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PLE EXTRAORDINARI NÚM. 9

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'ESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  TRES DE
JULIOL 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 3 de Juliol 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 relacionen, en nombre de vint-i-un, a fi
de celebrar sessió extraordinària 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, la totalitat dels components i per tant la majoria exigida,
superior al terç de què legalment integren el Ple, per a celebrar sessió en primera
convocatòria, segons el que preveu l'article 90 del citat reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - EN Vicente Parra Sisternes
3 - Na Mª José Masip Sanchis
4 - EN Rafael Capuz Aznar
5 - EN Ramon Vila Gisbert
6 - N’ Antonio Perales Perales
7 - Na Maria Emilia Soro Perona
8 - Na Rosa Maria Esteban Miedes
9 - EN José Antonio Vidal Piquer

10 - N’ Elena Llopis Arnero
11 - EN Juan Carlos Crespo Badia
12 - EN Jorge Ferrer Montagud
13 - EN Ramon Ortolá Mestre
14 - N’ Ildefonso Suárez Garrido
15 - Na Mar Vicent Garcia
16 - EN Tomàs Fuster Bellido
17 - EN Rafael Llorens Gozalbes
18 - Na Sònia Arteaga Simon
19 - EN Vicent Caballero Hidalgo
20 - EN José Martínez Alventosa
21 - Na Cristina Mª Súñer Tormo

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.
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1r. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA     NÚM. 8,
DE 14 DE JUNY DE L'ANY 2003.

De conformitat amb el que preceptua l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor Alcalde President va preguntar si algun membre de la
Corporació havia de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Es va aprovar per majoria de vint vots favorables, i un únic vot en contra de la
Regidor la senyora Cristina Maria Súñer Tormo,  del grup unitari denominat Bloc
Nacionalista Valencià- Esquerra Verda. qui va justificar la seua postura  en el fet que
l'acta en qüestió estiguera redactada en castellà, quan el desenrotllament real de la
mateixa va ser en valencià en tot moment. Així, s'havia incorregut en l'error de
traduir la seua expressió de “poble valencià”, per la de “municipi”. Va afegir que ja
havia manifestat el seu desig que totes les comunicacions que se li dirigiren foren en
valencià, o es voria obligada a no donar-se per assabentada. Va anunciar que en un
altre moment d'esta mateixa sessió insistiria en esta qüestió

Pel Secretari de la Corporació, redactor de l'acta qüestionada, es va
manifestar amb fermesa que no hi havia per la seua banda cap obstacle  per a la
redacció de les actes tant en castellà com en valencià, per posseir els coneixements
exigibles per a això, però advertia de  la complexitat que comportava i la demora
que significaria per a l'activitat  normal de la Secretaria General al seu càrrec.
Encara que, en qualsevol cas, si calia cenyir-se estrictament al Reglament, les actes
havien de ser, en castellà i en valencià, la qual cosa, evidentment, duplicava el
treball.

El Sr. Alcalde, El senyor Alfonso Rus Terol, va mediar en la qüestió, afirmant
que no existia cap problema a accedir a l'exigència de la Sra. Regidora del Bloc
Nacionalista Valencià- Esquerra Verda,  i que seria atesa en la mesura que es puga,
donades les limitacions de personal que patia l'Administració. Es venia funcionant
sempre així i mai havia existit cap problema.  Es procuraria donar-li satisfacció en
la mesura que es puga, però demanava  comprensió i condescendència, i que es
sabera valorar el treball.

2n. - PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR EL SENYOR ILDEFONSO
SUÁREZ GARRIDO.

Seguidament, estant present en sessió el Regidor del grup Partit Socialista
Obrer Espanyol (P.S.O.E.), El senyor Ildefonso Suárez Garrido, que no havia assistit
a la sessió de constitució d'esta Corporació celebrada el passat dia 14 de Juny,
havent justificat la seua falta d'absència, va ser cridat a prestar promesa o jurament
a fi de prendre possessió del seu càrrec de Regidor en este Ajuntament, tal com
figurava en l'Acta de proclamació de Regidors de la Junta Electoral de Zona de
Xàtiva.

Pel Sr. Alcalde, El senyor Alfonso Rus Terol, li va ser llegida  la fórmula legal
del jurament o promesa d'acatament a la Constitució i al Rei, prometent el Sr.
Suárez Garrido, davant del Llibre Oficial de la Constitució, així fer-ho.

Complits els requisits legals, pel Sr. Alcalde se li va donar possessió del seu
càrrec de Regidor d'este Excm. Ajuntament de XÀTIVA, autoritzant-lo a ocupar el
seu lloc en les estrades.
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3r. - EXPTE. NÚM. 413/2003.  SOBRE CONEIXEMENT DE RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA, SOBRE  LA PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE DE  LA
CORPORACIÓ.

Pel Secretari de la Corporació, es va donar lectura a la Proposta de l'Alcaldia
Presidència, del següent tenor literal:
        “Celebrades les eleccions locals el passat dia 25 de maig de 2003 i constituïda
la nova Corporació municipal el passat dia 14 de juny, resulta procedent convocar
sessió extraordinària del Ple, a fi de resoldre diverses qüestions, necessàries per al
funcionament dels serveis municipalsment i conseqüentment, d'esta administració
pública.
        Vist l'informe de Secretaria, donant compte de normativa establida per l'article
46 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, per la qual cosa afecta a la
periodicitat de sessions ordinàries del Ple de la Corporació, en municipis de més de
20.000 habitants, que hauran de ser-ho almenys una vegada al mes, així com el que
preceptua l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, es proposa celebrarà sessió
ordinària el primer dijous de cada mes, a les vint hores, i que en el supòsit de
coincidir el primer dijous de mes en dia festiu o no laborable, la sessió ordinària es
traslladarà automàticament al següent dijous hàbil.

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

Primer.- El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària el primer dijous de
cada mes, a les vint hores, conforme a les previsions de l'article 46 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, subjectant-se el règim de les
sessions extraordinàries i urgents a l'especialment establit en la Llei i Reglament
d'Organització.
       Segon.- En el supòsit de coincidir el primer dijous de mes en dia festiu o no
laborable, la sessió ordinària es traslladarà automàticament al següent dijous hàbil,
sense necessitat de resolució alguna d'esta Alcaldia, excepte resolució expressa en
contrari de l'Alcaldia, oportunament notificada.

Tercer.- Notifique's formalment el present acord a tots els membres de la
Corporació i a la resta de departaments municipals per a general coneixement.-

4t.  EXPTE. NÚM. 413/2003, RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA
SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN I RÈGIM DE
SESSIONS.

        Donat compte pel Secretari de la Corporació de la Resolució de l'Alcaldia
Presidència, núm., 563, de 25 de Juny de 2003, del següent tenor literal:
       "Celebrades les eleccions locals el passat dia 25 de maig de 2003 i
constituïda la nova Corporació municipal el dia 14 de juny en curs, procedix
convocar sessió extraordinària del Ple, a fi de resoldre diverses qüestions,
necessàries per al funcionament dels serveis municipals i conseqüentment, d'esta
administració pública.
        Pel que fa a la composició de la Comissió de Govern, el seu funcionament i
periodicitat de sessions, segons el que preceptua els articles 38, 52, 112 i següents
del Reglament d'Organització, Funcionament i Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.),
i en virtut de les atribucions que a l'efecte m'estan conferides, VINC A RESOLDRE
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        Primer.- Nomenar membres de la Comissió de Govern els Regidors que
seguidament s'expressa:
        1. El senyor Vicente Parra Sisternes
        2. El senyor Rafael Capuz Aznar.
        3. El senyor Antonio Perales Perales.
        4. El senyor Ramon Vila Gisbert.
        5. El senyor José Antonio Vidal Piquer.
        6. El senyor Juan Carlos Crespo Badia.
        Ostentant la Presidència de la mateixa, l'Alcalde que subscriu.

        Segon.- Els anteriors nomenaments són per temps indefinit, supeditats a la
facultat de l'Alcaldia per a nomenar i separar lliurement els membres d'esta
Comissió, segons el que disposa l'article 52 del R.O.F.
        Tercer.- Els nomenaments que es tracta produiran efectes des de l'endemà
d'esta Resolució, sense perjuí de la preceptiva publicació d'este Decret en el Butlletí
Oficial de la Província.
        Quart.- La Comissió de Govern celebrarà sessió ordinària cada quinze dies,
dilluns, a les tretze hores, celebrant la primera d'elles dins dels deu dies següents a
la data d'esta Resolució i del corresponent acord Plenari.
        En els casos en què el dilluns, previst per a celebrar sessió ordinària
coincidisca en dia festiu o no laborable, la sessió que corresponga es celebrarà en
el següent dia hàbil, excepte resolució de l'Alcaldia en contrari.

Igualment, per raons de funcionalitat, el President podrà, per mitjà de
resolució raonada, ajornar el dia o l'hora de celebració de la sessió.
          Cinqué.- Notificar esta Resolució als Regidors afectats, donant compte
prèviament de la mateixa al Ple de la Corporació.“

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per majoria de dotze vots a favor,
de la totalitat dels regidors integrants del Partit Popular, i nou vots en contra, set dels
membres del grup socialista, i un de cadascun dels grups Esquerra Unida.+
Esquerra Valenciana: Entesa i Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, va
prendre el següent ACORD:

Quedar assabentat  de la composició de la Comissió de Govern en la forma
proposada pel Sr. Alcalde, segons consta en la part expositiva del present acord,
així com del règim de sessions restablit, segons consta en la part expositiva del
present acord, que haurà de ser complimentada en tots els seus  extrems.-

5é. - EXPTE. NÚM. 413/2003, SOBRE NOMENAMENT PER L'ALCALDIA
DE TINENTS D'ALCALDE.

Pel Secretari de la Corporació es va donar lectura a la Resolució de l'Alcaldia
núm. 564, de 25 de Juny de 2003, del següent tenor literal:
       “Celebrades les eleccions locals el passat dia 25 de maig de 2003 i
constituïda la nova Corporació municipal el dia 14 de juny, procedix convocar sessió
extraordinària del Ple, a fi de resoldre diverses qüestions, necessàries per al
funcionament dels serveis municipals i conseqüentment, d'esta administració
pública.
        Pel que fa al nomenament de Tinents d'Alcalde i de conformitat amb el que
disposa els articles 46 i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
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de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, i en virtut de les atribucions que
a l'efecte m'estan conferides, VINC A RESOLDRE:

       Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde els Regidors que seguidament
s'expressa i per l'orde que s'indica.

Primer Tinent Alcalde: EN Vicente Parra Sisternes.
Segon Tinent Alcalde: EN Rafael Capuz Aznar.
Tercer Tinent Alcalde: N’Antonio Perales Perales.
Quart Tinent Alcalde: EN Ramon Vila Gisbert.
Cinqué Tinent Alcalde: Na Rosa Mª Esteban Miedes.

       Segon.- Els anteriors nomenaments són per temps indefinit  supeditats a la
facultat de l'Alcaldia per a nomenar i separar lliurement els Tinents d'Alcalde, segons
el que disposa l'article 46 del R.O.F.

Per la senyora Cristina Maria Súñer Tormo, Portaveu del grup Bloc
Nacionalista Valencià- Esquerra Verda, prèviament a la lectura de la Resolució de
l'Alcaldia, es va manifestar que la proposta de designació de Tinents d'Alcalde
continguda en la mateixa,  xocava amb el que disposa l'art. 46 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
Novembre de 1986, en figurar com a Tinent d'Alcalde, un membre de la Corporació,
que no hi pertanyia, no obstant això a la Comissió de Govern, que en el punt
anterior s'havia donat a conéixer.

Tercer.- Els nomenaments que es tracta efectes des de l'endemà al de la
data d'esta Resolució, perjuí de la preceptiva publicació d'este Decret en el Butlletí
Oficial de la Província.
       Quart.- Notificar esta Resolució als Regidors afectats, donant compte
prèviament de la mateixa al de la Corporació.

El Sr. Alcalde, a la vista d'estes objeccions legals, va resoldre excloure de la
relació de Tinents d'Alcalde ressenyada, a la Regidora Senyora Rosa Mª Esteban
Miedes, quedant provisionalment modificada l'anterior Resolució, en  la relació de
Tinents d'Alcalde, del següent mode:

Primer Tinent Alcalde: EN Vicente Parra Sisternes.
Segon Tinent Alcalde: EN Rafael Capuz Aznar.
Tercer Tinent Alcalde: N’Antonio Perales Perales.
Quart Tinent Alcalde: EN Ramon Vila Gisbert.

6é. - EXPTE. NÚM. 413/2003, SOBRE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE
LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES PERMANENTS, A PROPOSTA
DE L'ALCALDIA.

Vist l'informe de la Secretaria General, sobre la creació i composició de les
Comissions Municipals Informatives Permanents.

Considerant, que l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de Novembre de 1986, disposa que dins
dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió o
sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguen precises a fi de
resoldre sobre diverses qüestions, entre elles la de creació i composició de les
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Comissions Informatives Permanents.
Considerant, així mateix, que l'article 124 d'este mateix Reglament definix les

Comissions Informatives Permanents com aquelles que es constituïxen amb
caràcter general distribuint entre elles les matèries que han de sotmetre's al Ple i
que el seu nombre i denominació inicial, així com qualsevol variació de les mateixes
durant el mandat corporatiu, es decidirà per mitjà d'acord adoptat pel Ple a proposta
de l'Alcalde o President, procurant, en la mesura que es puga la seua
correspondència amb el nombre i denominació de les grans àrees en què
s'estructuren els serveis corporatius.

Considerant, que en  l'acord de creació es determinarà la composició
concreta de les mateixes tenint en compte les següents regles.
a) L'Alcalde o President de la Corporació, és el President nat de totes elles, no

obstant això, la presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la
corporació a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció
efectuada en el seu si.

b) Cada Comissió estarà integrada de forma que la seua composició s'acomode a
la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats en la
Corporació.

Esta Alcaldia en l'exercici de les competències que li són pròpies i que li
vénen atribuïdes pel vigent Ordenament de Règim Local a l'Ajuntament Ple, ve a
PROPOSAR:

Primer-. La creació de les següents cinc Comissions Informatives
Permanents amb la següent denominació:

1r Comissió d'Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de Comptes.
2a Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura.
3a Comissió de Benestar Social, Sanitat, Fira i Festes, Turisme i

Conservatori.
4a Comissió d'Educació, Cultura, Joventut,  Esports i Modernització.
5a Comissió de Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana.
Segon.- Determinar en principi i sense caràcter exhaustiu les competències

que amb referència als distints serveis municipals s'atribuïxen a cadascuna de les
anteriors Comissions Informatives Permanents, de la manera següent:

COMISSIÓ 1
DENOMINACIÓ COMISSIÓ D'HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I

ESPECIAL DE COMPTES

Amb les següents COMPETÈNCIES
- Formació del Pressupost General:
- Execució del Pressupost General:
- Gestió del Pressupost de Despeses.
- Liquidació del Pressupost General.
- Compte General.
- Comptabilitat
- Tresoreria
- Registre de factures i fiscalització física.
- Operacions de crèdit.
- Operacions de Tresoreria.
- Formació i manteniment dels padrons fiscals.
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- Liquidacions tributàries massives deduïdes dels
padrons fiscals.

- Emissió dels instruments de cobrament.
- Relacions amb l'Administració Tributària de l'Estat en

els impostos municipals de gestió compartida.
- Atenció al contribuent.
- Gestió recaptatòria voluntària i executiva.
- Oficina d'impostos sobre béns immobles (IBI rústica,

urbana i Plusvàlues)
- Oficina de taxes i altres exaccions (vehicles, fem,

aigua, guals, etc).
- Reclamacions tributàries.
- Mercats.
- Pòlisses d'assegurança i consolidació.
- Tots aquells assumptes que hagen de ser dictaminats

per la Comissió Especial de Comptes.
Gestió de Compres

- Gestió de compres.
- Control d'adquisicions.
- Autorització i validació de tots els contractes menors de

serveis, serveis públics, subministraments i obres de
l'Ajuntament.

- Comparatiu d'ofertes.
- Relació amb la Intervenció General i la Tresoreria per a

la gestió i pagament de contractes menors.
Membres components

TITULARS
NOM I COGNOMS GRUP

PRESIDENT Rafael Capuz Aznar P.P.
VOCALS Antonio Perales Perales P.P.

Rosa Maria Esteban Miedes P.P.
Vicente Parra Sisternes P.P.
José Antonio Vidal Piquer P.P.
Juan Carlos Crespo Badia P.P.
Ildefonso Suárez Garrido P.S.O.E.
Rafael Llorens Gosalbez P.S.O.E.
Tomás Fuster Bellido P.S.O.E.
José Martínez Alventosa ENTESA
Cristina Súñer Tormo BLOC-EV

SUPLENTS
Maria Emilia Soro Perona P.P.
Ramon Vila Gisbert P.P.
Sònia Arteaga Simon P.S.O.E.
Vicente Caballero Hidalgo P.S.O.E.

COMISSIÓ 2
DENOMINACIÓ COMISSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME, MEDI

AMBIENT I AGRICULTURA
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Amb les següents COMPETÈNCIES:

Planejament i gestió urbanística.
- Sol·licitud i tramitació d'ajudes i subvencions per a

finançament de la  redacció d'instruments de
planejament urbanístic.

- Tramitació administrativa d'instruments de planejament
i gestió urbanística, així com de la modificació dels
mateixos.

- Tramitació administrativa d'expedients d'imposició i
liquidació de quotes d'urbanització i contribucions
especials.

- Tramitació administrativa de projectes d'expropiació
forçosa.

- Convenis interadministratius o amb empreses
concessionàries de serveis públics per a la realització
d'actuacions urbanístiques.

- Celebració de contractes de consultoria i assistència
per a l'elaboració d'instruments de planejament, gestió
urbanística i projectes d'expropiació forçosa.

- Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl.
Llicències i disciplina urbanística.

- Ordenances de policia de l'edificació i la resta de
construccions.

- Ordenances per a la protecció del medi ambient.
- Llicències d'edificació i la resta d'actes de naturalesa

urbanística.
- Ordres d'execució d'obres de conservació, intervenció i

adaptació a l'ambient.
- Ordres d'execució d'obres i treballs per a manteniment

de condicions de seguretat, salubritat i ornament públic
en terrenys i edificacions.

- Expedició de cèdules d'habitabilitat.
- Declaració de la situació legal de ruïna i estat ruïnós de

tota classe d'edificis i construccions.
- Llicències d'obertura d'activitats innòcues, qualificades

o subjectes al Reglament General de Policia
d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

- Llicències de parcel·lació i segregació.
- Autoritzacions prèvies i declaracions d'interés

comunitari.
- Expedients de protecció de la legalitat urbanística.
- Expedients de protecció de la legalitat en matèria

d'activitats innòcues, qualificades, recreatives,
espectacles i establiments públics.

- Expedients de protecció de la legalitat en matèria de
residus.

- Expedients sancionadors en matèria de disciplina
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urbanística.
- Expedients sancionadors en matèria de residus.
- Expedients sancionadors en matèria d'activitats

innòcues, qualificades, recreatives, espectacles i
establiments públics.

- Inspecció material dels actes d'edificació i ús del sòl.
Obres públiques.

- Autorització i execució de les obres públiques
municipals a executar en règim d'administració.

- Celebració de contractes de les obres indicades en el
paràgraf anterior,

- Tramitació i resolució d'incidències relacionades amb la
contractació i execució de les obres a què es referix el
paràgraf anterior.

- Celebració de contractes de consultoria i assistència,
per a l'elaboració d'avantprojectes i projectes d'obres
públiques municipals.

- Sol·licitud i tramitació d'ajudes i subvencions per a
finançament de les obres a què es referixen els
paràgrafs anteriors.

- Convenis interadministratius per a l'execució d'obres a
què es referixen els paràgrafs anteriors.

- Qualsevol altre assumpte que estiga directament
relacionat amb algunes de les comeses precedentment
enunciades.

Agricultura
- Elaboració i Vigilància del compliment del Pla de

Cremes.
- Relacions amb la Conselleria d'Agricultura.
- Consell Agrari Municipal.
- Control d'infraestructures agràries i del sector

agropecuari en general.
- Obertura d'expedients administratius de delimitació i

Col·laboració en les delimitacions entre parcel·les,
camins, etc.

- Propostes d'execució d'obres, implantació de serveis,
reparacions i millores en general, referides a les
infraestructures agràries.

- Guarderia rural.
Medi Ambient

- servei de recollida domiciliària de residus.
-  Ecoparc.
-  Declaracions Impacte Ambiental (pròpies o alienes).
- Abocaments i Residus.
- Ordenança de Protecció del Medi Ambient.
- Llicència d'obertura i canvi de titularitat d'activitats

innòcues,  molestes o subjectes al RGPE I AR.
- Expedients Sancionadors i de protecció de la legalitat

relacionats amb les matèries citades.
- Neteja d'edificis i instal·lacions i Neteja Viària
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- Ecoparc.
- Xàrcia clavegueram i Depuradora
- Relacions amb la Confederació Hidrogràfica del

Xúquer.
- Relacions amb Forestals.
- Relacions amb SEPRONA.

Parcs i Jardins
- Reparacions, manteniment i conservació de parcs i

jardins municipals.
- Execució d'obres per administració directa, en matèria

de parcs i jardins.
- Funcionament i estètica dels parcs i jardins.
- Gestió de recursos humans i materials adscrits a parcs

i jardins.
Brigada de policia urbana

- Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructures municipals.

- Execució d'obres per administració directa, en matèria
d'infraestructures municipals.

- Gestió de recursos humans i materials adscrits a
brigada de policia urbana.

Cementeri
- Gestió del cementeri.
- Gestió de recursos humans i materials adscrits al

cementeri.
- Obres de conservació, manteniment o reforma del

cementeri.
Escorxador

- Gestió de l'escorxador.

Membres que la componen:

TITULARS
NOM I COGNOMS GRUP

PRESIDENT Vicente Parra Sisternes P.P.
VOCALS José Antonio Vidal Piquer P.P.

Juan Carlos Crespo Badia P.P.
Ramon Vila Gisbert P.P.
Antonio Perales Perales P.P.
Elena Llopis Arnero P.P.
Ramon Ortolá Mestre P.S.O.E.
Rafael Llorens Gosálbez P.S.O.E.
Sònia Arteaga Simon P.S.O.E.
José Martínez Alventosa ENTESA
Cristina Súñer Tormo BLOC-EV

SUPLENTS
Rosa Maria Esteban Miedes P.P.
Maria Emilia Soro Perona P.P.
Ildefonso Suarez Garrido P.S.O.E.
Vicent Caballero Hidalgo P.S.O.E.
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COMISSIÓ 3
DENOMINACIÓ COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT, FIRA I

FESTES, TURISME I CONSERVATORI

Amb les següents COMPETÈNCIES

Turisme i Castell
- Promoció turística de la ciutat.
- Gestió de la Tourist-Info.
- Difusió publicitària.
- Presència en fires i esdeveniments
- Organització de fires i esdeveniments.
- Expedients relacionats amb promoció turística
- Relació amb empresaris del sector turístic xativí.
- Vistes al castell.
- Explotació del castell.
- Promoció de la marca Castillo de XÀTIVA.
- Organització de Nits al Castell.
- Concurs Popular d’Arròs al forn.
- Relacions amb l'Agència Valenciana de Turisme.

Benestar Social i Sanitat
- Dona.
- Víctimes del delicte.
- Violència de Gènere.
- Prevenció de conductes addictives.
- Planificació familiar.
- Estimulació precoç.
- Disminuï ts físics.
- Disminuï ts psíquics.
- Família.
- Serveis socials en general.
- Ajudes individualitzades.
- Ajudes a domicilis.
- Cooperació al desenrotllament.
- Immigrants.
- Residències tercera edat.
- Relació amb UDP.
- Planificació d'activitats amb UDP.
- Prestació de serveis socials a tercera edat.
- Relació amb Conselleria de Sanitat (àrea de salut 13)
- Campanyes en matèria de Sanitat i Serveis socials.

Fira i Festes
- Organització de la Fira d’Agost (contractes, actuacions,

elecció de Reina, jurats, llibre de Fira, representacions, sopar
gala, punts informació turística, atraccions, etc).

- Organització de la Campanya de Nadal.
- Programes de festes i tradicions populars.
- Falles.
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- Subvencions a associacions ciutadanes, festes de carrer i
pedanies, en matèria de programació festiva.

- Organització de programació anual en matèria de Festes.
- Organització de la programació anual en matèria d'Oci.
- Tramitació d'expedients amb Generalitat, Diputació i

Administració Central per a l'obtenció d'ajudes dedicades a la
promoció de Fira i Festes.

Conservatori
- Gestió del Conservatori Luis Millán.
- Gestió de recursos humans del Conservatori.
- Propostes educatives.
- Manteniment del centre.
- Actuacions, esdeveniments, etc.

Indústria i Comerç
- Agents de Desenrotllament Local.
- AFIC.
- Oficina del Consumidor.
- Relacions amb ADEXA.
- Iniciatives comercials (centre oci, etc.).
- Potenciar Xàtiva com a marca comercial.
- Atenció de necessitats del comerç.
- Atenció de necessitats d'indústries (polígons industrials).
- Vivers d'empreses.
- Pla estratègic.

Membres que la componen:

TITULARS
NOM I COGNOMS GRUP

PRESIDENT Maria Emilia Soro Perona P.P.
VOCALS Maria José Masip Sanchis P.P.

Rosa Maria Esteban Miedes P.P.
Jorge Herrero Montagud P.P.
Elena Llopis Arnero P.P.
Vicente Parra Sisternes P.P.
Tomás Fuster Bellido P.S.O.E.
Ildefonso Suárez Garrido P.S.O.E.
Mar Vicent Garcia P.S.O.E.
José Martínez Alventosa ENTESA
Cristina Súñer Tormo BLOC-EV

SUPLENTS
Antonio Perales Perales P.P.
José Antonio Vidal Piquer P.P.
Sònia Arteaga Simon P.S.O.E.
Rafael Llorens Gosálbez P.S.O.E.

COMISSIÓ 4
DENOMINACIÓ COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT,

ESPORTS I MODERNITZACIÓ
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Amb les següents COMPETÈNCIES

Educació, Universitat i promoció lingüística.
- Participació en la programació de l'ensenyament.
- Cooperació amb l'administració educativa en la creació,

construcció i sosteniment de centres docents públics.
- Intervenció en els òrgans de gestió de centres docents

públics.
- Vigilància de l'escolarització.
- Educació Viària.
- Consells escolars.
- Coordinació amb programes d'ensenyament d'adults.
- Programes de garantia social.
- Correcció i traducció d’actes, escrits, oficis, documents,

edicions, etc.
- Promoció lingüística.
- Tramitació d'expedients administratius relacionats amb

la matèria.
Gran Teatre.

- Programació cultural del Gran Teatre.
- Gestió de recursos humans.
- Gestió de la instal·lació i equipament.

Casa Cultura.
- Organització d'actes i esdeveniments culturals.
- Programació anual de la Casa de la Cultura.
- Gestió de Casa de la Cultura i altres instal·lacions culturals.
- Gestió de recursos humans afectes a Casa Cultura.
- Resolució administrativa interna.
- Sol·licitud i tramitació de subvencions.

Biblioteca.
- Programació anual de la Biblioteca.
- Adquisició de dotacions bibliogràfiques.
- Gestió de la Biblioteca.
- Gestió de recursos humans afectes a Biblioteca.
- Resolució administrativa interna.
- Sol·licitud i tramitació de subvencions.

Arxiu.
- Accions de protecció del patrimoni arxivístic.
- Gestió de l'Arxiu Municipal.
- Promoció d'activitats culturals en relació amb els documents

obrants en l'Arxiu Municipal.
Museu i arqueologia.

- Programació anual del museu.
- Accions de protecció del patrimoni històric artístic.
- Adquisició de dotacions museístiques.
- Promoció arqueològica.
- Gestió del Museu.

- Gestió de recursos humans afectes al Museu.
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- Resolució administrativa interna.
- Sol·licitud i tramitació de subvencions.

Esports.
- Desenrotllament de la Política esportiva.
- Foment de l'activitat esportiva.
- Gestió d'instal·lacions esportives.
- Programes esportius municipals.
- Participació programes esportius supramunicipals.
- Esdeveniments esportius singulars.

Joventut.
- Programes municipals de joventut,
- Temps lliure.
- Programació casa joventut.
- Centre d'informació juvenil.
- Esdeveniments puntuals.

Patrimoni.
- Formació i manteniment de l'Inventari municipal de béns i

drets.
- Administració, aprofitament, alienació i cessió de béns

patrimonials municipals.
- Delimitació, defensa, ús i aprofitament de béns de domini

públic municipal.
- Explotació de serveis de temporada.
- Exercici de prerrogatives relacionades amb els béns i drets

de titularitat municipal.
- Llicències i concessions administratives per a la utilització

especial o aprofitament privatiu de béns de domini i ús públic
municipal.

- Actuacions de competència municipal relacionades amb la
legislació sectorial en matèria de forests públics.

Modernització de l'Administració
- Noves tecnologies (informàtica, ofimàtica, telefonia, Web).
- Implantació de sistemes de qualitat en els procediments.
- Implantació de sistemes de qualitat en els serveis al ciutadà.
- Implantació del Manual de Procediments.
- Nova imatge corporativa.
- Coordinació interdepartamental.
- Relacions amb el Síndic de Greuges i amb el Defensor del

Poble.

Membres que la componen :

TITULARS
NOM I COGNOMS GRUP

PRESIDENT Ramon Vila Gisbert P.P.
VOCALS Elena Llopis Arnero P.P.

Jorge Herrero P.P.
Mª  José Masip Sanchis P.P.
José Antonio Vidal Piquer. P.P.
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Juan Carlos Crespo Badia P.P.
Mar Vicent Garcia P.S.O.E.
Vicent Caballero Hidalgo P.S.O.E.
Sònia Arteaga Simon P.S.O.E.
José Martínez Alventosa ENTESA
Cristina Súñer Tormo BLOC-EV

SUPLENTS
Rosa Maria Esteban Miedes P.P.
Maria Emilia Soro Perona P.P.
Rafael Llorens Gosálbez P.S.O.E.
Tomás Fuster Bellido P.S.O.E.

COMISSIÓ 5
DENOMINACIÓ COMISSIÓ DE FOMENT, RÈGIM INTERIOR I

SEGURETAT CIUTADANA

Amb les següents competències:

Administració General
- Funcionament d'òrgans col·legiats necessaris i

complementaris.
- Informació general i registre.
- Informació i participació ciutadana.
- Coordinació de la Secretaria General i suport

administratiu en general.
- Notificacions.
- Padró d'habitants.
- Cens electoral.
- Processos electorals.
- Relacions amb altres administracions.
- Protecció de dades personals.

Recursos Humans
- Registre de personal.
- Pla Estratègic de Recursos Humans.
- Relació de llocs de treball.
- Catàleg de llocs de treball.
- Oferta d'ocupació públicA.
- Processos selectius.
- Règim disciplinari.
- Drets econòmics i passius.
- Incompatibilitats.
- Seguiment i execució de sentències en matèria de

personal.
- Situacions administratives i laborals.
- Prevenció de Riscos Laborals.
- Expedients de personal.
- Formalització dels contractes de treball del personal

laboral.
- Nòmines i Seguretat social.
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- vacances, permisos, llicències, IT, etc.
- Conveni col·lectiu i pacte regulador.
- Formació i perfeccionament del personal.

Foment d'Ocupació
- Relacions amb la Generalitat Valenciana per al foment

d'ocupació.
- Relacions amb la Diputació de València per al foment

d'ocupació.
- Relacions amb l'Administració de l'Estat per al foment

d'ocupació.
- Programes PAMER.
- Programes SERVEF (tot tipus de mesures d'ocupació i

inserció laboral).
- Escoles Taller, Taller d'Ocupació, Cases d'Oficis.

Pedanies
- Relació amb Alcaldes pedanis.
- Promoció d'obres públiques en pedanies.
- Promoció de serveis en pedanies.
- Promoció d'actes i esdeveniments en pedanies.

Brigada d'Aigües Potables
Xàrcies d'Enllumenat i Electrificació

- Gestió dels recursos humans de la brigada d'aigües
potables.

- Gestió dels recursos materials de la brigada d'aigües
potables (locals, maquinària, ferramentes, vehicles,
etc.)

- Manteniment de xàrcia d'aigua potable.
- Manteniment de clavegueram.
- Manteniment d'instal·lacions del cicle hidràulic.
- Suport a actuacions d'altres brigades o serveis.
- Inversions de matèria d'enllumenat públic.
- Inversions en matèria d'electrificació.
- Manteniment en matèria d'enllumenat públic.
- Manteniment en matèria d'electrificació.

Seguretat Ciutadana
- Junta Local de Seguretat.
- Assignació de serveis i quadrants.
- Permisos i llicències.
- Relacions i col·laboració amb altres FCSE.
- Expedients relatius a armes i explosius.
- Registre d'animals perillosos,.
- Tot tipus d'expedients relacionats amb el trànsit, la

seguretat ciutadana i la policia judicial
- Control del compliment de tota classe de bans,

ordenances i reglaments municipals.
- Atestats.
- Protecció civil.
- Ràdio-patrulla.
- Guàrdies.
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- Ordenació del trànsit.
- Seguretat Viària.
- Vigilància i custòdia de béns municipals i Protecció de

personalitats.
- Expedients en matèria de protecció de la seguretat

ciutadana.
- Aparcaments subterranis.
- ORA.

Transports
- Relació amb Carreteres Diputació.
- Relació amb Carreteres Generalitat.
- Relació amb Carreteres Ministeri.
- Relació amb RENFE.
- Transport urbà municipal.
- Transport urbà privat.
- Transport escolar.

Composta pels següents membres

TITULARS
NOM I COGNOMS GRUP

PRESIDENT Antonio Perales Perales P.P.
VOCALS Jose Antonio Vidal Piquer P.P.

Juan Carlos Crespo Badia P.P.
Vicente Parra Sisternes P.P.
Rafael Capuz Aznar P.P.
Ramon Vila Gisbert P.P.
Rafael Llorens Gosálbez P.S.O.E.
Vicente Caballero Hidalgo P.S.O.E.
Ildefonso Suárez Garrido P.S.O.E.
José Martínez Alventosa ENTESA
Cristina Súñer Tormo BLOC-EV

SUPLENTS
Rosa Maria Esteban Miedes P.P.
Maria Emilia Soro Perona P.P.
Mar Vicent Garcia P.S.O.E.
Tomás Fuster Bellido P.S.O.E.

Tercer.- Les descrites cinc Comissions Informatives Permanents, estaran
integrades cadascuna d'elles, per un nombre total d'onze  membres, sis del P.P.,
tres del PSOE i un per cada Grup, Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa i
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, sense perjuí no obstant això, que
s'establisca el vot ponderat, corresponent dotze vots al Partit Popular, set al Partit
Socialista i un a cadascun dels restants grups, donada la proporcionalitat de
representativitat existent en el Ple de la Corporació Municipal.

Quart.- Cada Comissió haurà d'efectuar, en el seu si la corresponent, elecció
de president, proposant-lo a l'efecte al Sr. Alcalde, President nat de totes elles, qui
podrà delegar la presidència efectiva en la personal en cada cas proposada de
conformitat amb el que establix l'article 125, lletra a), del referit Reglament
d'Organització.
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Cinqué.- Així mateix s'establirà la periodicitat i el règim de sessions, que serà
d'una vegada al mes, sense perjuí de celebrar les sessions extraordinàries que foren
necessàries.

Es procedirà pel Secretari General a efectuar les corresponents delegacions
de les Secretaries de dites Comissions, en funcionaris municipals, posant-se tot això
en coneixement de l'Alcaldia, als pertinents efectes de la seua autorització i
funcionament.

L'Ajuntament Ple, després de deliberació, i per majoria de dotze vots a favor
de la proposta de l'Alcaldia, dels senyors regidors del partit Popular i nou vots en
contra dels regidors components dels grups Partit Socialista Obrer Espanyol,
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa i Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra
Verda, va aprovar la creació de les Comissions municipals Informatives Permanents,
les seues competències i composició en la forma que ha quedat expressada en el
text de l'acord

Havent de donar-se compte del present acord a tots els membres de la
Corporació, departaments municipals i Seccions municipals de treball per a
coneixement general.-

7é. - EXPTE. NÚM. 413/2003, SOBRE LA DELEGACIÓ DE SERVEIS PER
A L'ALCALDIA EN DISTINTS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ.-

Pel Secretari de la Corporació, es va donar compte, per la seua íntegra
lectura de la Resolució de l'Alcaldia núm.570, de 26 de Juny, del següent tenor
literal:

“Celebrades les Eleccions Locals  el 25 de maig de 2003, i constituï da la
Corporació municipal el passat dia 14 de juny, procedix, en compliment de la
normativa vigent establida en la Llei de Bases i en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, entre altres extrems, conferir
les delegació de  l'exercici de les atribucions que corresponguen als Regidors
membres de la Corporació.

Havent de celebrar l'Ajuntament una sessió plenària amb caràcter
extraordinari, dins dels trenta dies següents a la constitució de la Corporació,  per a
resoldre sobre els distints aspectes de l'organització municipal, esta Alcaldia estima
convenient efectuar les següents delegacions en els membres d'esta Corporació
municipal, amb el caràcter i en els termes previnguts en els articles 43 i següents del
Reglament d'Organització .

En El senyor Rafael Capuz Aznar

De la Comissió d'Hisenda, les següents:

Formació del Pressupost General:
Execució del Pressupost General:
Gestió del Pressupost de Despeses.
Liquidació del Pressupost General.
Compte General.
Comptabilitat
Tresoreria
Registre de factures i fiscalització física.



19

Operacions de crèdit.
Operacions de Tresoreria.
Formació i manteniment dels padrons fiscals.
Liquidacions tributàries massives deduï des dels padrons fiscals.
Emissió dels instruments de cobrament.
Relacions amb l'Administració Tributària de l'Estat en els impostos municipals
de gestió compartida.
Atenció al contribuent.
Gestió recaptatòria voluntària i executiva.
Oficina d'impostos sobre béns immobles (IBI rústica, urbana i Plusvàlues)
Oficina de taxes i altres exaccions (vehicles, fem, aigua, guals, etc).
Reclamacions tributàries.
Tots aquells assumptes que hagen de ser dictaminats per la Comissió Especial
de Comptes.

Promoció Econòmica i Relacions institucionals
Mercats.
Pòlisses d'assegurança i consolidació.
Relacions amb la Generalitat Valenciana per a l'obtenció d'ajudes (corrents o de
capital) per a la promoció econòmica
Relacions amb la Diputació de València per a l'obtenció d'ajudes (corrents o de
capital) per a la promoció econòmica
Relacions amb l'Administració de l'Estat per a l'obtenció d'ajudes (corrents o de
capital) per a la promoció econòmica

El senyor Antonio Perales Perales

Brigada d'Aigües Potables, Xàrcies d'Enllumenat públic i electrificació
Gestió dels recursos humans de la brigada d'aigües potables.
Gestió dels recursos materials de la brigada d'aigües potables (locals,
maquinària, ferramentes, vehicles, etc.)
Manteniment de xàrcia d'aigua potable.
Manteniment de clavegueram.
Manteniment d'instal·lacions del cicle hidràulic.
Suport a actuacions d'altres brigades o serveis.
Inversions de matèria d'enllumenat públic
Inversions en matèria d'electrificació.
Manteniment en matèria d'enllumenat públic.
Manteniment en matèria d'electrificació.

Gestió de compres
Gestió de l'oficina de compres.
Control d'adquisicions.
Autorització i validació de tots els contractes menors de serveis, serveis públics,
subministraments i obres de l'Ajuntament.
Comparatiu d'ofertes.
Relació amb la Intervenció General i la Tresoreria per a la gestió i pagament de
contractes menors.

El senyor Juan Carlos Crespo Badia
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Medi ambient , Cementeri i Escorxador
Medi Ambient
servei de recollida domiciliària de residus.
Ecoparc.
Declaracions Impacte Ambiental (pròpies o alienes).
Abocaments.
Residus.
Recollida de fem.
Neteja viària.
Neteja d'edificis i instal·lacions.
Ecoparc.
Depuradora.
X àrcia clavegueram.
Relacions amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Relacions amb Forestals.
Relacions amb SEPRONA.
Ordenances per a la protecció del medi ambient.
Llicències d'obertura d'activitats innòcues, qualificades o subjectes al Reglament
General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
Expedients de protecció de la legalitat en matèria d'activitats innòcues, qualificades,
recreatives, espectacles i establiments públics.
Expedients de protecció de la legalitat en matèria de residus.
Expedients sancionadors en matèria de residus.
Expedients sancionadors en matèria d'activitats innòcues, qualificades, recreatives,
espectacles i establiments públics.

Cementeri
Gestió del cementeri.
Gestió de recursos humans i materials adscrits al cementeri.
Obres de conservació, manteniment o reforma del cementeri.

Escorxador
Gestió de l'escorxador.

Seguretat Ciutadana
Junta Local de Seguretat.
Assignació de serveis i quadrants.
permisos i llicències.
Relacions i col·laboració amb altres FCSE.
expedients relatius a armes i explosius.
registre d'animals perillosos,.
tot tipus d'expedients relacionats amb el trànsit, la seguretat ciutadana i la policia
judicial
Control del compliment de tota classe de bans, ordenances i reglaments
municipals.
Atestats.
Protecció civil.
Ràdio-patrulla.
Guàrdies.
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Ordenació del trànsit.
Seguretat Viària.
Vigilància i custòdia de béns municipals i Protecció de personalitats.
Expedients en matèria de protecció de la seguretat ciutadana.
Aparcaments subterranis i ORA.

Transports
Relació amb Carreteres Diputació.
Relació amb Carreteres Generalitat.
Relació amb Carreteres Ministeri.
Relació amb RENFE.
Transport urbà municipal.
Transport urbà privat.
Transport escolar.

Na Marian Soro Perona

Turisme i Castell
Expedients relacionats amb Promoció turística de la ciutat.
Gestió de la Tourist-Info.
Difusió publicitària.
Presència en fires i esdeveniments
Organització de fires i esdeveniments.
Promoció turística
Relació amb empresaris del sector turístic xativí.
Vistes al castell.
Explotació del castell.
Promoció de la marca Castillo de XÀTIVA.
Organització de Nits al Castell.
Concurs Popular d’Arròs al Forn.
Relacions amb l'Agència Valenciana de Turisme.

Conservatori
Gestió del Conservatori Luís Milan.
Gestió de recursos humans del Conservatori.
Propostes educatives.
Manteniment del centre.
Actuacions, esdeveniments, etc.
Proposta d'ajudes i subvencions en l'àmbit de la música.

Matèria d'Indústria i comerç
Agents de Desenrotllament Local.
AFIC.
Oficina del Consumidor.
Relacions amb ADEXA.
Iniciatives comercials (centre oci, etc.)
Potenciar XÀTIVA com a marca comercial.
Atenció de necessitats del comerç.
Atenció de necessitats d'indústries (polígons industrials).
Vivers d'empreses
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Pla estratègic

Na Rosa Maria Esteban Miedes

Fira i Festes
Organització de la Fira d’Agost (contractes, actuacions, elecció de Reina,  jurats,
llibre de Fira, representacions, sopar gala, punts informació turística, atraccions,
etc).
Organització de la Campanya de Nadal.
Programes de festes i tradicions populars.
Relacions amb la Junta Local Fallera.
Subvencions a associacions ciutadanes, festes de carrer i pedanies, en matèria de
programació festiva.
Organització de programació anual en matèria de Festes.
Organització de la programació anual en matèria d'Oci.
Relació institucional amb Generalitat, Diputació i Administració Central per a
l'obtenció d'ajudes dedicades a la promoció de Fira i Festes

N’ Elena Llopis Arnero
Cultura
Organització d'actes i esdeveniments culturals.
Programació anual de la Casa de la Cultura.
Gestió de Casa de la Cultura i altres instal·lacions culturals.
Gestió de recursos humans afectes a Casa Cultura.
Resolució administrativa interna.
Sol·licitud i tramitació de subvencions.

 Biblioteca
Programació anual de la Biblioteca.
Adquisició de dotacions bibliogràfiques.
Gestió de la Biblioteca.
Gestió de recursos humans afectes a Biblioteca.
Resolució administrativa interna.
Sol·licitud i tramitació de subvencions.

Arxiu
Accions de protecció del patrimoni arxivístic.
Gestió de l'Arxiu Municipal.
Promoció d'activitats culturals en relació amb els documents obrants a l'Arxiu
Municipal.

Museu i Arqueologia
Programació anual del museu.
Accions de protecció del patrimoni històric artístic.
Adquisició de dotacions museístiques.
Promoció arqueològica.
Gestió del Museu.
Gestió de recursos humans afectes al Museu.
Resolució administrativa interna.
Sol·licitud i tramitació de subvencions.
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Patrimoni
Formació i manteniment de l'Inventari municipal de béns i drets.
Administració, aprofitament, alienació i cessió de béns patrimonials municipals.
Delimitació, defensa, ús i aprofitament de béns de domini públic municipal.
Explotació de serveis de temporada.
Exercici de prerrogatives relacionades amb els béns i drets de titularitat municipal.
Llicències i concessions administratives per a la utilització especial o aprofitament
privatiu de béns de domini i ús públic municipals.
Actuacions de competència municipal relacionades amb la legislació sectorial en
matèria de forests públics.

Joventut

Programes municipals de joventut,
Temps lliure.
Programació casa joventut.
Centre d'informació juvenil.
Esdeveniments puntuals.

EN Ramon Vila

Educació  i Universitat
Relació amb centres de primària.
Responsabilitat funcional sobre el personal de plantilla destinat a centres
educatius.
Relació amb centres de secundària.
Relació amb instituts.
Relació amb Universitat.
Gestió de l'EPA.
Gestió del Gabinet Psicopedagògic.
Organització d'activitats educatives.
Representació en Consell Escolar.
Tallers d'Inserció Social.
Tallers de Garantia Social.
Educació Viària.
Promoció Lingüística.

Del Gran Teatre
Gestió de recursos humans propis.
Programació.
Contractació d'espectacles.
Gestió econòmica.

De Modernització de l'Administració municipal
Noves tecnologies (informàtica, ofimàtica, telefonia, Web).
Implantació de sistemes de qualitat en els procediments.
Implantació de sistemes de qualitat en els serveis al ciutadà.
Implantació de manual de procediments..
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Nova imatge corporativa.
Coordinació interdepartamental.
Participació ciutadana.
Relacions amb el Síndic de Greuges i amb el Defensor del Poble.

Maria José Masip Sanchis

Benestar Social, Sanitat
Dona.
Víctimes del delicte.
Violència de Gènere.
Prevenció de conductes addictives.
Planificació familiar.
Estimulació precoç.
Disminuï ts físics.
Disminuï ts psíquics.
Família.
Serveis socials en general.
Ajudes individualitzades.
Ajudes a domicilis.
Cooperació al desenrotllament.
Immigrants.
Residències tercera edat.
Relació amb UDP.
Planificació d'activitats amb UDP.
Prestació de serveis socials a tercera edat.
Relació amb Conselleria de Sanitat (àrea de salut 13)
Campanyes en matèria de Sanitat i Serveis socials.

En Jorge Herrero Montagud

Esports
Esports.
Organització d'activitats esportives.
Organització d'esdeveniments esportius.
Escoles esportives municipals.
Relació amb Clubs i Associacions esportives.
Gestió d'instal·lacions esportives.
Consell Esportiu.

En Vicente Parra Sisternes

Obres públiques i Urbanisme
Planejament i gestió urbanística.
Sol·licitud i tramitació d'ajudes i subvencions per a finançament de redacció
d'instruments de planejament urbanístic.
Tramitació administrativa d'instruments de planejament i gestió urbanística,
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així com de la modificació dels mateixos.
Tramitació administrativa d'expedients d'imposició i liquidació de quotes
d'urbanització i contribucions especials.
Tramitació administrativa de projectes d'expropiació forçosa.
Convenis inter-administratius o amb empreses concessionàries de serveis
públics per a la realització d'actuacions urbanístiques.
Celebració de contractes de consultoria i assistència per a l'elaboració
d'instruments de planejament, gestió urbanística i projectes d'expropiació
forçosa.
Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl.

Llicències i Disciplina urbanística
Ordenances de policia de l'edificació i la resta de construccions.
Llicències d'edificació i la resta d'actes de naturalesa urbanística.
Ordres d'execució d'obres de conservació, intervenció i adaptació a l'ambient.
Ordres d'execució d'obres i treballs per a manteniment de condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic en terrenys i edificacions.
Expedició de cèdules d'habitabilitat.
Declaració de la situació legal de ruï na i estat ruï nós de tota classe d'edificis i
construccions.
Llicències de parcel·lació i segregació.
Autoritzacions prèvies i declaracions d'interés comunitari.
Expedients de protecció de la legalitat urbanística.
Expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística.
Inspecció material dels actes d'edificació i ús del sòl.

Obres públiques.
Autorització i execució de les obres públiques municipals a executar en règim
d'administració.
Celebració de contractes de les obres indicades en el paràgraf anterior,
Tramitació i resolució d'incidències relacionades amb la contractació i execució
de les obres a què es referix el paràgraf anterior.
Celebració de contractes de consultoria i assistència, per a l'elaboració
d'avantprojectes i projectes d'obres públiques municipals.
Sol·licitud i tramitació d'ajudes i subvencions per a finançament de les obres a
què es referixen els paràgrafs anteriors.
Convenis interadministratius per a l'execució d'obres a què es referixen els
paràgrafs anteriors.
Qualsevol altre assumpte que estiga directament relacionat amb algunes de
les comeses precedentment enunciades.

Agricultura
Elaboració i Vigilància del compliment del Pla de Cremes.
Relacions amb la Conselleria d'Agricultura.
Consell Agrari Municipal.
Control d'infraestructures agràries i del sector agropecuari en general.
Obertura d'expedients administratius de delimitació i Col·laboració en el
delimitacions entre parcel·les, camins, etc.
Propostes d'execució d'obres, implantació de serveis, reparacions i millores en
general, referides a les infraestructures agràries.
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Guarderia rural.
Parcel·lacions i segregacions en sòl no urbanitzable (informes).
Declaracions d'interés comunitari en sòl no urbanitzable (informes).
Autoritzacions prèvies en sòl no urbanitzable (informes).

EN José Antonio Vidal Piquer

Recursos humans i Foment d'Ocupació

Selecció de recursos humans.
Provisió de recursos humans.
Mobilitat de recursos humans
Nòmines i Contractes.
Seguretat social.
Vacances, permisos i llicències.
Situacions administratives.
Gestió de control horari.
Organització de l'estructura administrativa municipal.
Règim disciplinari.
Relació amb els sindicats.
Relacions amb la Generalitat Valenciana per al foment d'ocupació.
Relacions amb la Diputació de València per al foment d'ocupació.
Relacions amb l'Administració de l'Estat per al foment d'ocupació.
Foment d'ocupació.
Programes PAMER.
Programes SERVEF (tot tipus de mesures d'ocupació i inserció laboral).
Escoles Taller, Taller d'Ocupació, Cases d'Oficis.

Brigada Policia Urbana
Gestió dels recursos humans de la brigada de policia urbana.
Gestió dels recursos materials de la brigada de policia urbana (locals,
maquinària, ferramentes, vehicles, etc.)
Manteniment de vies públiques.
Manteniment de locals i edificis.
Manteniment d'instal·lacions.
Suport a actuacions d'altres brigades o serveis.

Pedanies
Relació amb Alcaldes pedanis.
Promoció d'obres públiques en pedanies.
Promoció de serveis en pedanies.
Promoció d'actes i esdeveniments en pedanies.

Sr. Alcalde

         El Senyor Alcalde, va manifestar, finalment el seu desig que els serveis
que, en un principi, tal com figuren en la Resolució transcrita,  compresos en
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l'últim apartat, relatius al Desenrotllament Local, Consum, Indústria, Comerç,
etc., la gestió directa del qual havia assumit en un principi, els delegava
totalment en la Regidora Senyora Marian Soro Perona.

Les anteriors Delegacions genèriques de serveis, s'efectuen a l'empara
del que establix l'article 43 del Reglament d'Organització, i produiran efectes
des de l'endemà de la seua concessió, sense perjuí de la seua preceptiva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
          Quedant el Ple assabentat, sense que es registrara cap deliberació
respecte d'això.

8é. - EXPTE. NÚM. 413/2003, SOBRE LA DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS
DEL PLE I DE L'ALCALDIA EN LA COMISSIÓ DE GOVERN.

Vist l'informe emés per la Secretaria General d'este Ajuntament pel que fa a
les possibles delegacions de competències a favor de la Comissió de Govern, a
efectuar per la pròpia Alcaldia i pel Ple de la Corporació, segons el que preceptua
els articles 21 i 22 del vigent Llei de Bases de Règim Local

Considerant, que actualment, la Comissió de Govern ve exercint una sèrie no
determinada d'atribucions pròpies del Sr. Alcalde o del Ple, que en algun moment li
van ser  formalment delegades, i que encara que, segons l'art. 114 del R.O.F., tot
este tipus de delegacions no queden revocades pel mer fet de produir-se un canvi
en la titularitat de l'Alcaldia o en la composició concreta del Ple, s'estima oportú
aprofitar este moment de la constitució d'una nova Corporació municipal per a
concretar les delegacions que expressament s'atribuï squen d'ara endavant a la
Comissió de Govern.

Resultant, que per l'Alcaldia es ve a  proposar al Ple de la Corporació
l'atribució formal en la Comissió de Govern de totes o algunes de les atribucions
reservades, donant compte així mateix, de les que la pròpia Alcaldia delegaria en la
mateixa Comissió de Govern, de la manera següent:

 A)  Competències de l'Alcalde, a delegar en la  Comissió de Govern:

       a) El desenrotllament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost
aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seua competència, concertar
operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades en l'art. 158.5 de la Llei 39/98,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles
estiguen previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici
econòmic no supere el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, excepte les de
Tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superen el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l'exercici anterior,
ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.

      b) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguen fixes i periòdiques.

c) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenrotllament del
planejament general no expressament atribuï des al Ple, així com la dels instruments
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de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

          d) Les contractacions i concessions de tota classe, quan el seu import no
supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els
6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seua durada no siga
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats
no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.

        e) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan siga competent per a la
seua contractació o concessió i estiguen previstos en el Pressupost.

         f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060,52 de pessetes. així com
l'alienació del patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia indicats en els
següents supòsits:
            La de béns immobles, sempre que estiga prevista  en el Pressupost.
            La de béns immobles, excepte els declarats de  valor històric o artístic
l'alienació dels quals no es trobe prevista en el Pressupost.

       g) L'atorgament  de  les  llicències,  llevat  que  les  lleis  sectorials  ho
atribuï squen expressament al Ple o a la Comissió de Govern.

      h) Les altres que expressament li atribuï squen les lleis o aquelles que la
legislació de l'Estat de les Comunitats Autònomes assignen al municipi i no
atribuï squen a altres òrgans municipals.

B)  Competències del Ple, a delegar en la Comissió de Govern:

             a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària.

             b) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent per a la
seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els
Pressupostos.

c) Les altres que expressament li conferisquen les Lleis.

           ALTRES: La gestió del Padró municipal d'Habitants (formació, actualització,
revisió i custòdia),així com el de la formació de Cens d'edificis, locals, vivendes i
població, seguint les instruccions dels organismes competents.

- La petició de subvencions a organismes i institucions públiques, quan per
estes s'exigisca la seua aprovació pel Ple.

- L'informe previ de la Corporació en matèria d'activitats qualificades.

            El coneixement i control de les resolucions de l'Alcaldia, prevista en l'art. 42
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
de 28 de Novembre de 1986, sense perjuí del dret dels membres de la Corporació
d'accedir lliurement al coneixement de les mateixes en qualsevol  moment.
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              L'òrgan delegant podrà revocar o advocar en qualsevol moment la
competència delegada i no serà obstacle perquè puga demanar-se el despatx i
resolució de qualsevol assumpte comprés en la mateixa. La delegació d'atribucions
s'entendrà que és per temps indefinit.

L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per majoria de dotze vots a favor
de la proposta de delegacions en la Comissió de  Govern, dels dotze membres del
Partit Popular, i nou vots en contra, set del Grup P.S.O.E., un d'Esquerra Unida +
Esquerra Valenciana: Entesa, i un altre del Bloc Nacionalista Valencià -Esquerra
Verda, va prendre el següent ACORD:

Aprovar la proposta de l'Alcaldia de delegació d'atribucions de la pròpia
Alcaldia i del Ple, en la Comissió de Govern, en la forma que hi ha expressada en la
part expositiva i segons el que establixen els articles 21 i 22 de la  Llei de Bases de
Règim Local.

9é. - EXPTE. NÚM. 413/2003, PROPOSTES DE L'ALCALDIA SOBRE LA
CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS EN ESTA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Vist l'informe emés per la Secretaria General, informant que constituï da la
Corporació municipal d'este Ajuntament el passat dia 14 de juny de 2003, l'objecte
de la present sessió extraordinària del Ple, era el de determinar els diversos
aspectes de l'organització d'esta administració pública, entre ells, el de la constitució
dels grups polítics i la designació dels seus portaveus davant de la pròpia
Corporació.

Considerant, que la normativa aplicable ve recollida en els articles 23 i
següents del Capítol 11 del Títol 1 del Reglament d'Organització, Funcionament
Novembre de 1986, a l'empara del qual els membres de les Corporacions Locals per
a la seua actuació corporativa, es constituiran en grups i que cap Regidor podrà
pertànyer al mateix temps a més d'un grup.

Resultant, que en compliment dels dits preceptes, cadascun dels quatre
grups polítics que conformen esta Corporació, ha dirigit un escrit, subscrit per tots
els seus components, al President de la Corporació, manifestant el seu desig de
constituir-se en grup, designant al mateix temps a qui ha d'actuar com a Portaveu
del mateix.

Vista la proposta de l'Alcaldia, pel que fa a la qüestió plantejada, l'Ajuntament
Ple, després de deliberació i per unanimitat, va prendre el següent ACORD:

Quedar assabentat de la proposta de l'Alcaldia i aprovar la constitució i els
seus portaveus proposats, dels següents grups polítics:

Partit Popular (P.P.), integrat pels dotze Regidors de la dita formació política
que van resultar electes en les passades Eleccions Locals i de la designació del
senyor Vicente Parra Sisternes com a Portaveu del mateix.

Partit Socialista Obrer Espanyol (P.S.O.E.), integrat pels set Regidors de la
dita formació política en este Ajuntament, i de la designació del senyor Ramón
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Ortolá Mestre, com a Portaveu del mateix.

Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa (ENTESA), sent Portaveu,
EN José Martínez Albentosa,.

Bloc   Nacionalista   Valencià-   Esquerra  Verda (BL OC-EV),  actuant com
a Portaveu SRA Cristina Maria Súñer Tormo.

10é. - EXPTE. NÚM. 413/2003, SOBRE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE L'ALCALDIA I DE L'AJUNTAMENT EN DISTINTES
INSTITUCIONS, CONSELLS I ENTITATS CULTURALS CIUTADANES.

Donat compte pel Secretari de la Corporació de la proposta de l'Alcaldia per a
la designació de representants de l'ajuntament en distintes institucions, Consells i
entitats culturals en general.

Considerant, que davant de la nova etapa administrativa iniciada amb les
Eleccions  Locals del passat dia 25 de maig i la constitució d'un nou Ajuntament el
14 de juny següent, procedix renovar o mantindre si és procedent, les
representacions de l'Alcaldia o de l'Ajuntament atorgades durant el mandat de
l'anterior Corporació Municipal, tant en les distintes institucions ciutadanes en què
cal estar representat l'Ajuntament, com en els Consell Municipals i entitats culturals i
socials que així ho té previst en els estatuts o normes fundacionals.

En la conseqüència a l'Ajuntament Ple ve a proposar els següents
nomenaments de representants, bé de l'Alcalde o de l'Ajuntament en les següents
organitzacions:

En la Mancomunitat de municipis La Costera-Canal
Vocal nat         -  N’Alfonso Rus Terol
Vocal Regidor  -  N’ Antonio Perales Perales
Suplent            -  En Rafael  Capúz Aznar

En el Fons Valencià per la Solidaritat
N’ Elena Llopis Arnero

En el Consell Esportiu Municipal
En Jorge Herrero Montagud
En José Antonio Vidal Piquer
En Vicent Caballero Hidalgo

En el Consorci Provincial de Bombers de València
En Juan Carlos Crespo Badia

En la Junta Local de Protecció Civil
En Juan Carlos Crespo Badia

En el Consell Local de Medi ambient
En Juan Carlos Crespo Badia

En el Consell Escolar Municipal
En Ramon Vila Gisbert
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En el Consell Local de la Joventut
N’ Elena Llopis Arnero

En el Consell Local de Sanitat
Na Mª  José Masip Sanchis

En el Consell Local Agrari
En Vicente Parra Sisternes

En Comissió Paritària Ajuntament-Treballadors
En José Antonio Vidal Piquer

En la Comissió Mixta de Patrimoni
En Vicente Parra Sisternes

En la Junta General del Consorci de les Comarques Centrals
N’Alfonso Rus Terol

En la Societat Anònima PROEXA. Consell d’Administració
En Vicente Parra Sisternes
N’Ildefonso Suárez Garrido

El Ple de l'Ajuntament, després de deliberació i per unanimitat dels vint-i-un
senyors presents, que la constituï xen en la seua  totalitat, de fet i de dret, i per tant,
majoria absoluta,  va prendre el següent ACORD:

Primer.- Aprovar les representacions proposades per l'Alcaldia, en les
distintes institucions, Consells i entitats que queden relacionades en la ressenyada
proposta.-

Segon.- Que per la Comissió d'Educació es formule oportunament la
procedent proposta per a designació de representants municipals en el Consell
Escolar dels distints centres públics d'ensenyament existents en la ciutat, per a
coneixement posterior del Ple de la Corporació.

Tercer.- Procedisca's a comunicar els dits nomenaments a les persones i
institucions interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.-

11é. EXPTE. NÚM. 413/2003, SOBRE LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA
JUNTA GENERAL I  DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE PROEXA, S.A.

Vist l'informe emés pel Secretari de la Societat de Promoció Econòmica
X àtiva,. S.A., després de la celebració de les Eleccions Locals el passat 25 de maig
de 2003, donant fi a una etapa legislativa que es va iniciar juny de 1999, que
comporta una sèrie de canvis la incidència de la qual  s'ha de reflectir
necessàriament en la Societat de Promoción Económica Xàtiva, S.A., en variar
obligatòriament la composició dels seus òrgans de Govern, si és procedent, Consell
d'Administració i Junta General.

Vist el contingut del mateix, amb referència als articles 9 i 17 dels Estatuts de
la dita Societat municipal,  i la necessitat de modificar la composició actual de la
Junta General i del Consell d'Administració; esta Alcaldia que, al mateix temps
assumix la Presidència de PROEXA, S.A.
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Esta Alcaldia, en virtut de les atribucions que li estan conferides, i en la seua
condició de President de la dita Societat municipal, al Ple de la Corporació ha de
formular la present  proposta, per a l'adopció de l'acord que s'estime procedent:

Quant a la Junta General:

Integrar en la mateixa els Regidors electes resultants de les recents Eleccions
Locals celebrades, causant baixa els anteriors que van extingir el seu mandat, en la
forma que va quedar determinada en la passada sessió extraordinària del Ple de la
Corporació, de la següent manera:

1. ALFONSO RUS TEROL
2. VICENTE PARRA SISTERNES
3. MARIA JOSÉ MASIP SANCHIS
4. RAFAEL CAPUZ AZNAR
5. RAMON VILA GISBERT
6. ANTONIO PERALES PERALES
7. Mª EMILIA SORO PERONA
8. ROSA MARIA ESTEBAN MIEDES
9. JOSÉ ANTONIO VIDAL PIQUER
10.ELENA LLOPIS ARNERO
11.JUAN CARLOS CRESPO BADIA
12.JORGE HERRERO MONTAGUD
13.RAMON ORTOLÁ MESTRE
14.ILDEFONSO SUÁREZ GARRIDO
15.MAR VICENT GARCIA
16.TOMÀS FUSTER BELLIDO
17.RAFAEL LLORENS GOSALBEZ
18.SÒNIA ARTEAGA SIMON
19.VICENT CABALLERO HIDALGO
20.JOSE MARTÍNEZ ALVENTOSA
21.CRISTINA MARIA SÚÑER TORMO

Quant al Consell d'Administració:

Constituir el nou Consell d'Administració, amb un total de nou membres,
segons la següent composició:

En representació de l'Ajuntament

N’Alfonso Rus Terol, Alcalde, del Partit Popular,
En Vicente Parra Sisternes, Tinent d'Alcalde, del Partit Popular,
N’Ildefonso Suárez Garrido, Regidor, del P.S.O.E.

De lliure designació: En representació de diversos Estaments Culturals, Socials i
Comercials de la Ciutat:

En Jacint Martínez Baldoví, Director del I. Josep de Ribera,.
En Marià López Sancho, del Comerç,
En Teodoro Pallás Sanchis, del Comerç,
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N’Adolfo Garcia Molina, del Comerç,
N’Antonio Úbeda Ferri, del Comerç,
En Félix Pont Súñer, Industrial

Considerant que l'actual  Consell d'Administració va ser designat per acord
del Ple de l'Ajuntament en 17 de Setembre de 1998, i es va constituir formalment en
30 de Novembre de 1998, per la qual cosa es complirà pròximament el període de
cinc anys  que com a màxim està establit, segons els Estatuts, sense perjuí de
poder ser modificat, com s'ha dit, en qualsevol moment,  es proposa en estos
moments, ja pròxims al primer període de vigència de cinc anys, recomposar la
formació del mateix, cobrint les baixes que per diverses raons s'han produï t.

 De la mateixa manera, el Sr. Alcalde autoritza que els dos Regidors dels
grups unitaris Esquerra Unida + Esquerra Valenciana: Entesa, El senyor José
Martínez Alventosa i Senyora Cristina Maria Súñer Tormo pel Bloc Nacionalista
Valencià- Esquerra Verda, puguen assistir discrecionalment a les sessions que
celebre el Consell d'Administració de PROEXA, S.A., amb veu però sense vot.

El Ple de la Corporació, després de deliberació i per unanimitat, va aprovar
les actuacions indicades, que deuran ser tingudes en compte en futures actuacions
d'estos dos òrgans de PROEXA, S.A. i que hauran de ser comunicades a les
persones afectades.-

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


