 251/2003, SOBRE  SOL·LICITUD DE PRÉSTEC PER A
FINANÇAR INVERSIONS DE L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2003.

Donat compte de l'expedient instruït per la Intervenció de Fons,  sol·licitant
oferta a diverses entitats de crèdit, a fi de contractar un préstec a llarg termini per a
finançar les inversions previstes en el pressupost de 2003, per un import total de
343.419,57 €.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Patrimoni,
de 28 d'abril de 2003, en què es proposa la formalització del contracte de préstec
amb Caixa del Mediterrani, per haver oferit la millor oferta econòmica.

Vist l'informe de l'Interventor-acctal., en què fa constar, que l'expedient de



referència reunix tots els requisits legals contemplats en els articles 49 a 56 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, que el préstec
està previst en el pressupost, aprovat pel Ple de la Corporació el 27 de desembre de
2002, així com que de la liquidació de l'activitat ordinària de l'exercici 2002, es
deduïx un estalvi net positiu i que el volum total del capital viu de les operacions de
crèdit vigents a curt i llarg termini, no excedix el 110 per cent dels ingressos corrents
liquidats en l'exercici de 2002.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat, amb el quòrum de majoria absoluta que
exigix l'article 47-3-g) de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, va prendre el següent ACORD:

Primer.- Aprovar el contracte de préstec amb CAIXA DEL MEDITERRANI,
per import de 343.419,57 €, per a finançar diverses obres del Pla d'Inversions de
l'exercici 2003, amb subjecció a les següents característiques:

Terme de disposició de fons: des de la data de formalització del contracte
fins al 31-12-2003.

Carència: des de la data de formalització del contracte fins al 31-12-2004,
període durant el  qual només es pagaran interessos del capital disposat.

Terme d'amortització: el principal s'amortitzarà en el terme de deu anys, a
partir de l'1 de gener de 2005, data de finalització del període de carència, per mitjà
del pagament de 39 quotes de 8.585,39 € i una última de 8.585,46 €

Tipus d'interés: EURIBOR a 12 mesos més 0,24 %, sense arredoniment
(revisió anual)

Segon.- Facultar l'Alcalde per a l'execució del present acord i la signatura de
tots els documents que en Dret siguen necessaris.

Tercer.- Notificar el present acord a la Caixa del Mediterrani, i a les altres
entitats participants en el concurs, Bancaixa i Caixa d’Ontinyent, i a la Intervenció de
Fons als efectes oportuns.

3r.- EXPTE.NÚM. 584/1997, SOBRE CESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL SITUAT A
L'AVINGUDA SELGAS,  NÙMERO 3, A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT,
PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA OFICINA COMARCAL.

Donat compte del model de Conveni de cessió de local remés per la
Conselleria de Medi Ambient, en què consta que com a conseqüència de les
gestions realitzades entre l'Alcaldia d'este Ajuntament i la dita Conselleria i la visita
realitzada a Xàtiva pel Director Territorial, es va acordar la idoneïtat del local siti a
l'avinguda SELGAS, número 3,  abans Oficina PROP, per a ubicar l'Oficina
Comarcal a fi de prestar els serveis de la dita oficina a tots els veïns residents en els
municipis que comprén esta comarca. L'oficina tindrà un àmbit supracomarcal al
costat d'altres que s'obriran a Polinyà de Xúquer, Chelva, Llíria i Requena.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres, de 6 de maig
de 2003.

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

Primer: Aprovar la cessió a la Conselleria de Medi Ambient de l'ús del local a
la planta baixa, siti en l'avinguda SELGAS número 3, propietat de SRA Isabel
Estrela Gozalbes, del qual és arrendatari este Ajuntament, per a la seu d'una



Oficina Comarcal de la Conselleria de Medi Ambient, per a prestació dels serveis de
la dita Conselleria, sent per compte de la mateixa les despeses de condicionament
del local i amb una durada condicionada al destí de la dita oficina als fins citats.

Segon: Facultar l'Alcalde President per a la signatura dels documents i
realització de les gestions necessàries en execució del present acord.

Tercer: Notificar el present acord a SRA Isabel Estrela Gozalbes, en la seua
condició de propietària del referit local, donant compte a la Conselleria de Medi
Ambient, així com al Regidor Delegat dels serveis municipals Medi Ambient.

4t.- EXPTE. NÚM.  197/2003, PER A L'APROVACIÓ  DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ ÚNICA DEL SECTOR MESES,
EN SÒL URBANITZABLE  INDUSTRIAL.

Donat compte de l'expedient tramitat núm. 599/2000, per a l'aprovació del
Programa d'Actuació Integrada  i del Projecte de Reparcel·lació que van ser
definitivament aprovats per acord de l'Ajuntament Ple de 6 de juny de 2002,
ratificant-se l'aprovació definitiva per acord de la Comissió de Govern de 29 de juliol
de 2002, publicant-se l'aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del
dia 29 d'agost de 2002 i en el Diari Levante de 14 d'agost de 2002, i havent-ho
degudament notificat  als titulars de drets registra'ls.

Resultant, que redactat el Projecte d'Urbanització, es va procedir en virtut de
l'acord de la Comissió de Govern, de data 10 de març de 2003, a sotmetre a
exposició pública el Projecte d'Urbanització de l'Execució Única del Sector Meses
redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports,  EN José Ibàñez Climent en
representació d'INSET, S.L,  amb un pressupost per a coneixement de
l'Administració de 3.387.468,83 euros.

Resultant, que sotmés a informació pública i simultània, per mitjà d'anunci en
el diari Las Provincias, de data 31 de març de 2003, i en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, durant 1 mes,   DOGV núm. 4.475, del  7 d'abril de 2003, 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, de la Generalitat Valenciana Reguladora
de l'Activitat Urbanística, sense que transcorregut el termini no es presentara
al·legació alguna.

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

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'Obres, de 6 de maig
de 2003.

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

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització, promogut per
gestió directa, per a l'Execució Única del Sector Meses redactat per l'Enginyer de
Camins, Canals i Ports,  EN José Ibàñez Climent en representació d'INSET, S.L,
amb un pressupost per a coneixement de l'Administració de 3.387.468,83 euros.

Segon.- Facultar 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, així com a la instrucció d'expedient
per a la contractació de les obres d'urbanització, conforme al projecte d'urbanització
i de reparcel·lació aprovats.

Tercer.- Notificar el present acord a INSET S.L. a  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.

5é.- EXPTE. NÚM. 122/2002, PER A L'APROVACIÓ DE L'ESTUDI DE
DETALL EN LA PARCEL·LA DOTACIONAL DEL SECTOR R-3 EL PALASIET,
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'INSTITUT DR. LLUIS  SIMARRO LACABRA.

Resultant, que per acord de la Comissió de Govern,  adoptat en data 10 de
març de 2003,  es va sotmetre a informació pública l'Estudi de Detall, redactat per a
la  construcció d'un nou Institut d'Educació Secundària,  en els terrenys destinats a
Dotació educatiu cultural, en el Sector PALASIET Parcel·la ED-118, d'una superfície
de 14.000 m2.

 Resultant, que sotmés a informació pública, per mitjà d'anunci en el diari Las
Provincias, de data 31  de març de 2003,  i simultàniament en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, durant 1 mes,   DOGV núm. 4.473, del  7 d'abril de 2003, a fi
de presentació d'al·legacions i  consulta del mateix, conforme el que disposa els
articles 46 i 52 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística, no  es va presentar al·legació alguna.

Donat compte que, l'Estudi de detall va ser redactat  per l'Arquitecte municipal
com a conseqüència de la proposta de cessió a la Conselleria d'Educació i Cultura
d'una parcel·la dotacional pública per a la  construcció d'un nou institut en els
terrenys destinats a Dotació educatiu cultural en el sector PALASIET Parcel·la ED-
118, a fi d'adequar per mitjà del dit estudi, les actuals condicions d'edificació per a
les zones destinades a dotacions, de forma que poguera conjugar-se el substantiu
de la zona i el desenrotllament adequat de l'equipament educatiu, definint-se les
regles urbanístiques que permeten el desenrotllament adequat de l'Institut
d'Educació Secundària

Considerant,  el que disposa  l'article 46,52 la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, el
règim establit per a l'elaboració, tramitació i aprovació de Programes d'Actuació
Integrada, és igualment aplicable als Estudis de detall d'iniciativa municipal o
particular.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'Obres, de 6 de maig
de 2003.

Per l'Ajuntament Ple, després de la deliberació i per unanimitat, va ser
adoptat el següent ACORD:

Primer.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall, redactat per l'Arquitecte
municipal per a la  construcció d'un nou Institut d'Educació Secundària,  en els
terrenys destinats a Dotació educatiu cultural en el sector PALASIET Parcel·la ED-
118, d'una superfície de 14.000 m2.

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província, conforme al que disposa l'art. 59.4 de la LRAU.

Tercer.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Educació i Cultura, així



mateix donar compte a l'Arquitecte assessor urbanista, així com a l'Arquitecte
municipal, i  al Supervisor de les obres d'urbanització, a més a l'Enginyer tècnic
industrial,  i a l'Arqueòleg municipal.

6é.- EXPTE. NÚM. 150/2003, SOBRE CONVENI AMB IMELSA SUBVENCIÓ
PROMOCIÓ TURISME RURAL ACTIVITATS CASTELL

Vistos els antecedents obrants en l'expedient tramitat per a sol·licitar ajudes
per a la promoció del Turisme Rural al castell, a l'Exma. Diputació de València.

Vist l'acord la Comissió de Govern de 25 de Març de 2003, aprovant la
realització d'activitats amb l'objectiu de promocionar el Turisme Rural i al mateix
temps incrementar les visites al Castell de Xàtiva, amb un pressupost detallat de
60.000.-€.

Vist el conveni de col·laboració entre la mercantil IMPULS ECONÒMIC
LOCAL, S.A. (IMELSA) i l'Ajuntament de Xàtiva, en el qual s'estableixen les
clàusules per al suport a la realització de les mencionades activitats que tindran lloc
des de finals de Març a Juliol de 2003, per mitjà d'una ajuda econòmica de 42.000.-
€.

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

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre IMELSA, Servei de
Turisme i l'Ajuntament de Xàtiva, del següent tenor literal:

REUNITS
“D'una banda, la mercantil IMPULS ECONÒMIC LOCAL, S.A. (IMELSA),

amb CIF núm. A96029483  i amb domicili als presents efectes al C/ Roger de Flor,
13 de la ciutat de València.

Intervé en el seu nom i representació, i en qualitat de Conseller-Delegat
N’Eugenio Pérez Mifsud, major d'edat, amb DNI núm. 73.916.590-H segons
escriptura de data 13.02.01 atorgada davant de Notari de València,  N’Antonio
Chapa Blasco, núm. 41 del seu protocol.

D'una altra banda, l'Ajuntament de Xàtiva, amb CIF núm. P-4614700-E i amb
domicili als presents efectes a l'Albereda Jaume I, 35 de Xàtiva, València.

Intervé en el seu nom i en qualitat d'Alcalde-President, N’Alfonso Rus , Major
d'edat i amb DNI núm. 20.388.518-F amb càrrec vigent segons assevera.

Estos dos compareixents accepten el caràcter amb què intervenen i es
reconeixen recíprocament capacitats per al present acte, és per això que de mutu
acord

EXPOSEN:
I.- Que l'empresa pública IMELSA té entre el seu objecte social la promoció,

suport i participació en activitats econòmiques, empresarials i socials que
contribuïsquen al desenrotllament de l'entorn socioeconòmic i del potencial endogen
local, potenciant iniciatives i projectes creadors de riquesa i ocupació.

II.-  Que a tal fi IMELSA porta a terme en coordinació amb el Servei de
Turisme de la Diputació de València les realitzacions d'una sèrie de programes i
actuacions encaminades al desenrotllament i promoció dels recursos  turístics en



l'àmbit de la Província de València.
III.- Que per Consell d'Administració d'IMELSA en sessió celebrada el dia 13

de desembre de 2001, es va aprovar la proposta de canvi de logotip de la marca
turística, “València, Terra i Mar,  Diputació de València”.

IV.- Que al si de la Diputació es va constituir el 7 de novembre de 1996 un
consell Sectorial de Turisme com a òrgan Consultiu de la Diputació, de participació
dels Municipis i del sector turístic en la gestió provincial.

V.- Que l'Ajuntament de Xàtiva, ha sol·licitat a IMELSA (Servei de Turisme) en
data 7 de març de 2003, una ajuda econòmica per al desenrotllament de la seua
activitat en la celebració d'un espectacle d'aus rapaços , un espectacle teatral amb
representació d'actes històrics, una fira medieval i exposició artesanal …, destinat al
sector turístic.

Estos esdeveniments afavorixen òptimament al desenrotllament i la promoció
turística ja que s'espera la participació de nombrosos visitants. Per això per a la
consecució dels objectius d'ambdues parts, estos acorden subscriure el present
conveni de col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- L'objectiu del present conveni és el suport per mitjà d'ajuda
econòmica a l'Ajuntament de Xàtiva per a sufragar despeses de l'organització de
dites jornades que tindran lloc des de finals de març fins a Juliol de 2003.

SEGONA.- L'ajuda econòmica per al desenrotllament de dites activitats serà
de 42.000.- Euros, a càrrec del pressupost de Turisme de l'exercici 2003 sempre
que existisca partida pressupostària de l'any 2003, destinat a Ajuntaments.

La Dita quantitat serà pagada per l'empresa pública IMELSA prèvia
justificació de la realització de les activitats subvencionades, una vegada complits
els requisits que s'assenyalen en la clàusula cinquena, per a això l'Ajuntament de
Xàtiva aportarà els justificants de les despeses derivades de la realització de la
celebració de les activitats exposades en l’apartat V.

TERCERA.- L'Ajuntament de Xàtiva i en el seu nom N’Alfonso Rus Terol
accepta esta ajuda a títol de mera liberalitat sense que supose contraprestació
alguna, oferix a IMELSA  la possibilitat de col·locar la marca turística “València Terra
i Mar, Diputació de València” en la celebració de dites activitats fins al mes de juliol
de 2003, segons la Memòria que consta en l'expedient, havent d'aparéixer  la marca
turística en cartelleria, fullets, premsa així com la col·laboració de la Diputació de
València, a través de la marca “València, Terra i Mar, Diputació de València”.

QUARTA.- Als efectes del pagament de l'ajuda econòmica, els justificants a
lliurar prèviament per l'Ajuntament de Xàtiva seran:

1) Documentació  acreditativa que dites activitats s'han dur a terme per part
de l'Ajuntament de Xàtiva segons allò acordat i dossier de premsa de totes les
activitats que s'han dut a terme en els dits esdeveniments.

2) Justificants de les despeses relacionades necessàriament amb l'activitat
objecte de les ajudes corresponents a l'any 2003. El pagament de l'ajuda econòmica
s'efectuarà prèvia presentació dels mateixos, una vegada realitzats els tràmits
administratius oportuns. El pagament de l'ajuda econòmica que s'establix en la
clàusula segona quedarà supeditat a l'existència de crèdit suficient.

Els Dits justificants de despeses hauran de ser entregats abans del dia 30 de
novembre de 2003, en el Servei de Turisme de l'Excma. Diputació de València, siti a



la Plaça de Manises, 2 pta 7-8 de València. Hauran de consistir en factures originals
o fotocòpies compulsades expedides a nom de l'Ajuntament de Xàtiva, precedides
per una relació de totes elles.

Tractant-se de despeses no susceptibles de justificacions per mitjà de factura,
serà admissible l'emissió de rebuts (originals o fotocòpies degudament compulsades
i ordenades) en què constara el NIF tant de l'entitat que emet la factura com de
l'entitat pagadora, lloc i data d'emissió i concepte, així com la rúbrica del perceptor.

CINQUENA,- La validesa d'este conveni queda supeditada a l'aprovació pel
Ple de l'Ajuntament de Xàtiva. El Secretari de l'Ajuntament remetrà certificat
acreditatiu de l'acord plenari aprovatori.

SISENA.- IMELSA, podrà anul·lar totalment o parcial l'ajuda econòmica
atorgada per incompliment del que establix qualsevol de les clàusules anteriors. Del
present conveni es donarà compte en el pròxim Consell d'Administració d'IMELSA.”

Segon.- Autoritzar el Sr. Alcalde, per a la signatura del mateix, així com dels
documents que en Dret siguen necessaris per al seu desenrotllament i
perfeccionament.

Tercer.- Remetre còpia certificada del present acord a IMPULS ECONÒMIC
LOCAL, S.A. (IMELSA), C/ Roger de flor, 13, 2a planta, 46001 VALÈNCIA I DONAR
COMPTE del present acord a la Regidora Delegada de Turisme i al departament
d'Intervenció,  als efectes corresponents.

DESPATX EXTRAORDINARI

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 el següent assumpte no inclòs en l'Orde del
Dia de la present sessió,  sent acceptat per unanimitat:

7é.- EXPTE. NÚM. 254/2003,  PER A L'ADQUISICIÓ I POSTERIOR CESSIÓ
A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA DELS TERRENYS PRECISOS
PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DENOMINADA “GLORIETA D'ACCÉS A
TORRE LLORIS A LA CV-578, XÀTIVA A MANUEL (AZ-266)”.

Donat compte de l'expedient incoat a instància d'esta Regidoria d'Urbanisme i
Obres, per a l'adquisició i posterior cessió a la Diputació Provincial de València dels
terrenys precisos per a l'execució de l'obra denominada “Glorieta d'accés a Torre
LLORIS a la CV-578, XÀTIVA a Manuel (AZ-266).
           Vistos els informes de l'Oficina Tècnica Municipal, compromisos d'adquisició
formalitzats amb els titulars de les propietats afectades, informes de Secretaria i
Intervenció que consten en l'expedient.

Advertida la necessitat, que ha estat degudament justificada, d'adoptar acord
d'adquisició dels mencionats terrenys per a la seua posterior cessió a la Diputació
Provincial de València, en nom a l'execució de l'obra pública d'interés municipal que
ha estat ressenyada.
          Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa  d'Obres, de data 6 de
maig de 2003.



          Per l'Ajuntament Ple, després de la deliberació i per unanimitat, va ser adoptat
el següent ACORD:

           Primer.- Declarar la necessitat de procedir a l'adquisició i posterior cessió a
la Diputació Provincial de València dels terrenys precisos per a l'execució de l'obra
denominada “Glorieta d'accés a Torre LLORIS a la CV-578, XÀTIVA a Manuel (AZ-
266) que consten individualitzadament relacionats en l'expedient.

Segon.- Ratificar els compromisos de compravenda subscrits pel senyor
Alcalde amb els propietaris afectats.

Tercer.- Seguir el procediment reglamentari oportú per a la cessió dels
esmentats béns a la Diputació Provincial de València.

Quart.- Aprovar la despesa corresponent per import de 30.000 euros a càrrec
de la partida pressupostària 632.60001 del Romanent de Tresoreria del Pressupost
de l'exercici 2002.

Cinqué.- Facultar el senyor Alcalde, tan àmpliament com en Dret fóra
necessari, perquè, en representació de l'Ajuntament de XÀTIVA,  comparega en
acte d'atorgament d'escriptura pública.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR.   ALCALDE
PRESIDENT ES VA DONAR PER FINALITZADA LA SESSIÓ,  SENT   LES
TRETZE HORES  I QUARANTA-CINC MINUTS  DEL  DIA  DEL  SEU
COMENÇAMENT.


