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PLE ORDINARI NÚM. 10

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les 20:10
hores del dia 7 d'agost de l'any 2003, davall la Presidència de N’Alfonso Rus Terol,
Alcalde de Xàtiva, assistit per N’Eduardo Balaguer Pallàs, Vicesecretari de
l'Ajuntament de Xàtiva, Secretari en Funcions, es van reunir els senyors Regidors
que seguidament es relacionen, en nombre de vint, a fi de celebrar sessió ordinària
del Ple, en primera convocatòria, i tractar sobre els assumptes que conformen
l'ordre de dia que, al costat de la convocatòria de la sessió, els ha estat entregat en
la forma prevista en l'article 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

Constituïxen els presents quòrum 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 Vicente Parra Sisternes
3 - Sra. Mª José José Masip
4 - En Rafael Capuz Aznar
5 - En Ramon Vila Gisbert
6 - N’ Antonio Perales Perales
7 - Sra. Maria Emília Soro Perona
8 - Sra. Rosa Maria Esteban Miedes
9 - En José Antonio Vidal Piquer

10 - Sra. Elena Llopis Arnero
11 - En Juan Carlos Crespo Badia
12 - En Jorge Herrero Montagud
13 - En Ramon Ortolà Mestre
14 - N’ Ildefonso Suàrez Garrido
15 - Sra. Mar Vicent Garcia
16 - En Tomás Fuster Bellido
17 - En Rafael Llorens Gozalbes
18 - En Vicent Caballero Hidalgo
19 - En José Martínez Alventosa
20 - Sra. Cristina Mª Súñer Tormo

No assistix la senyora Sònia Arteaga Simon, que excusa.

1r. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA     NÚM.
9, DEL 3 DE JULIOL DE L'ANY 2003.
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Sent l'hora dalt indicada el senyor Alcalde-President declara oberta la sessió.

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.

I no havent-hi més esmenes ni propostes de rectificació, l'Ajuntament Ple, per
unanimitat, acorda aprovar l'acta de referència, corresponent a la sessió
extraordinària celebrada el dia 3 de juliol de l'any 2003.

2n.- SOBRE DESIGNACIÓ DE TRES MUNICIPIS PER AL CONSELL
TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DEPENDENT DE LA
DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA A VALÈNCIA.

Es dóna compte al Ple de la proposta que formula el senyor Alcalde-President i
que diu:

“Donat compte de l'escrit remés pel President del Consell Territorial de la
Propietat Immobiliària de València,  de la Delegació d'Economia i Hisenda,  en el
qual amb referència a les disposicions contingudes en el Real Decret 1884/1996, de
2 d'Agost, pel qual s'adscriu a les Delegacions d'Economia i Hisenda,  els Consells
Territorials de la Propietat Immobiliària, que articulen la representació de les
Administracions Estatal, Autonòmica i Local en relació amb el Cadastre.

Resultant, que d'acord amb el que establix a l'art. 13, els representants de les
Corporacions Locals es renovaran en la seua totalitat dins dels quatre mesos
següents a la celebració d'eleccions municipals, a través del procediment descrit en
el seu apartat 3,e, en què s'establix que el conjunt dels Ajuntaments de la província
estaran representats en el Consell Territorial per tres membres designats pels
mateixos, per la qual cosa s'ha de procedir a la designació dels representants dels
Ajuntaments en dit ConsellTerritorial, en un termini que finalitza el 25 de setembre
de 2003.

A tal fi, els municipis s'han dividit en dues seccions, segons la població de
dret, fins a 20.000 habitants i d'eixe nombre en avant, devent cada Ajuntament
comunicar al President del Consell el nom de tres Ajuntaments de la secció on
estiga comprés perquè exercisquen la dita representació. Els Ajuntaments escollits
designaran la persona que en la seua representació formarà part del Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària.

Els Ajuntaments compresos en la secció segona són:

Alaquàs Quart de Poblet Oliva
Alzira Cullera Ontinyent
Aldaia Xirivella Paterna
Algemesí Gandia Sagunt
Burjassot Xàtiva Sueca
Carcaixent Manises Torrent
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Catarroja Mislata

Esta Alcaldia,  a l'Ajuntament Ple, té l'honor de proposar es vote la
representació dels municipis d'esta Secció Segona a favor dels següents tres:
CULLERA, MISLATA i XÀTIVA.

A Xàtiva, a  24 de juliol de 2003.-
L'ALCALDE,”

Amb tot, l'Ajuntament Ple, per  dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular), huit vots en contra (els sis
vots dels Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció, ACORDA EL
SEGÜENT:

PRIMER.- Aprovar la proposta del senyor Alcalde en tots els seus termes
expositius i dispositius.

SEGON.- Donar compte a la Delegació d'Economia i Hisenda a València
perquè en prengueu coneixement i efectes.

3r.- SOBRE AUTORITZACIÓ A PROEXA, S.A., DE RENOVACIÓ D'UNA
OPERACIÓ DE TRESORERIA PER IMPORT DE 600.000 €, AMB LA CAIXA
ONTINYENT.

En relació amb l'assumpte de referència el senyor Alcalde-President, en ús de
les facultats que li conferix l'article 92 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, motiva la
conveniència que el mateix quede sobre la taula fins que siga dictaminat per la
Comissió Informativa pertinent. El que el Ple, unànimement, accepta.

4t.- EXPTE. 467/2003. SOBRE RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES A
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Es dóna compte a l'Ajuntament Ple de la proposta de l'Alcaldia sobre
assignació de retribucions econòmiques als membres de la corporació amb
dedicació exclusiva o parcial, que diu:

“De resultes de la constitució de la nova Corporació Municipal, el passat 14
de juny de 2003, i de l'organització dels distints serveis que es compon l'Ajuntament,
acordada en sessió de 3 de juliol de 2003, procedix, de conformitat amb el que
preveu l'article 75.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, RBRL, (segons redacció donada per
la Llei 11/1999, de 21 d'abril), en relació amb l'article 13 del ROFRJEL establir la
relació de membres de la Corporació que han d'exercir les seues funcions en règim
de dedicació exclusiva i, si és procedent, en règim de dedicació parcial.

Segons el que regula els esmentats preceptes correspon al Ple, a proposta
del President i dins de la consignació global continguda en el Pressupost,
determinar la relació de membres de la Corporació que hagen de prestar les seues
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funcions en règim de dedicació exclusiva, els que ho hagen de fer en règim de
dedicació parcial, el règim de dedicació mínima necessària per a percebre dites
retribucions, la quantia de les mateixes i, finalment i cas de requerir-se, la declaració
formal de compatibilitat dels càrrecs amb dedicació exclusiva per a l'exercici
d'ocupacions marginals remunerades. Tant en un com en un altre cas, és a dir
càrrecs amb dedicació parcial o exclusiva, hauran de ser donats d'alta en el Règim
General de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes
empresarials que corresponguen.

D'altra banda, excepció feta dels que siguen remunerats per la seua
dedicació exclusiva o parcial, els membres de la Corporació podran percebre
indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats que formen part
(article 75.5 de la LRBRL) havent d'acordar-se estes per acord de l'Ajuntament Ple,
consignar-se en els Pressupostos Generals i, finalment, publicar-se en el Butlletí
Oficial de la Província i Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial junt amb la relació
de càrrecs amb algun règim de dedicació.

És pel que es proposa a l'Ajuntament Ple EL SEGÜENT:

Primer.- Establir per a  l'exercici 2003 la següent relació de càrrecs amb
dedicació exclusiva així com la quantia de les seues retribucions:

Càrrec                                  Titular                                             Retribucions anuals
Alcalde Alfonso Rus Terol   26.523,56 Euros.
Regidor Rosa Mª Esteban Miedes   23.198,42 Euros
Regidor Mª Emília Soro Perona   21.035’42 Euros

Segon.- Establir per a  l'exercici 2003 la següent relació de càrrecs amb
dedicació parcial, així com el règim de dedicació mínima i la quantia de les seues
retribucions:

Càrrec                         Titular                Dedic. Mín. Setm       Retribucions.2003
Regidor         Vicente Parra Sisternes 30 hores 15.277,92 Euros
Regidor Rafael Capuz  Aznar 20 hores            11.489,94 Euros
Regidor Antonio Perales Perales 20 hores 11.489,94 Euros
Regidor Ramon Vila Gisbert 20 hores 11.489,94 Euros
Regidor Juan Carlos Crespo Badia20 hores 11.489,94 Euros
Regidor Jose Antonio Vidal Piquer 20 hores 11.489,94 Euros
Regidor Maria Jose Masip Sanchis 15 hores   9.217,18 Euros
Regidor Elena Llopis Arnero 15 hores   9.217,18 Euros
Regidor Jorge Herrero Montagud 15 hores   9.217,18 Euros

Tercer.-  El reconeixement de les dedicacions, parcial o exclusiva, dels
membres de la Corporació, s'establix proporcionalment al de les retribucions
indicades i per l'assumpció dels àmbits de gestió que, seguidament, es relacionen i
obliga que, per cadascú d'ells, es fixe un horari mínim d'atenció al públic en
determinats dies de la setmana que serà sotmés a la consideració de l'Alcaldia en el
marc la dedicació mínima assenyalada.

            El senyor Vicente Parra, Sisternes, Primer Tinent d'Alcalde, membre de la
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Comissió de Govern, President de la Comissió d'Obres, Urbanisme, Medi Ambient,
Agricultura i Pedaníes, exercint les Delegacions d'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, 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   Ordrenances de policia de l'edificació i la resta de
construccions. Llicències d'edificació i la resta d'actes de naturalesa urbanística.
Ordrenes 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 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.
en 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. 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).

Parcs i Jardins

           El senyor Rafael Capuz Aznar,  Segon Tinent d'Alcalde,  membre de la
Comissió de Govern, President de la Comissió d'Hisenda,  amb els àmbits de gestió
de 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
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crèdit. Operacions de Tresoreria, Formació i manteniment dels padrons fiscals,
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 recaudatòria 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. De 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, Tercer Tinent d'Alcalde,  membre de la
Comissió de Govern, President de la Comissió de Foment, Recursos Humans i
Seguretat Ciutadana, amb responsabilitat en els àmbits de gestió de la 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.
En 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 Ramon Vila Gisbert,  Quart Tinent d'Alcalde, membre de la
Comissió de Govern, President de la Comissió de Cultura, Educació, Joventut,
Esports i Modernització de l'Administració, amb les Delegacions D'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. Nova imatge corporativa.
Coordinació interdepartamental. Participació ciutadana.  Relacions amb el Síndic de
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Greuges i amb el Defensor del Poble.

          La Senyora Rosa Maria Esteban Miedes, Cinquena Tinent d'Alcalde,
membre de la Comissió de Govern, amb les Delegacions d'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 pedaníes, 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

           La Senyora Maria José Masip Sanchis, Regidora, amb les Delegacions de
Benestar Social, Sanitat:   Dona. Víctimes del delicte. Violència de Gènere.
Prevenció de conductes addictives. Planificació familiar. Estimulació precoç.
Disminuïts físics. Disminuïts 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.

          La Senyora Mª Emilia Soro Perona, Regidora, Presidenta de la Comissió de
Fira i Festes, Turisme, Benestar Social i Sanitat. Ostenta les Delegacions de
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 Luis Millan. 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.
De comerç i consum 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

           La senyora Elena Llopis Arnero, Regidora,. Amb les Delegacions de 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.
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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.
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.

          El senyor José Vidal Piquer, Regidor, membre de la Comissió de Govern.
Amb les Delegacions de  Recursos Humans i Foment d'Ocupació.  Selecció de
recursos humans. Provisió de recursos humans. Mobilitat de recursos humans
Nomines. 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. Pòlisses d'assegurances i consolidacions de l'Ajuntament.
Foment d'ocupació. Programes PAMER. Programes SERVEF (tot tipus de mesures
d'ocupació i inserció laboral). Escoles Taller, Taller d'Ocupació, Cases d'Oficis.

En 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.
Pedaníes      Relació amb Alcaldes pedanis. Promoció d'obres públiques en
pedaníes. Promoció de serveis en pedaníes. Promoció d'actes i esdeveniments en
pedaníes.

El senyor Juan Carlos Crespo Badia, Regidor, membre de la Comissió de
Govern.Tenint al seu càrrec les Delegacions de Medi ambient, Servei de recollida
domiciliària de residus. Ecoparc. Declaracions  Impacte Ambiental (pròpies o
alienes).Abocaments. Residus. Recolllida fem. Neteja viària.  Neteja d'edificis i
instal·lacions. Ecoparc. Depuradora. Xàrcia Clavegueram. Relacions amb la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Relacions amb Forestals. Relacions amb
SEPRONA. Ordrenances 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. Llicències de parcel·lació i segregació.
Autoritzacions prèvies i declaracions d'interés comunitari. 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
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públics.

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.
En 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, ordrenances i reglaments
municipals. Atestats. Protecció civil. Ràdio-patrulla. Guàrdies. Ordrenació 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.

 Protecció Civil, Prevenció i extinció d'incendis, Ornament Públic, Neteja
Viària, Cementeri, Recollida fem i Neteja edificis.

El senyor Jorge  Herrero Montagud, Regidor, amb dedicació parcial,  amb
les  delegacions d'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.

Quart.- Declarar formalment, en la mesura en què no vaja en detriment de les
seues tasques en la Corporació, la compatibilitat dels següents càrrecs amb
dedicació exclusiva per a l'exercici de les següents tasques remunerades:

Alcalde Alfonso Rus Terol            Empresari
Regidor Maria Emilia Soro Perona   Docent

Cinqué.- Assignar, excepció feta dels membres de la Corporació que siguen
remunerats per la seua dedicació exclusiva o parcial, les mateixes indemnitzacions
per assistència a sessions de PLE I COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
vigents al cessament de l'anterior Corporació.

Sisé.- Notificar el contingut del present acord als càrrecs amb dedicació
parcial i exclusiva als efectes de la seua acceptació expressa, donant compte al Ple,
en la primera sessió que celebre, de la relació de què l'acceptaren.

Seté.- Ordrenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler
d'Edictes de la Casa Consistorial de la relació de càrrecs amb algun règim de
dedicació, de les seues retribucions, així com de les indemnitzacions per assistència
a òrgans col·legiats.

Uité.- Pels departaments administratius corresponents es procedirà a donar
d'Alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la Corporació
anteriorment relacionats, per l'acompliment de tals funcions, corrent a càrrec de la
Corporació les quotes empresarials que corresponga, havent de consignar-se en el
Pressupost municipal l'import a què ascendisquen  les despeses per tots estos
conceptes.

Nové.-  L'efectivitat de la present proposta en matèria de  retribucions tindrà
lloc a partir de la primeria de juliol de l'any en curs.-
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No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri i Autoritat resoldrà el que
s'estime més procedent.-

A Xàtiva, a quinze de juliol de dos mil tres
L'ALCALDE PRESIDENT,

Alfonso Rus Terol”

Amb tot, l'Ajuntament Ple, per  dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular), huit vots en contra (els sis
vots dels Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció, ACORDA EL
SEGÜENT:

Primer.- Aprovar la proposta del senyor Alcalde en tots els seus termes
expositius i dispositius.

Segon.- Donar compte a la totalitat de membres de la Corporació, al
Departament d'Intervenció i al Departament de Personal perquè en prengueu
coneixement i efectes.

5é.- EXPTE. 460/2003. SOBRE DOTACIÓ ECONÒMICA AlS GRUPS
POLÍTICS.

S'adona al Ple de la Resolució de l'Alcaldia nombre 641, de 16 de juliol de
2003, que fa les vegades de proposta, i que diu:

“En la sessió extraordinària celebrada pel Ple d'esta Corporació municipal, el
passat dia 3 de juliol de 2003, en compliment d'allò que s'ha preceptuat per a
l'organització i constitució de la nova Corporació sorgida de les passades Eleccions
Locals de 25 de maig de 2003, es va adoptar l'acord de constituir els  grups polítics,
a instància dels seus mateixos integrants, i en compliment del que disposa l'art. 23 i
24 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals de 28 de Novembre de 1986, de la manera següent:
Partit Popular, integrat per 12 Regidors
P.S.O.E. , compost per 7 Regidors
E.U. Entesa, compost per un sol Regidor,
Bloc E.Verda, compost per un sol Regidor

Considerant, el que disposa l'art. 73.3 de la Llei de Bases del Règim Local,
núm. 7/85, de 2 d'Abril,  en el sentit que el Ple de la Corporació, a càrrec dels
Pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica, amb un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre
de membres de cadascun d'ells.

Resultant, que en la Partida Pressupostària “Retribucions alts càrrecs,
111.100.00”, hi ha consignació suficient per a atendre estes despeses, segons
informe dels serveis econòmics.

Per la present, en virtut de les atribucions que m'estan conferides per a les
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vigents disposicions en matèria de Règim Local, vinc a proposar:
Primer.- Assignar als ressenyats grups polítics la següent dotació econòmica

per al desenrotllament de la seua actuació corporativa, de la següent manera:
Component fix: 240 Euros  anuals  un dels quatre grups.
Component variable : 601 Euros anuals per cada Regidor integrant de

cadascun d'ells.
Segon: Cadascun dels grups polítics de referència haurà de portar una

comptabilitat específica de la dotació econòmica que percebera, que estarà a
disposició del Ple de la Corporació sempre que es sol·licite per este.

Tercer: De la present Resolució, haurà de donar-se compte al Ple de la
Corporació, als Portaveus de cada Grup i a la Intervenció de Fons, perquè en
prenguen coneixement i efectes. Deurà així mateix publicar-se en el B.O.de la
Província per a general coneixement.-“

Amb tot, l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:

Únic.- Aprovar i fer pròpia la Resolució de l'Alcaldia nombre 641, de 16 de
juliol de 2003 sobre assignació econòmica a Grups Polítics en el Consistori.

6é.- EXPTE. 413/2003. SOBRE MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN.

Es dóna compte al Ple de la Resolució de l'Alcaldia nombre 637, de 14 de
juliol de 2003, que diu:

“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, es va procedir a
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, es va resoldre

        Primer.- Nomenar membres de la Comissió de Govern als Regidors que
seguidament s'expressen:
        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 als 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
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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,
els 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 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.

Donat compte de la ressenyada Resolució, en la sessió plenària
extraordinària celebrada el passat dia   3 de Juliol de 2003, i plantejada una qüestió
d'ordre jurídic, per la present, i en ús de les atribucions que em són pròpies, vinc a
resoldre a modificar el nombre de membres de la dita Comissió de Govern, que
quedarà definitivament amb les següent composició:
         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.

7. Senyora Rosa Maria Esteban Miedes

        Ostentant la Presidència de la mateixa, l'Alcalde que subscriu.

Seguixen vigents els requisits de publicitat i efectivitat previstos en els
apartats Segon i Tercer, de la part expositiva de la present Resolució.
        Notificar esta Resolució als Regidors afectats, donant compte així mateix  de
la mateixa al Ple de la Corporació, en la primera sessió que es celebre.-“

Amb açò, l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:

Únic.- Quedar assabentat de la Resolució de l'Alcaldia nombre 637, de 14 de
juliol de 2003 sobre modificació de la composició de la Comissió de Govern.

7é.- EXPTE 413/2003. SOBRE DESIGNACIÓ DE TINENTS D'ALCALDE.

S'adona al Ple de la Resolució de l'Alcaldia nombre 638, de14 de juliol de
2003, que diu:

       “Celebrades les eleccions locals el passat dia 25 de maig de 2003 i
constituïda la nova Corporació municipal el dia 14 de juny, procedia 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 féia 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
de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, i en virtut de les atribucions que
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a l'efecte m'estan conferides, es va resoldre el nomenament dels següents Tinents
d'Alcalde i per l'ordre que s'indica:

Primer Tinent Alcalde: ENVicente Parra Sisternes.
Segon Tinent Alcalde: ENRafael Capuz Aznar.
Tercer Tinent Alcalde: N’Antonio Perales Perales.
Quart Tinent Alcalde: ENRamon Vila Gisbert.
Cinqué Tinent Alcalde SRA Rosa Mª Esteban Miedes

          Plantejada una qüestió d'ordre jurídic, en ús de les atribucions que em són
pròpies, es va modificar l'anterior designació, quedant sense efectes el nomenament
de Senyora Rosa María Esteban Miedes, sent així proposats al Ple de la Corporació
que va quedar assabentat dels mateixos.

Posteriorment, reconsiderada la qüestió, i havent donat cabuda en la
Comissió de Govern, a la Regidora Senyora Rosa Mª Esteban Miedes, vinc a
proposar novament els següents Tinents d'Alcalde,

Primer Tinent Alcalde: ENVicente Parra Sisternes.
Segon Tinent Alcalde: ENRafael Capuz Aznar.
Tercer Tinent Alcalde: N’Antonio Perales Perales.
Quart Tinent Alcalde: ENRamon Vila Gisbert.
Cinqué Tinent Alcalde: SRA. 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 als Tinents d'Alcalde, segons
el que disposa l'article 46 del R.O.F.
       Tercer.- Els nomenaments que es tracta tindrà efectes des de l'endemà de la
data d'esta Resolució, sense perjuí de la preceptiva publicació d'este Decret en el
Butlletí Oficial de la Província.
       Quart.- Notificar esta Resolució als Regidors afectats, donant compte de la
mateixa al Ple de la Corporació, en la primera sessió que es celebre.”

Amb açò, l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:

Únic.- Quedar assabentat de la Resolució de l'Alcaldia nombre 638, de 14 de
juliol de 2003 sobre designació de Tinents d'Alcalde.

8é.- EXPTE. 459/2003. SOBRE DELEGACIÓ POTESTAT SANCIONADORA
PER MULTES DE TRÀNSIT.

Es dóna compte al Ple de la Resolució de l'Alcaldia nombre 640, de16 de
juliol de 2003, que diu:

“Resultant, que  a proposta d'esta  Alcaldia, el Ple de la Corporació va
adoptar en la seua sessió extraordinària de 3 de juliol de 2003, entre altres matèries
pròpies de l'organització i constitució d'este Ajuntament, com a conseqüència de les
passades eleccions locals de 2003, la delegació de les seues competències en
diversos Regidors d'este Ajuntament, entre elles, la de la Seguretat Ciutadana, en el
Regidor El senyor Juan Carlos Crespo Badia.-

Vista la normativa legal vigent en matèria de delegació de la potestat
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sancionadora en els expedients per infraccions del Codi de Circulació, contemplada
en les següents disposicions:

L'Art. 21.3 de la Llei de Bases de Règim Local, que permet a l'Alcalde la
delegació de l'exercici de les seues atribucions.

Els arts. 43 i ss. i 114 i ss. del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de Novembre de 1986, en matèria de
delegacions.

L'art. 127 de la Llei 30 /92, de 26 de, Novembre, modificada per la Llei 4/99,
de 13 de Gener,.,del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.-.

L'art. 10.3 del Reglament del Procediment per a l'exercici de la Potestat
sancionadora, de 4 d'Agost de 1993, que permet la desconcentració de l'exercici de
la competència sancionadora.

La Sentència del Tribunal Suprem de 10 de Novembre de 1998, que declara
com a doctrina legal que l'article 127 de la Llei 30/92, no deroga el que disposa l'art.
21 de la Llei de Bases de Règim Local, i per tant en els supòsits d'infracció de trànsit
podran delegar els Alcaldes les seues atribucions en estar per això autoritzats per la
llei de Bases de Règim Local.

En virtut d'això i en ús de dites atribucions i normativa legal, vinc a disposar:
Primer.- Delegar en el Regidor El senyor Juan Carlos Crespo Badia, Delegat

de la Policia Local i Seguretat i Ordre Ciutadà,  les competències sancionadores
atribuïdes a esta Alcaldia en els expedients que s'instruïsquen per infracció de les
normes sobre Ordrenació i control de TRÀNSIT en les vies urbanes de titularitat
municipal.

Segon.- La delegació a què es referix a l'anterior apartat comprén les fases
procedimentals d'iniciació i resolució, corresponent la d'instrucció dels expedients
sancionadors a la Direcció de la Policia Local d'este Ajuntament, amb efectes de la
data d'adopció del corresponent acord plenari de delegació de competències en el
Regidor de referència.-

Tercer.- Contra les resolucions que en esta matèria dicte el Regidor Delegat,
cabrà la interposició del recurs administratiu ordinari davant d'esta Alcaldia, en els
casos i formes previstos reglamentàriament.
           Quart.-  La delegació genèrica que es concedix per al servei determinat de la
Policia Local, comprendrà la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents,
produint efectes des de l'endemà, per temps indefinit, podent ser revocada en
qualsevol moment, havent de ser coneguda pel Ple de la Corporació i ser publicada
en el B.O.de la Província.”

Amb açò, l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:

Únic.- Quedar assabentat de la Resolució de l'Alcaldia nombre 640, de 16 de
juliol de 2003 sobre delegació de la potestat sancionadora.

9é.- EXPTE. 466/2003. SOBRE DESIGNACIÓ DE PERSONAL EVENTUAL.

           S'adona al Ple de la Proposta de l'Alcaldia Presidència de 18 de juliol de
2003 per a la determinació del número, característiques, règim de treball i
retribucions dels llocs de treball reservats al personal eventual, que diu:

“Vistos els antecedents relatius  a la designació de personal eventual, segons
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el que establix els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i 176 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, per quant es referixen a esta classe de personal al servei de les
Corporacions,  establint-se que quant al nombre, característiques i retribucions serà
determinat pel Ple de cada Corporació, al començament del seu mandat, i que el
nomenament i cessament d'estos funcionaris és lliure i correspon a l'Alcalde, per
esta Alcaldia Presidència, es formula la següent proposta:

Primer.- La designació del següent personal eventual:

1. Un Secretari particular de l'Alcaldia.
2. Un Cap de Protocol i Premsa.
3. Un Coordinador de Fira i Festes i Joventut

El contingut de les funcions i tasques a exercir pel personal eventual que
ocupe els llocs de referència serà el que es desprén de les seues respectives
denominacions.
           Les característiques funcionals d'estos llocs de treball són:

Les retribucions assimilades a la dels funcionaris del grup de classificació C i
D, de l'article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública.

Jornada de treball: La normal establida per als serveis administratius de la
plantilla de l'Ajuntament, i  les que excepcionalment establisca l'Alcaldia, amb plena
disponibilitat per a esta del funcionari en relació amb les comeses pròpies de la
funció encomanada.

Segon.- Establir en la Plantilla de Personal eventual, els següents llocs de
treball:

1 - Secretari particular de l'Alcaldia, proposant-se al senyor Francisco Gironés
Gironés, equiparable al Grup de Classificació C, Complement de Destí 19, i
unes retribucions brutes anuals de 20.701’92 euros.

2 - Cap d'atencions protocol·làries i representatives, a Senyora Maria Vicenta
Soler Valls, equiparable al Grup de Classificació C, Complement de Destí 19,
i unes retribucions brutes anuals de 20.701’92 euros.

3 – Coordinador de Fires i Festes i Joventut al senyor Armando Vila Garcia,
equiparable al Grup de Classificació D, Complement de Destí 18, i unes
retribucions brutes anuals de 16.196.88 euros.

Tercer.-   Els funcionaris eventuals que ocupen els llocs de treball que es
tracta seran donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, regulat en el
Títol II del Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei General de la Seguretat Social (article 70~1-e) i a efectes de l'acció
protectora del sistema de la Seguretat Social en relació amb la situació de
Desocupació regulada en el Títol  III de dit Real Decret (article 205-1).

Quart. Correspondrà a l'Alcalde nomenar i cessar, lliurement, el personal que
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haja d'ocupar cadascun dels tres llocs de treball que es tracta.
          Els funcionaris eventuals cessaran automàticament, en tot cas, quan es
produïsca el cessament o expire el mandat de l'Alcalde que els va nomenar.

Cinqué.- Els nomenaments de funcionaris d'esta classe, també anomenats
funcionaris d'ocupació, el règim de les seues retribucions i la seua dedicació es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

          Sisé.- L'acompliment d'un lloc de treball reservat a personal eventual no
constituirà mèrit per a l'accés a la funció pública o a la promoció interna.

No obstant això, l'Ajuntament Ple resoldrà el que s'estime, més procedent.”

Vist tot, l'Ajuntament Ple, per  dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular), cap vot en contra i huit
abstencions (la dels sis Regidors presents del Grup Socialista, més la de la integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més la de l'integrant del Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar la proposta del senyor Alcalde en tots els seus termes
expositius i dispositius.

Segon.- Donar compte el personal designat, al Departament d'Intervenció i al
Departament de Personal perquè en prenguen coneixement i efectes.

10é.- SOBRE DESIGNACIÓ DE SECRETARIS DE COMISSIONS
INFORMATIVES.

Es dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia nombre 661, de 28 de juliol de
2003, que diu:

“Vista la proposta del titular de la Secretaria General d'este Ajuntament,
formulada a l'empara del que establix l'art. 13.2 del R.EN1174/87, de 18 de
Setembre, del Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb Habilitació
de caràcter nacional.
        Considerant, que les  Eleccions Locals celebrades en 25 de Maig de 2003,  i
la conseqüent constitució de la nova Corporació municipal,  han  determinat  que  en
la  sessió   plenària celebrada  el  passat  dia 3 de juliol en  curs,  s'hagen
reestructurat les grans àrees en què s'engloben els distints serveis municipals.-

Considerant, que segons  el  R.EN 1174/87, de 18 de  Setembre,  que regula
el   règim  jurídic   dels   funcionaris   d'Administració  Local amb habilitació de
caràcter nacional, les   funcions   de  fe   pública  i  assessorament   legal preceptiu,
poden  ser encomanades per la  Corporació  a funcionaris   propis   de  la   mateixa,
faltada   de   l'habilitació  avantdita,  per a actuar en Juntes,  òrgans  o entitats
dependents  de  la  Corporació,  distintes  de l'Alcalde,  Ple  o  Comissió de Govern,
a  proposta  del titular  de  la Secretaria, i que actuaran com delegats  d'este.-
        Cadascuna   de  les cinc àrees  resultants  o   Comissions informatives
permanents, davall la responsabilitat  política d'un  Regidor President, delegat per
l'Alcalde, President  nat de   totes   elles, es   servix  d'una     infraestructura
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administrativa,  en la mesura de les limitades possibilitats d'esta   Administració
pública, davall la direcció totes elles del Secretari.

De  tal  manera,  procedix que per  Resolució de  l'Alcaldia , a proposta
d'esta  Secretària General, s'efectuen  les delegacions, com a Secretaris de les
distintes Comissions  informatives  permanents,  en   favor    dels funcionaris
següents.
        1 - El senyor   Joaquín   Grau    Pellicer,   Tècnic   d'Administració  Especial,
Interventor accidental,  per a  la Comissió d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Especial de Comptes.- Suplent: El senyor Arturo Javier Martín Olivares, Tresorer
amb nomenament interí.
       2 – Indistintament i conjuntament, al senyor  Juan Boluda Vayà, Tècnic
d'Administració General, i a la senyora Eva Sáiz Bolinches, Tècnic d'Administració
General, per a la Comissió d'Obres públiques, Urbanisme, Medi ambient i
Agricultura.
      3 – A la senyora Eva Tomàs Sanchis, Auxiliar Administrativa de la Comissió de
Benestar Social, Sanitat, Fira i Festes, Turisme i Conservatori. Suplent: El
senyor Julio Vercher Ribera, Administratiu.
      4 – A la senyora  Laura Osma Vidal, Auxiliar Administrativa, la Comissió
d'Educació, Cultura, Joventut i Esports. Suplent: la senyora Sònia Blázquez
      5 - Senyora    Amparo   Mateu     Cerdà,   Tècnic   d'Administració  General,  per
a la Comissió de Foment, Règim Interior i Seguretat ciutadana. Suplent: El
senyor Pedro Huerta, Auxiliar Administratiu contractat laboral
        A més, a  proposta  del Secretari   de   la  Corporació   es proposa la delegació
de   les Secretaríes  de  distints  òrgans  municipals,  en  altres funcionaris, de la
manera següent
En el Consell Agrari municipal....ENJeroni Lemus López
En el Consell del Medi ambient....SRA Mª José Gadea Martínez
En el Consell Esportiu municipal..SRA Eva Sáiz Bolinches
En la Comissió Mixta Patrimoni...ENJuan Boluda Vayà

El que es posa en coneixement del Ple per a la seua efectivitat
reglamentària.-“

Vista la qual cosa, l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ,
ACORDA:

Únic.- Quedar assabentat de la Resolució de l'Alcaldia nombre 661, de 28 de
juliol de 2003 sobre delegacions de la Secretaria General.

11é.- EXP. 787/90, ADDENDA AL CONVENI D'1 D'ABRIL DE 1991 ENTRE
LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, L'INSTITUT DE RELACIONS AGRÀRIES I L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA.

Vista l'addenda al Conveni d'1 d'abril de 1991 entre la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la Comunitat Valenciana, l'Institut de Relacions Agràries i
l'Ajuntament de Xàtiva, remesa per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
del tenor literal següent:

“Amb data 1 d'abril de 1991 va ser subscrit conveni entre la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, l'Institut de Relacions Agràries i l'Ajuntament de  Xàtiva, a
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l'empara del Conveni-Marc entre la Generalitat Valenciana, el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de 16 de
maig de 1989, acordant-se en el mateix la subrogació per l'Ajuntament en les
relacions laborals que mantenien el personal contractat per l'actualment extingida
cambra agrària local d'este municipi, subrogació que va fer efectiva l'Ajuntament
després de la signatura del Conveni.

Des d'eixe moment han estat transferides anualment a l'Ajuntament de
Xàtiva els costos laborals del personal inclòs en el conveni, inicialment pel Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i després de la transferència de funcions i serveis
en matèria de cambres agràries, efectiva l'1 de gener de 1993, per la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Amb data 15 de maig de 2003 l'Ajuntament de Xàtiva va remetre escrit a la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, adjuntant certificat de l'acord del Ple
celebrat el dia 9 de març de 2000, pel qual es modifiquen les plantilles de personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament, passant el lloc de guarda rural, el titular del qual
és N’Enrique Perales Navarro, inclòs en el conveni específic, a la plantilla de
personal funcionari i suprimint este de la plantilla de personal laboral, açò suposa
una modificació de les condicions inicials de la subrogació laboral establida en el
conveni.

Considerant-se la conveniència de mantindre les condicions econòmiques
del conveni, atés que l'objectiu fonamental del mateix i del Conveni-Marc de 16 de
maig de 1989, és la integració del personal propi de les cambres agràries locals,
actualment extingides, en els ajuntaments, en especial la integració de la guarderia
rural,enl ser esta una competència municipal, les parts acorden subscriure la
present addenda al conveni d'1 d'abril de 1991.

CLÀUSULES

Primera.

Es mantindrà la subvenció prevista en la clàusula sisena del conveni d'1
d'abril de 1991, fins a l’acabament de la relació de servei amb l'Ajuntament fins i tot
en el cas que el personal a què es referix la dita clàusula, en virtut dels
procediments legalment establits, adquirisca la condició de funcionari de carrera o
modifique la seua relació laboral anterior, sempre que es continuen complint les
funcions de guarderia rural, si és procedent administratives, si estes van ser les
seues funcions en el moment de la subrogació.

Segona.

Mantenen la seua vigència els altres aspectes que s'establixen en el conveni
d'1 d'abril de 1991.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 24 de juliol de 2003, en sentit favorable.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ,  ACORDA:
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Primer.- Aprovar l'addenda al Conveni d'1 d'abril de 1991 entre la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat Valenciana, l'Institut de Relacions
Agràries i l'Ajuntament de Xàtiva, subscrit a l'empara del que establix l'Acord-Marc
entre la Generalitat Valenciana, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

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

Tercer.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

12é.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO RECUPERABLES
PER A L'ANY 2004.

Sent les 21.00 hores s'absenta del Saló de Sessions, per eventual
indisposició, el senyor Alcalde. L'acompanya la Regidora la senyora María José
Masip Sánchis. Presidix l'acte el Primer Tinent d'Alcalde el senyor Vicente Parra
Sisternes.

Donat compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la
Generalitat Valenciana, en què es sol·licita, es determinen per este Ajuntament les
dues festes de caràcter local no recuperables per a l'any que ve 2004, amb la
finalitat d'elaborar el calendari laboral d'esta província.

Considerant que de les dues festes que es celebren en este municipi, dies 1
d'agost, festivitat de Sant Fèlix, Patró de la Ciutat de Xàtiva i 5 d'agost, festivitat de
la Mare de Déu de la Seu, Patrona de la Ciutat de Xàtiva, el dia 1 d'agost coincidix
en diumenge.

Celebrada reunió amb el President de l'Associació de Comerciants de Xàtiva
a efectes de determinar el dia festiu que substituïx el diumenge 1 d'agost, s'ha
determinat de forma consensuada establir-lo dilluns 19 d'abril, segona pasqua.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 24 de juliol de 2003.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:

  Primer.- Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en esta
Ciutat, per al pròxim exercici 2004, les corresponents als dies 19 d'abril, festivitat de
Sant Vicent Ferrer i 5 d'agost, festivitat de la Mare de Déu de la Seu, Patrona de la
Ciutat de Xàtiva.

Segon.- Notificar el present acord a la Direcció Territorial d’Ocupació i
Treball de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i a l'Associació
d'Empresaris de Xàtiva (ADEXA).

13é.- EXPTE. NÚM. 453/2003, APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS
PER A LA CONTRACTACIÓ, PER MITJÀ DE SUBHASTA AMB PROCEDIMENT
OBERT, DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ DEL
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SECTOR MESES”.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en què consta que per acord
del Ple de la Corporació de data 8 de maig de 2003 va ser aprovat definitivament el
projecte d'Urbanització de la Unitat d'Execució única del Sector Meses, redactat per
l'Enginyer de Camins, Canals i Ports EN José Ibàñez Climent, en representació
d'INSET, SL, amb un pressupost de licitació de 3.319.620,07 € i un Pressupost total
per a coneixement de l'Administració de 3.387.468,83 €.

Vist el Plec de Condicions Econòmic Administratives  per a la contractació,
per mitjà de subhasta amb procediment obert, de les obres de referència.

Resultant que el finançament de dites obres, tal com consta en l'informe
subscrit per l'Interventor Municipal, es farà a càrrec dels propietaris de les parcel·les
afectades per les obres, per la qual cosa es generaren crèdits pressupostaris
adequats i suficients per a atendre les obligacions econòmiques derivades de
l'aprovació del Plec de Condicions.

Vist l'informe subscrit pel Secretari General, en què assenyala que el
competent per a l'aprovació del Plec de Condicions és el Ple de la Corporació,
d'acord amb l'article 22.2.n) de la LBRL, ja que l'import de l'obra supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost Municipal.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de 16 de juliol de 2003.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, va adoptar el següent
ACORD:

Primer:  Aprovar el Plec de Condicions Econòmic Administratives   i
l'obertura del procediment de contractació  de les obres d'Urbanització de la Unitat
d'Execució única del Sector Meses, per mitjà del sistema de subhasta  amb
procediment obert, amb un pressupost de licitació de 3.319.620,07 €.

Segon: Publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província,
concedint  un termini de vint-i-sis dies per a la presentació de proposicions, d'acord
amb el que disposa l'article 78.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions  Públiques.

Tercer: Aprovar l'ordrenació de la despesa corresponent, donant compte del
present acord al Departament d'Intervenció, als efectes pressupostaris que
procedisquen.

14é.- EXPTE.NÚM. 387/99, RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ
DE GOVERN SOBRE L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES
COMPLEMENTÀRIES A LES DE “REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DE LA
CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE A XÀTIVA”.

S'adona al Ple de l'acord de la Comissió de Govern de data 21 de juliol de
2003, del següent tenor literal:

“Donat compte dels antecedents de l'expedient, en què consta que per acord
del Ple d'esta Corporació de data 2 de setembre de 1999 es va aprovar el projecte
per a l'execució de les obres “Rehabilitació i condicionament de la conducció
d'abastiment d'aigua potable” a esta Ciutat, sol·licitant de la Conselleria d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports la contractació i execució de les obres, assumint
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este Ajuntament el compromís de rebre l'obra una vegada finalitzada.
Resultant que per la Direcció General d'Obres Públiques de la dita

Conselleria es van adjudicar les obres el 6 de setembre de 2001 a l'empresa OCIDE
CONSTRUCCIÓ, SA, pel preu oferit de 1.527.451,31 €, subscrivint-se l'Acta de
Comprovació del Replantejament el 9 de novembre de 1999.

Resultant que, en el mes de febrer de 2003, per este Ajuntament es va
sol·licitar de la Direcció General d'Obres Públiques l'aprovació i execució de les
obres complementàries a les mencionades, a fi de solucionar la contínua
deterioració de les canonades d'abastiment a la població, principalment des de la
Sala d'Impulsió fins als dipòsits ubicats en el Bellveret, a causa de les parades i
arrancades contínues de les bombes per falta de cabal d'aigua conduïda des del
Canal de Bellús, amb les consegüents avaries en la conducció i la necessitat
d'interrompre, en diverses ocasions, el servei de subministrament a la totalitat de la
població, per ser l'únic abastiment existent.

Vist el Projecte Complementari redactat per Enginyeria Xativina, SL, en què,
per a corregir les greus deficiències que sofrixen les indicades canonades, es
contempla la reparació de les conduccions d'impulsió des de l'estació de
bombament fins als dipòsits ubicats en el Bellveret.

La Comissió de Govern, després de deliberació i per unanimitat, va prendre el
següent ACORD:

Primer: Aprovar el Projecte de les obres Complementàries a les de
“Rehabilitació i condicionament de la conducció d'abastiment d'aigua potable” a esta
Ciutat, redactat per Enginyeria Xativina, S.L., sol·licitant de la Conselleria d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports, Direcció General d'Obres Públiques, la
contractació i execució de les obres contemplades en el projecte objecte
d'aprovació.

Segon: Remetre certificat del present acord a la mencionada Direcció General,
donant compte del mateix al Ple d’esta Corporació en la primera sessió que celebre
a fi de la seua ratificació, si procedix”.

Vist tot, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, va adoptar el següent ACORD:

Primer: Ratificar íntegrament l'acord de la Comissió de Govern de data 21 de
juliol de 2003 anteriorment transcrit.

Segon: Donar compte del present acord a la Direcció General d'Obres
Públiques, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,  a fi que
procedisquen a la contractació de les obres objecte del projecte aprovat.

15é.- EXPTE. 177/2003. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU, PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ALINEACIÓ INTERIOR EN
LA PROLONGACIÓ DEL CARRER HORT DE L’ ALMÚNIA,  ELABORADA PELS
SERVEIS TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT.

Vist l'acord plenari de data 6 febrer de 2003, aprovant definitivament  el
Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució “Prolongació del carrer
HORT de l’ Almúnia“, per gestió indirecta, promoguda per EN Fernando Segura
Cairols, instrumentada per la següent documentació: Alternativa Tècnica del
Programa per al  Desenrotllament de l'Actuació Integrada; que inclou Avantprojecte
d'Urbanització de la U.E, Pla de Reforma Interior, per a la delimitació d'una nova
àrea de repartiment  al si del nucli urbà de  Xàtiva.

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

Resultant, que per acord plenari de l'Ajuntament de Xàtiva, de data 6 de
març de 2003, es va acordar sotmetre a informació  pública la Modificació del Pla
General d'Ordrenació Urbana de Xàtiva, per a  la modificació de l'Alineació Interior
en la Prolongació del Carrer HORT de l’ Almúnia,  elaborada pels Serveis tècnics de
l'Ajuntament .

Resultant, que  va ser 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. 4475 del  7 d'abril
de 2003, a fi de presentació d'al·legacions i  consulta del mateix, sense que
transcorregut el termini es presentara  al·legació alguna.

Considerant, el  que disposa  l'article  55 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, el
canvi o substitució de determinacions dels Plans exigix complir el mateix
procediment legal previst per a la seua aprovació, per la qual cosa s'exposa al públic
durant UN MES, exhibint la seua documentació completa, per mitjà d'anunci en un
diari d'informació general editat en la Comunitat i simultàniament en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, durant el qual, es podran  formular  al·legacions així
com es podrà consultar en este Ajuntament <Departament d'Urbanisme>, les
actuacions que  es  deriven de la referida documentació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 16 de juliol de 2003.

L'Ajuntament  Ple, per díhuit vots a favor, el vot en contra  de la integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda i cap abstenció, va adoptar el
SEGÜENT ACORD:

Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació del Pla General
d'Ordrenació Urbana de Xàtiva, per a  la modificació de l'Alineació Interior en la
Prolongació del Carrer HORT de l’ Almunia,  en base a la documentació elaborada
pels Serveis tècnics municipals, tractant-se d'ordrenació detallada conforme el que
disposa el PGOU vigent, no necessita elevar-se a la Comissió Territorial
d'Urbanisme, sent prou l'aprovació de la Corporació.

Segon.- Sol·licitar la cèdula d'urbanització, a fi que es certifique que per la
Corporació no es modifica l'ordrenació urbanística estructural, en els aspectes
regulats en  l'art.17 de la LRAU.

Tercer.- Facultar l'Alcalde, a fi que una vegada emesa la corresponent cèdula
d'urbanització, es procedix a ordrenar la publicació del contingut de l'acord
d'aprovació, en el Butlletí Oficial de la Província, conforme al que disposa l'art. 59.4
de la LRAU.

Quart.- Notificar el present acord a EN Fernando Segura Cairols, als Hmnos.
Camús Novella i a TORMO LAMP SL , així com a l'Arquitecte  assessor urbanista,
així com a l'Arquitecte municipal, i  al Supervisor de les obres d'urbanització.
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16 é.- CESSIÓ A IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA , S.A.U., DE L'ÚS
DE TERRENYS PER A UBICAR EL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ PER A LA
UNITAT D'ACTUACIÓ SECTOR R-4 BOLA 2.

Sent les 21.10 hores s'incorpora a la Presidència de la sessió el senyor
Alcalde.

Vists els antecedents de l'expedient, en què consta que per acord del Ple
d'este Ajuntament, de data 7 de febrer de 2002, va ser aprovat i adjudicat
provisionalment  el Programa per al desenrotllament de l'actuació integrada formulat
la UTE Llopis Urbana S.L., i Albaida Urbana SA, per a l'execució  del Sector R-4
Bola II, esdevenint ferm per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana núm. 4165 de data 10 de gener de 2002.

Resultant,  que  entre els  compromisos  adquirits per l'agent urbanitzador del
sector R-4,  SA, en el  conveni subscrit  per a  l'execució  de les  obres  de
referència, consta  la  necessitat de realitzar la cessió   dels   terrenys  en què
s'ubica el Centre de Transformació JL--49, assenyalant-se  que en el cas que els
terrenys siguen de propietat municipal es realitzarà la cessió per mitjà de la
corresponent aprovació municipal.

Resultant  que per EN Vicente Juan Blasco Ibàñez, en representació de la
UTE Llopis Urbana SL, i Albaida Urbana SA,  en la seua condició d'agent
urbanitzador del Sector R-4  Bola II, s'ha  presentat escrit  en  el qual exposa la
necessitat, una vegada  executades les obres de referència, de formalitzar la cessió
dels dits terrenys en  favor de l'empresa distribuïdora Iberdrola, S.A., d'acord amb el
pla aportat núm. 12, en el Projecte d'urbanització, en què s'indica la situació i
superfície del terreny a ocupar.

Resultant, que es va procedir a adoptar resolució de l'Alcaldia de data 7 de
maig de 2003, dictant  la Resolució sobre cessió de terrenys a IBERDROLA
DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA, S.A.U. per a instal·lar un Centre de Transformació
d'energia elèctrica, Tipus S-232-C, per a la UE del Sector R-4 Bola II, concretant-se
la cessió en l'ús i gaudi del terreny de 30 m², siti en la zona verda denominada jl-49.

Vist l'escrit de l'urbanitzador, comunicant-nos que per IBERDROLA
DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA, S.A.U., se'ls requerix que formalitzen la cessió de
terrenys per acord plenari.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obra Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 16 de juliol de 2003.

L'Ajuntament  Ple, per dènou vots a favor, el vot en contra  de la integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda i cap abstenció, va adoptar el
SEGÜENT ACORD:

Primer.- Ratificar la  resolució de l'Alcaldia de data 7 de maig de 2003, per la
qual es  va adoptar l'acord d'aprovar la cessió de terrenys a IBERDROLA
DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA, S.A.U. per a instal·lar un Centre de Transformació
d'energia elèctrica, Tipus S-232-C, per a la U.E. del Sector R-4 Bola II, concretant-se
la cessió en l'ús i gaudi del terreny de 30 m², siti en la zona verda denominada jl-49
de la referida unitat d'execució, autoritzant l'emplaçament, i per tant, garantint la
permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cànon algun,
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conforme al pla que consta en l'expedient, subscrit per  l'Arquitecte EN David
Sanchis Llopis en el qual s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Segon.- Notificar la present resolució, junt amb el corresponent pla de
situació i superfície, a IBERDROLA DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA, S.A.U., així com
a l'agent urbanitzador del sector R-4.

17é.- APROVACIÓ D'ESTUDI DE DETALL, PROMOGUT PER
PROMOCIONES TENESIC SL, PER A LA DIVISIÓ DE PARCEL·LA I CREACIÓ
D'UN NOU VIAL EN LA PARCEL·LA  6079033, BIXQUERT.

Resultant, que per resolució de l'Alcaldia núm. 332, de data 15 d'abril de
2002, es va acordar sotmetre  a informació pública l'Estudi de Detall, promogut per
Promociones TENESIC SL , redactat per l'Arquitecte Fernando Martínez Millieri,  per
a la divisió de la parcel·la matriu 6079033, de 6.497,27 m2, en altres tres i la creació
d'un nou vial, que permeta l'accés a les mateixes des de camí públic  en un terreny
urbà, ubicat en zona de residencial de baixa densitat, en la partida de la Penya Roja,
camí telefònica, a BIXQUERT, terme municipal de Xàtiva.

Resultant, que  va ser sotmés a informació pública, per mitjà d'anunci en el
diari Las Provincias, de data 16 d'abril de 2003,  i simultàniament en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, durant 20 dies hàbils,  DOGV núm. 4.499, del  14 de
maig 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, sense que
transcorregut el termini es presentara  al·legació alguna.

Donat compte que, l'Estudi de detall va ser redactat per l'arquitecte EN
Fernando Martínez Millieri, conforme el que disposa les normes d'Ordrenació
Detallada l'art. 52 de l'Ordrenança del PGOU de Xàtiva, en sòl residencial unifamiliar
de baixa densitat.

Vist l'informe favorable de l'oficina tècnica, subscrit per l’Arquitecte municipal
de data 24 de març de 2003.

Considerant,  el que disposa  els articles 46 i 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 Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 16 de juliol de 2003.

Per l'Ajuntament  Ple, per unanimitat i sense debat previ,  va adoptar el
següent ACORD:

Primer.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall,  d'iniciativa particular,
promogut per Promociones TENESIC SL per a la divisió de la parcel·la matriu
6079033, en altres tres, i la creació d'un nou vial, que permeta l'accés a les mateixes
des de camí públic  en un terreny urbà, ubicat en zona d'ordrenança  residencial
baixa densitat , en la partida de la Penya Roja, camí telefònica, a BIXQUERT, terme
municipal de Xàtiva.

Segon.- Facultar l'Alcalde, a fi de que procedix a ordrenar 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.
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Tercer.- Donar compte del present acord a l'interessat Promociones
TENESIC SL, i a l'arquitecte  assessor urbanista, així com a l'Arquitecte municipal, i
al Supervisor de les obres d'urbanització.

18é.-EXP 343/2000.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL SECTOR R-3 PALASIET, SÒL URBANITZABLE  RESIDENCIAL DE XÀTIVA.

Donat compte de l'expedient tramitat núm. 343/2000, a la vista  dels
antecedents obrants en el mateix, en els quals consta l'acord de  Ple de data 8 de
novembre de 2001, aprovant el  Programa d'Actuació Integrada, i adjudicant
definitivament a la mercantil  LLANERA S.L., l'execució de l'alternativa tècnica
aprovada per l'Ajuntament en el  Sector   R-3 PALASIET, del sòl urbanitzable.

Donat compte de l'acord de la Comissió de Govern  de data 17 de setembre
de 2002, de sotmetre a exposició pública, el Projecte d'Urbanització del Programa
d'Actuació Integrada, promogut per la mercantil Llanera S.L., per a l'execució  del
Sector R-3 PALASIET, amb “la condició suspensora” que per la mercantil
adjudicatària es presentaren  les “correccions tècniques” proposades pels serveis
tècnics municipals, segons, informe d'11 de setembre de 2002 del redactor del
PGOU, i de l'arquitecte municipal de data 6 setembre de 2002.

Resultant, que en data 12 de novembre de 2002, amb Registre d'entrada
núm. 21.888, es presenta per l'agent urbanitzador del sector referenciat, el projecte
d'urbanització del sector R-3 amb les correccions exigides pels serveis tècnics
municipals.

Resultant, que per  acord de la Comissió de Govern de data 17 de setembre
de 2002, i donat compte a la Comissió de Govern de data 23 de desembre de 2002,
de l'informe referenciat, i per tant del compliment de les mesures correctores
imposades a l'agent urbanitzador, es va adoptar l'acord d'alçar la condició
suspensora i sotmetre a exposició pública, el Projecte d'Urbanització.

Resultant, que sotmés a informació pública i simultània, el Projecte
d'Urbanització, del Sector   R-3 PALASIET, per mitjà d'anunci en el Diari Levante i
simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant 20 dies hàbils,
DOGV núm. 4.429, del   30 de gener 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.

Vistes les al·legacions presentades per EN José Arturo Pons Mateu i un altre,
per RENFE, per Sra. Maria Isabel Gutiérrez Ridocci,  per EN José Luís Gutiérrez
Ridocci, per EN José Gutierrez Arnau, com a Secretari de l'Agrupació d'Interés
Urbanístic: “La Vila - el PALASIET”, i per EN Pedro Merry del Val Díez de Rivera, i
finalment per EN Fernando Merry del Val Díez de Rivera.

Vistos els informes de l'arquitecte redactor del PGOU, de data 14 de juliol de
2003, i l'informe jurídic de 15 de juliol de 2003, redactats a fi de resoldre les
qüestions tècniques i jurídiques plantejades en les al·legacions.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 16 de juliol de 2003.

L'Ajuntament Ple, per  dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors integrants del Grup Popular), huit vots en contra (els sis vots
dels Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
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Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització del sector R-3,
PALASIET, promogut per gestió indirecta, per la mercantil  Llanera SL,  amb un
pressupost d'execució material de 5.732.832,92  euros. Assignant un percentatge al
pressupost d'execució per contracta, del 65,137% del pressupost del col·lector
d'aigües pluvials, conforme al pressupost aprovat en el Pla Especial per a la
implantació d'infraestructura d'evacuació d'aigües pluvials dels sectors Bola -I, Bola -
II i PALASIET, que suposa un import de 860.015,99 euros per al sector PALASIET.

Segon.- Estimar l'al·legació de l'interessat, EN José Arturo Pons Mateu
sol·licitant s'incloga en l'interior de la unitat d'execució que constituïx l'àmbit del
Programa una xicoteta resta de parcel·la de la seua propietat, siti al costat del pont
sobre el ferrocarril. En base a l'informe del redactor del PGOU, que proposa la
inclusió de la dita resta en la Unitat d'Execució que és objecte del Programa, “donat
compte que la seua superfície és comparativament d'ordre molt inferior a la de
l'àmbit de l'actuació i no ha d'afectar significativament ni a l'Aprofitament Tipus de
l'Àrea de Repartiment, ni al valor mitjà dels terrenys”.

Tercer.- Estimar l'al·legació, de RENFE, i per tant la inclusió en el pressupost
de les obres que són objecte del Programa d'una partida de tanca de la
infraestructura ferroviària a càrrec de l'urbanitzador d'acord amb les determinacions
que respecte d'això RENFE establisca, en base  a l'informe del redactor del PGOU, i
a la legislació sectorial en matèria de ferrocarrils.

Quart.- Desestimar l'al·legació, de Sra. Maria Isabel Gutiérrez Ridocci, per la
qual es  manifestava que hi ha errors en diferents partides del pressupost del
Projecte d'Urbanització, que haurien estat sobrevalorades. En base a l'informe del
redactor del PGOU, els preus del Projecte, en general, es mantenen en la línia de
valoració que resulta d'aplicar preus d'unitats d'obra avalats per una Fundació
d'Interés Públic competent en la matèria.

Per a això ha estat comparada la proposta de les partides seleccionades per
la interessada, amb els preus referits a partides iguals o semblants, per al curs
2.001 - 2.002 i la província de València, que consten en el, “Quadre de Preus de la
Construcció de la Comunitat Valenciana”, editat per l'INSTITUT VALENCIÀ DE
L'EDIFICACIÓ (València 2002), incrementada amb un 5 % ( els preus IVE ) per a
homogeneïtzar les magnituds amb els preus del Projecte, atés que el pressupost
contingut en este contempla el mateix increment en concepte de benefici industrial.

Cinqué.- Resoldre conjuntament les al·legacions plantejades per EN José
Luís Gutiérrez Ridocci, EN José Gutierrez Arnau, com a Secretari de l'Agrupació
d'Interés Urbanístic: “La Vila - el PALASIET”, per EN Pedro Merry del Val Díez de
Rivera i per EN Fernando Merry del Val Díez de Rivera, són d'idèntic contingut, atés
que en totes elles es plantegen les mateixes qüestions, encara que argumentades i
acompanyades de documentació diferent, concretament es demana el següent:

1r.-   Que es declare la caducitat del Programa  per incompliment de Terminis.

2n.-   Que es modifique el Conveni Urbanístic a subscriure entre l'Ajuntament i
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l'Urbanitzador pel fet que no s'han previst amb claredat les determinacions a
què es referix l'article 47.5 de LRAU.

3r.-      Es manifesta la preferència per retribuir a l'Urbanitzador en metàl·lic i sol·licita
que per a este supòsit es reconega l'afecció real de les finques com a possible
garantia de pagament.

Conforme els informes de l'arquitecte redactor del PGOU, de data 14 de juliol
de 2003, i l'informe jurídic de 15 de juliol de 2003,  es procedix a les següents
conclusions:

 1.- Desestimar l'al·legació sobre la caducitat del programa d'actuació
urbanística del sector PALASIET, en ordre a la valoració del perjuí que per al
“interés públic” comportaria la declaració de caducitat de programa, en tant que amb
això s'ajornaria indefinidament no sols la urbanització del sector, sinó també
l'adquisició gratuïta per l'Ajuntament, degudament urbanitzats, dels terrenys
destinats a dotacions públiques (Rondes Viàries, zones verdes equipaments, etc. i
tot això, per si calia tenint en compte que els terrenys sobre els quals s'ha disposat
un d'estos han estat  oferits ja a la Generalitat per a la construcció d'un Centre
Docent Públic.

2.- Estimar l'al·legació sobre la conveniència de diversificar les maneres de
retribució de la urbanització, a fi de facilitar la participació dels afectats en el procés
de programació,  sense perjuí del legítim interés de l'urbanitzador, atendre les
diferents alternatives, de prestació de garanties, formes concretes de pagament de
quotes d'urbanització, etc. que puguen plantejar-se pels afectats, si bé esta qüestió
es resoldrà en el Projecte de reparcel·lació.   Amb independència que la demora
dels termini d'urbanització, puguen  donar lloc a una revisió de la valoració del sòl a
efectes de retribució de l'urbanitzador.

    En base a la defensa dels propietaris, es sol·licitarà a l'agent urbanitzador,
que amb caràcter previ a  la publicació de l'acord definitiu d'aprovació del Projecte
d'urbanització, en el Butlletí Oficial de la Província,  es remeta còpia de la relació
dels propietaris amb la quantificació de  l'import que han de subscriure com a aval, a
fi de la informació i defensa d'aquells propietaris, que decidisquen la retribució en
metàl·lic.

3.- Estimar l'al·legació relativa a la  retribució de l'urbanitzador, relativa a què
s'aclarisca el sistema de prestació de garanties reals o financeres  dels propietaris
que opten per la retribució en metàl·lic. Si bé no resulta necessària  la introducció en
el Conveni d'un text específic que regule esta qüestió, perquè en el Conveni es fa
referència al que disposa l'art . 71 de la LRAU, les possibilitats que s'oferixen als
titulars dels terrenys perquè estos garantisquen les seues obligacions amb
l'urbanitzador, són les establides per llei, per tant,:

 “...El  propietari disconforme amb la proporció dels terrenys que li
corresponga cedir com a retribució, podrà oposar-se a ella sol·licitant el seu
pagament en metàl·lic. La sol·licitud formalitzada en document públic, deurà
notificar-la a l'urbanitzador i a l'Ajuntament dins dels deu  dies següents a l'aprovació
del Projecte d'Urbanització.

La sol·licitud s'acompanyarà de garantia -real o financera- suficient, que
assegure el desembossament de la retribució amb caràcter previ a l'exercici de
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qualssevol acció contra la seua liquidació...”

4.- Estimar l'al·legació, interposada reconeixent la necessitat de fixar amb
exactitud abans de tramitar el Projecte de Reparcel·lació, la part del cost de les
obres exteriors d'execució de sistemes estructurals que correspon suportar al sector
R-3, d'acord amb l'aprofitament de cadascun dels sectors del sòl urbanitzable servit
per les mateixes.

No obstant això, esta qüestió no està relacionada amb Projecte d'Urbanització
que és l'objecte d'este informe, si bé s'ha contemplat en el pressupost d'execució
per contracta, el  tant per cent que li correspon al sector PALASIET, conforme al
pressupost aprovat en el Pla Especial per a la implantació d'infraestructura
d'evacuació d'aigües pluvials dels sectors Bola -I, Bola -II i que es fixa en un
65,137% del pressupost total del col·lector d'aigües pluvials,  que suposa per al
sector PALASIET un import de 860.015,99 euros .

 5.- Desestimar l'al·legació, per la qual es sol·licitava la modificació del
pressupost del projecte d'urbanització, d'acord amb un pressupost alternatiu
presentat adjunt a l'escrit d'al·legacions, del qual s’afirma, que és representatiu del
mercat local. Ja que en base a l'informe del redactor del PGOU, conforme al - Estudi
dut a terme pels Serveis Tècnics Municipals Competents en l'Anàlisi d'Obres
d'Urbanització- la valoració del Projecte que presenta l'urbanitzador és d'ordre
“semblant” al de la resta de Projectes d'Urbanització, aprovats per l'Ajuntament
corresponents als tres sectors de sòl urbanitzable d'ús residencial programats: Bola
1, Bola2 i Mesquita.

A més,  el cost del Projecte que presenta l'urbanitzador és ”inferior“ al qual
resulta d'aplicar a les partides d'obra que comprén el quadre de preus de
"referència" editat per l'IVE (Institut Valencià de l'Edificació). Darrerament, els
Serveis Tècnics Municipals Competents en l'Anàlisi d'Obres d'Urbanització no han
informat que siga innecessària alguna de les partides d'obres considerades en el
Projecte.

Sisé.- Facultar l'Alcalde, a fi que procedix a ordrenar 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., si bé conforme el que disposa la
resolució de les al·legacions, prèviament a la remissió de l'edicte d'aprovació
definitiva del present projecte d'urbanització, per l'agent urbanitzador deurà
presentar-se una relació dels propietaris amb la quantificació de  l'import que, si és
procedent, han de subscriure com a aval, a fi de la informació i defensa d'aquells
propietaris, que decidisquen la retribució en metàl·lic. Així mateix   s'haurà d'aclarir
per l'agent urbanitzador,  el sistema de prestació de garanties reals o financeres (
condicions tipus...), dels propietaris que opten per la retribució en metàl·lic

Seté.- Notificar el present acord a Llanera SL,  als propietaris del sector, als
alegants, així mateix donar compte a l'arquitecte   assessor urbanista, a l'Arquitecte
municipal, i  al Supervisor de les obres d'urbanització.

19.- EXP.245/99 ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  ENTRE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL, LA CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE
PIETAT D'ONTINYENT I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER A LA CREACIÓ I
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FUNCIONAMENT D'UNA RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
PSÍQUICA A XÀTIVA, SIGNAT EL 19 DE JUNY DE 2002.

Donat compte de l'acord de Ple de l'Ajuntament de Xàtiva de data 3 de juny
de 2002 pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Benestar Social, la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent i este Ajuntament,
per a la creació i posada en funcionament d'una Residència per a Discapacitats
Psíquics.

Vista l'addenda remesa per la Direcció General d'Integració Social de
Discapacitats de la Conselleria de Benestar Social remesa a este Ajuntament en
data 24 de juliol de 2003 referida al mencionat Conveni, per a la seua signatura i
aprovació pel  Ple de la Corporació.

Vista la proposta de la Regidoria de Benestar Social estimant procedent
l'aprovació de la mencionada addenda.

Atés que la proposta de referència, en atenció a la urgència que precisa la
seua aprovació, no ha pogut ser dictaminada per la Comissió Informativa
corresponent.

 L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, RESOLT EL
SEGÜENT:

Primer.- Aprovar l'Addenda al Conveni de Col·laboració entre la Conselleria
de Benestar Social, l'Ajuntament de Xàtiva i la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
d'Ontinyent, per a la Creació i Funcionament d'una Residència per a Persones
Discapacitades Psíquiques, del següent tenor literal:

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sra. Consellera de Benestar Social de la Generalitat
Valenciana, Sra. Alícia de Miguel Garcia, conforme als Decrets 5/2003, 20 de juny, i
6/2003, de 21 de juny del President de la Generalitat Valenciana, trobant-se
autoritzada per a la signatura del present conveni per acord adoptat el ____ de
__________ de_________ pel Consell de la Generalitat Valenciana, d'acord amb
l'article 21 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià i l'article 54 bis
1 b) del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,
aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat
Valenciana.

D'una altra part, el Sr. Alcalde de l'Excm Ajuntament de Xàtiva, N’Alfonso Rus Terol,
qui actua en representació del dit Ajuntament, facultat per a este acte en virtut del
Ple celebrat el dia ………………………., assistit del Secretari de l'Ajuntament
En…………

D'una altra part, EN Rafael Soriano Cairols, President de la Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat d'Ontinyent, qui intervé en representació de la dita entitat bastant acreditat
i autoritzat per a la signatura del Conveni.
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Les parts es reconeixen capacitat legal suficient per a obligar-se i compareixen en la
representació que respectivament ostenten i

EXPOSEN

Primer.- Amb data 19 de juny de 2002, la Conselleria de Benestar Social,
l'Ajuntament de Xàtiva i la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, van
subscriure un Conveni de Col·laboració l'objecte del qual era la creació, posada en
marxa i gestió d'una Residència per a discapacitats psíquics greument afectats,
d'àmbit comarcal per a la Costera, en la ciutat de Xàtiva.

Segon.- El Conveni de col·laboració establia en la seua clàusula tercera les
obligacions de la Conselleria de Benestar Social, amb el següent tenor literal:

“ C) DE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL:

1.- La Conselleria de Benestar Social, es compromet a finançar fins a un màxim de
180.303,63 euros per a la construcció de la Residència duta a terme per la Caixa
d'Estalvis d'Ontinyent, a càrrec de la línia de subvenció 16.06.0046.313.40.760.01,
aplicació pressupostària T5311 del vigent pressupost de la Generalitat Valenciana
per a l'exercici 2002. En el supòsit de baixa sobre el dit pressupost, la Conselleria
minorarà la subvenció en la mateixa proporció que es va produir la baixa.

Els pagaments es faran efectius contra presentació de certificats d'obra, expedides
pel tècnic competent i aprovades per la Caixa d'Ontinyent. Dits certificats es
realitzaran d'acord amb el model oficial, en triple versió i hauran de ser supervisats
per l'Oficina de supervisió de Projectes de la Conselleria de Benestar Social. En els
certificats constarà la justificació de la despesa de la totalitat de les obres
realitzades, amb desglossament parcial de les quantitats subvencionades per la
resta d'entitats cofinanciadores del projecte.

2.- La Conselleria de Benestar Social aportarà a l'Ajuntament de Xàtiva, fins a un
màxim de 150.253,03 euros destinats a l'adquisició de l'equipament de la residència,
la dita aportació es realitzarà a càrrec de la línia de subvenció i aplicació
pressupostària dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2003.
L'aportació econòmica de la Conselleria de Benestar Social per a este exercici
econòmic quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el dit
exercici.

L'import de la subvenció concedida per a l'equipament del Centre no podrà superar,
en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions d'altres
administracions públiques o d'altres ens públics o privats, el cost de l'equipament
adquirit per l'entitat. L'incompliment d'esta condició donarà lloc a la revisió de l'ajuda
en la forma establida en l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública.

El pagament de l'aportació de la Generalitat Valenciana i la justificació de l'aplicació
dels fons lliurats es regiran pel que disposen les normes que regulen la percepció de
fons a càrrec dels crèdits de la Generalitat Valenciana. Els pagaments es realitzaran
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contra la presentació de les factures reglamentàries corresponents, no obstant això
dites factures podran ser substituïdes per certificat expedit per l'Interventor local en
el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb detall exprés dels
diferents conceptes subvencionats, unitats i imports parcials, dites quantitats hauran
de trobar-se almenys en situació d'obligacions reconegudes i així ha de fer-se
constar en el certificat.

El termini màxim de justificació d'esta ajuda serà el 15 de novembre de l'exercici
econòmic corresponent.

3.- Prestar, a través de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats, el
suport tècnic necessari per al funcionament i gestió del citat Centre.

4.- L'entitat que gestione el Centre podrà concórrer a les convocatòries d'ajudes
que, d'acord amb els programes d'ajudes en matèria de Serveis Socials, puga
efectuar anualment la Conselleria de Benestar Social, i correspondrà a esta
determinar, si és procedent, la quantia de l'ajuda per a despeses de funcionament
del recurs que poguera correspondre, d'acord amb els requisits i les condicions que
establisquen les bases de la corresponent convocatòria d'ajudes.”

Tercer.- A Causa dels retards sorgits en l'obtenció de les preceptives llicències
d'obres, així com la supressió d'una línia elèctrica de mitja tensió que travessava el
solar en què s'anava a construir la residència s'ha produït un retard en l'inici de les
obres.

Quart.- Per la seua banda la clàusula tercera del mencionat Conveni preveia una
assumpció dels desfasaments produïts en l'adjudicació de les obres, per part de
l'Ajuntament de Xàtiva i de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, sobre el
pressupost previst.

Per tot allò que s'ha exposat, les parts

ACORDREN

MODIFICAR la clàusula tercera del Conveni de Col·laboració subscrit el 19 de juny
de 2002 entre la Conselleria de Benestar Social, l'Ajuntament de Xàtiva i la Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, l'objecte de la qual era la creació, posada en
marxa i gestió d'una Residència per a discapacitats psíquics greument afectats,
d'àmbit comarcal per a la Costera, en la ciutat de Xàtiva, que quedaria redactada
com seguix:

 “ C) DE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL:

1.- La Conselleria de Benestar Social, es compromet a finançar fins a un màxim de
180.303,63 euros per a la construcció de la Residència duta a terme per la Caixa
d'Estalvis d'Ontinyent, distribuïdes en les següents anualitats:
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Any 2003: 117.864,63 euros.
Any 2004:   62.439 euros.

L'aportació de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2003, serà a càrrec de la
línia de subvenció T5311, aplicació pressupostària 16.06.00.0046.313.40.760.01 del
vigent pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2003. L'aportació
corresponent a l'any 2004 es realitzarà a càrrec de la línia de subvenció i programa
pressupostari equivalent que s'aprove per la Llei de Pressupostos de la Generalitat
Valenciana per al dit exercici econòmic.

En el supòsit de baixa sobre el dit pressupost, la Conselleria minorarà la subvenció
en la mateixa proporció que es va produir la baixa.

Els pagaments es faran efectius contra presentació de certificats d'obra, expedides
per tècnic competent i aprovades per la Caixa d'Ontinyent. Dits certificats es
realitzaran d'acord amb model oficial, en triple versió i hauran de ser supervisats per
l'Oficina de supervisió de Projectes de la Conselleria de Benestar Social. En els
certificats constarà la justificació de la despesa de la totalitat de les obres
realitzades, amb desglossament parcial de les quantitats subvencionades per la
resta d'entitats cofinanciadores del projecte.

2.- La Conselleria de Benestar Social aportarà a l'Ajuntament de Xàtiva, fins a un
màxim de 150.253,03 euros destinats a l'adquisició de l'equipament de la residència,
la dita aportació es realitzarà a càrrec de la línia de subvenció i aplicació
pressupostària dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2004.
L'aportació econòmica de la Conselleria de Benestar Social per a este exercici
econòmic quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el dit
exercici.

L'import de la subvenció concedida per a l'equipament del Centre no podrà superar,
en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions d'altres
administracions públiques o d'altres ens públics o privats, el cost de l'equipament
adquirit per l'entitat. L'incompliment d'esta condició donarà lloc a la revisió de l'ajuda
en la forma establida en l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública.

El pagament de l'aportació de la Generalitat Valenciana i la justificació de l'aplicació
dels fons lliurats es regiran pel que disposen les normes que regulen la percepció de
fons a càrrec dels crèdits de la Generalitat Valenciana. Els pagaments es realitzaran
contra la presentació de les factures reglamentàries corresponents, no obstant això
dites factures podran ser substituïdes per certificat expedit per l'Interventor local en
el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb detall exprés dels
diferents conceptes subvencionats, unitats i imports parcials, dites quantitats hauran
de trobar-se almenys en situació d'obligacions reconegudes i així ha de fer-se
constar en el certificat.

El termini màxim de justificació d'esta ajuda serà el 15 de novembre de l'exercici
econòmic corresponent.
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3.- Prestar, a través de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats, el
suport tècnic necessari per al funcionament i gestió del citat Centre.

4.- L'entitat que gestione el Centre podrà concórrer a les convocatòries d'ajudes
que, d'acord amb els programes d'ajudes en matèria de Serveis Socials, puga
efectuar anualment la Conselleria de Benestar Social, i correspondrà a esta
determinar, si és procedent, la quantia de l'ajuda per a despeses de funcionament
del recurs que poguera correspondre, d'acord amb els requisits i les condicions que
establisquen les bases de la corresponent convocatòria d'ajudes.”

I en prova de conformitat de les tres parts amb el contingut del present document,
ho signa per quadruplicat i a un sol efecte en el lloc i data dalt indicats.”

Segon.- Autoritzar el Sr. Alcalde, per a la signatura de l'Addenda al Conveni
transcrit anteriorment.

Tercer.- Remetre seguidament còpia certificada del present acord a la
Conselleria de Benestar Social, a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, i
donar compte del present acord a la Regidora Delegada de Benestar Social, a la
Treballadora Social, i als Departaments d'Obres i Urbanisme i d'Intervenció, als
efectes reglamentaris procedents.

Quart.- Ordrenar que es sotmeta a dictamen de la Comissió Informativa
corresponent en la primera sessió que celebre.

20é- EXP. 457/2003 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER AL
FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE ESPECÍFIC (CEEM) I UN
CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS) PER A MALALTS
MENTALS CRÒNICS DINS DEL PROGRAMA OPERATIU DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DEL PLA DE DESENROTLLAMENT REGIONAL - FEDER 2000-
2006.

Donat compte del protocol remés per la Secretaria General de la Conselleria
de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, per a subscriure un conveni entre
la dita Conselleria  i este Excm. Ajuntament de Xàtiva, per al finançament de la
construcció d'un Centre específic (CEEM) i un centre  de Rehabilitació i Integració
social (CRIS) per a Malalts Mentals Crònics dins del Programa Operatiu de la
Comunitat Valenciana del Pla de Desenrotllament Regional – FEDER 2000-2006.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Benestar Social, Sanitat, Fira i
Festes, Turisme i Conservatori de data 16 de juliol de 2003.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, va adoptar el següent
ACORD:

Primer.- Aprovar el Conveni entre la dita Conselleria  i este Excm.
Ajuntament de Xàtiva, per al finançament de la construcció d'un Centre específic
(CEEM) i un centre  de Rehabilitació i Integració social (CRIS) per a Malalts Mentals
Crònics dins del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana del Pla de
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Desenrotllament Regional – FEDER 2000-2006 del següent tenor literal:

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sr. Rafael Blasco Castany, Conseller de Benestar Social, en
virtut de la competència atribuïda pels articles, 35 de la llei 5/1983, de 30 de
desembre, de Govern Valencià, modificada per Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la
Generalitat Valenciana i en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de
Benestar Social, aprovat per Decret del Govern Valencià 138/2000, de 12 de
setembre, modificat per Decret 212/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià,
conforme a l'Acord del Govern Valencià de data 3 de juny de 2003.

D'una altra part, el Sr. Alcalde de l'Excm Ajuntament de Xàtiva, N’Alfonso Rus Terol,
qui actua en representació del dit Ajuntament, facultat per a aquest acte conforme a
la legislació de règim local.

Les parts en la representació que ostenten, reconeixent-se mútuament la capacitat
per a contractar i obligar-se en els termes del present document,

EXPOSEN

I.- Que en l'actualitat per Decret 138/2000, de 12 de setembre, pel qual es regula el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, en el nivell
directiu del qual s'enquadra la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats,
se li atribueix les competències per a assegurar una política integral de rehabilitació i
tractament de les persones afectades per discapacitats físiques, psíquiques i
sensorials, facilitant la seua integració en el món laboral i eliminant les barreres
físiques i de comunicació que pateixen.

II.- Per la seua banda, l'Ajuntament de Xàtiva està interessat a col·laborar en la
implantació de serveis d'assistència a persones amb malaltia mental crònica
afectades en el marc general d'integració social dirigida a aquests col·lectius.

III.- La Direcció General d'Integració Social de Discapacitats, dependent de  la
Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Xàtiva en la seua qualitat
d'organismes executors del “Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana
2000-2006, Eix MAC 05, Desenvolupament local i urbà; Mesura 09: Infraestructures
i equipaments socials i sanitaris; Actuació 08: Construcció i equipament de
residències per a persones amb discapacitat física, psíquica i malalts mentals“,
pretenen dur a terme les accions pertinents per a la consecució del fi objecte del
mencionat programa.

IV.- El Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2000-2006, “Eix MAC
05”, Desenvolupament local i urbà; Mesura 09: Infraestructures i equipaments
socials i sanitaris; Actuació 08: Construcció i equipament de residències per a
persones amb discapacitat física, psíquica i malalts mentals“ implica el
desenvolupament d'actuacions tendents a l'ampliació de la xàrcia assistencial de
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persones amb discapacitats, i de forma més específica, la construcció i equipament
de centres per a persones amb discapacitat física, psíquica i malalts mentals
crònics.

V.- La Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Xàtiva acordren coordinar els
seus esforços mutus mitjançant la subscripció del present Conveni de Col·laboració
per a desenvolupar el projecte que més endavant es ressenya, d'acord a les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és l'establiment de les bases de col·laboració entre la
Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Xàtiva per a dur a terme durant el
període 2003-2005, la construcció d'un Centre específic (CEEM), i un Centre de
Rehabilitació i Integració Social (CRIS) per a persones amb malaltia mental crònica
que proporcionen serveis d'assistència i atenció adequada a persones amb malaltia
mental crònica.

El CRIS haurà de comptar amb una capacitat de 70 places, adequades i preparades
per a acollir persones amb malaltia mental crònica que han de ser ateses segons la
normativa vigent. Així mateix, el CEEM comptarà amb una capacitat de 40 places,
adequades i preparades per a acollir persones amb malaltia mental crònica que han
de ser ateses segons la normativa vigent.

SEGONA. Cost total estimat de la construcció dels centres objecte del
Conveni.

El cost total estimat de la construcció dels mencionats centres ascendeix a un total
de 3.393.750 euros.

TERCERA. Obligacions de la Conselleria de Benestar Social.

1. La Conselleria de Benestar Social es compromet a finançar, durant els exercicis
pressupostaris que es detallen a continuació, la construcció de Centre específic
(CEEM) i un Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) per a persones
amb malaltia mental crònica en el terme municipal de Xàtiva. sent l'aportació
màxima de la Generalitat Valenciana de 2.205.937 euros (corresponent al 65%
del cost total estimat), cofinançat amb fons estructurals de la Unió Europea –
FEDER, amb la següent distribució d'anualitats:

- Any 2003:      18.000 euros

- Any 2004:   1 .093.968 euros

- Any 2005:   1.093.969 euros

2. L'aportació de la Generalitat Valenciana per a sufragar el cost de la construcció
dels citats centres serà a càrrec de l'aplicació pressupostària
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16.06.00.0000.313.40.7 per a l'exercici 2003, i d'acord amb el codi comptable
T5379000 arreplegat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a
l'exercici 2003. L'aportació corresponent als anys 2004 i 2005 es realitzarà a
càrrec de la línia de subvenció i programa pressupostari equivalent que s'aprove
per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per als dits exercicis
econòmics.

QUARTA.- Obligacions de l'Ajuntament de Xàtiva.

a) Aportar els terrenys destinats a la construcció del CEEM i el CRIS en el terme
municipal de Xàtiva, obtenir les llicències i permisos necessaris per a la
construcció dels mateixos, abans de l'inici de les obres de construcció dels futurs
centres.

b) Finançar el projecte tècnic d'edificació dels citats centres, d'acord amb el que
disposa la normativa vigent, i baix la supervisió i aprovació de l'Oficina Tècnica
de Projectes i Obres de la Conselleria de Benestar Social. El citat projecte tècnic
haurà d'entregar-se en la Conselleria abans de sis mesos comptats des de la
data de la signatura d'aquest Conveni.

c) Finançar la construcció dels citats centres durant els exercicis pressupostaris
que es detallen a continuació, sent l'aportació de l'Ajuntament 1.187.813 euros
(corresponent al 35% del cost total estimat), distribuïda de la forma següent:

- Any 2003:     9.692 euros
- Any 2004: 589.060 euros
- Any 2005: 589.061 euros

d) Realitzar l'obra que fonamenta la concessió de la subvenció i en el termini
assenyalat en el present conveni.

e) Començar les obres en el terme màxim de dos mesos, comptats des de la data
de l'emissió de l'informe favorable de l'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la
Conselleria de Benestar Social i, dins d'aquest, presentar el contracte d'execució
d'obres i el programa d'actuació conseqüència del mencionat contracte que
garantisca l'execució de les obres en els exercicis que es concedeix la
subvenció.

El dit programa d'actuació haurà de contenir indicació expressa de les dates
previstes d'inici i finalització de l'obra, i del grau d'execució i imports a què
ascendirà l'execució de l'obra en cadascun dels exercicis per als quals es
concedeix la subvenció.

f) Ajustar la construcció al projecte tècnic d'edificació dels citats centres, d'acord
amb el que disposa la normativa vigent, i baix la supervisió i aprovació de
l'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria de Benestar Social.

g) Garantir l'adscripció dels centres a la finalitat per a la qual es concedeix
l'aportació de la Generalitat Valenciana, durant un termini no inferior a 30 anys.
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h) Sol·licitar l'autorització administrativa per al funcionament dels centres, conforme
al que estableix la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la
qual es regula el sistema de Serveis Socials a la Comunitat Valenciana, i la resta
de normativa concordant.

i) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponguen a la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana o a les autoritats del FEDER en
relació amb la subvenció concedida.

CINQUENA. Normes especials

1. L'import de la subvenció prevista en el present conveni es veurà reduït
proporcionalment en atenció a la possible baixa en la construcció com a
conseqüència de l'adjudicació d'aquestes de conformitat amb el que estableix
l'article 47 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, aprovat per
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.

2. L'import efectiu de la subvenció no podrà ser superior en cap cas, aïllada o en
concurrència amb altres ajudes, públiques o privades, al cost del projecte tècnic
de construcció.
L'incompliment d'aquesta condició implicarà la revisió de l'ajuda en la forma
establerta en l'article 47.9 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública
Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.

3. A aquests efectes, l'Ajuntament de Xàtiva, comunicarà a la Conselleria de
Benestar Social, a través de la Direcció General d'Integració Social de
Discapacitats, l'obtenció de subvencions o ajudes econòmiques per a la mateixa
finalitat contemplada en el present Conveni, siga qüet seguisca el seu origen.

SISENA. Lliurament de pagaments i justificació.

Per al finançament del present Conveni, la Conselleria de Benestar Social a través
de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats, farà efectiva la referida
quantia, contra la presentació dels corresponents certificats d'obra subscrites per
tècnic competent, d'acord amb els percentatges de finançament hisendat en el
present Conveni. Dites certificats es presentaran en triple versió conforme a model
oficial i hauran d'estar aprovades pel tècnic competent. En els certificats constarà la
justificació de despesa de la totalitat de les obres realitzades, amb desglossament
parcial de les quantitats subvencionades per les entitats que financen les obres.

SETENA. Obligacions enfront de tercers.

La Conselleria de Benestar Social no adquirirà cap obligació respecte de la selecció
dels mitjans personals, necessaris per a dur a terme el desenvolupament de les
accions necessàries per a la realització de l'objecte del conveni, que correspondrà a
l'Ajuntament de Xàtiva, corrent al seu càrrec, tant les obligacions econòmiques, com
qualsevol altra que es derive, en funció del seu règim jurídic, quedant exonerada la
Conselleria de Benestar Social de tota responsabilitat amb respecte al personal que
porte a terme el treball encomanat, respecte de proveïdors o qualssevol altres
tercers, inclosa l'Administració Tributària i la Seguretat Social.
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HUITENA. Reajustaments en l'execució del Conveni.

En qualsevol cas, la Conselleria de Benestar Social se reserva la facultat de realitzar
unilateralment els reajustaments necessaris que afecten a l'execució del present
Conveni, en previsió de les possibles incidències que es puguen derivar de la gestió
global del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana - FEDER 2000-2006.

NOVENA. Compliment del Conveni.

La Conselleria de Benestar Social, està facultada para, en qualsevol moment de la
vigència del Conveni i prèvia audiència a l'Ajuntament, dur a terme la minoració
proporcional i exigir el reintegrament total de les quantitats percebudes, i interés de
demora, si és procedent, des del moment del pagament de la subvenció, en el cas
que no s'efectuaren en la seua totalitat i completament les accions que integren el
projecte objecte del present Conveni, o s'incompliren els requisits i/o condicions
exigibles per al desenvolupament d'aquestes.

DESENA. Supòsits de resolució del Conveni.

1. L'incompliment per qualsevol de les parts conveniants de les obligacions
respectives podrà donar lloc, en qualsevol moment de la vigència del Conveni, a
la resolució d'aquest. A aquests efectes, la part que pretenga la resolució haurà
de dirigir-se a l'altra de forma expressa instant-li a optar pel pur compliment de
les seues obligacions o acceptar la resolució en el termini màxim d'un mes. Tot
això sense perjuí de les facultats legals que es reserven a la Conselleria de
Benestar Social.

2. No obstant això, la Conselleria de Benestar Social podrà resoldre unilateralment
sense més, el present Conveni, en el cas en què durant la seua vigència no
s'executaren les prestacions corresponents per part de l'Ajuntament.

ONZENA. Interpretació del Conveni.

Correspon a la Conselleria de Benestar Social, prèvia audiència a la part
conveniant, la interpretació última del present Conveni i resoldre els dubtes que
oferisca el seu compliment. Els acords que s'adopten en este sentit per la
Conselleria posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius.

DOTZENA. Vigència

La vigència del present Conveni comprendrà els exercicis 2003, 2004 i 2005, sense
perjuí que s'acordre la pròrroga pel temps estrictament necessari per a finalitzar el
projecte convingut. La dita pròrroga es formalitzarà mitjançant protocol addicional al
present conveni amb anterioritat a la finalització d'aquest

TRETZENA. Normativa aplicable.

Per al no previst en aquest Conveni, s'estarà al que disposa la legislació sobre
Contractació Administrativa i al Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la
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Generalitat Valenciana, i la resta de normes del Dret Administratiu, i si no n'hi ha a
les normes de Dret Privat que pogueren ser d’aplicació  amb caràcter subsidiari.

CATORZENA. Jurisdicció competent.

1. La Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Xàtiva es comprometen a
intentar resoldre de manera amistosa qualsevol dubte o conflicte que puga
sorgir en la interpretació i aplicació d'aquest conveni.

2. L'ordre jurisdiccional Contenciós Administratiu, serà el competent per a resoldre
les controvèrsies que sorgisquen entre les parts.

QUINZENA.  Penalització.

En el cas que l'Ajuntament de Xàtiva es demorara en el compliment dels terminis
parcials establerts en el seu programa d'execució, per causa a aquest imputable, es
penalitzarà el dit retard amb una detracció del 5% de l'aportació de la Conselleria de
Benestar Social, referida al dit termini, la qual cosa serà independent, si és
procedent, de la indemnització de danys i perjuís que corresponga.

I en prova de conformitat d'ambdues parts amb el contingut del present document, el
signen per quadruplicat i a un sol efecte al lloc i en la data dalt indicats.”

Segon.- Autoritzar el Sr. Alcalde, per a la signatura del Conveni transcrit
anteriorment.

Tercer.- Remetre seguidament còpia certificada del present acord a la
Conselleria de Benestar Social, als efectes reglamentaris procedents.-

CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ÒRGANS DE GOVERN

21é.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en
el seu article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte al Ple de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números 285 al 351 (corresponents al mes d'abril de 2003) I números 352 al
432 (corresponents al mes de maig de 2003), quedant el Ple assabentat.

22é.- DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

Es dóna compte al Ple de les mocions, de caràcter extraordinari, presentades
pel portaveu del Grup Municipal Socialista i pel portaveu del Grup Municipal
Esquerra Unida, Esquerra Valenciana: Entesa, per a la seua discussió i debat en la
present sessió, que no han format part de l'ordre del dia.
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De conformitat amb el que preveu l'article 91.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en
relació amb l'article 83 de la citada norma i 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, el
Portaveu del grup proponent passa a justificar la urgència de la moció als efectes
que, el Ple, tot seguit, vote sobre la procedència del seu debat, amb el següent
resultat:

1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE ORGANITZACIÓ D'ACTES EN COMMEMORACIÓ DEL
CINQUÉ CENTENARI DE LA MORT DEL PAPA ALEXANDRE VI.

El senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Municipal Socialista, explica la
moció presentada en data 17 de juliol de 2003 i justifica la urgència  perquè es
procedisca al debat i votació de la mateixa en la importància de l'esdeveniment en
relació amb l'escassetat de temps per a organitzar i celebrar els actes que el
personatge es mereix dins del vigent any 2003.

A la seua finalització l'Ajuntament Ple, per huit vots a favor (els sis vots dels
Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa)  dotze vots en contra (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió i, en conseqüència, remetre la moció a la Comissió
Informativa corresponent per al seu dictamen previ.

2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE ORDRENACIÓ D'UN SISTEMA D'AJUDES PER A
L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Municipal Socialista, explica la
moció presentada en data 24 de juliol de 2003 i justifica la urgència  perquè es
procedisca al debat i votació de la mateixa en la necessitat que el Ple es pronuncie
respecte de la seua proposta amb caràcter imminent, donada la proximitat del
començament del curs escolar.

A la seua finalització l'Ajuntament Ple, per huit vots a favor (els sis vots dels
Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa)  dotze vots en contra (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió i, en conseqüència, remetre la moció a la Comissió
Informativa corresponent per al seu dictamen previ.

3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA, ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA SOBRE ELIMINACIÓ



41

DEL DIPÒSIT D'AIGUA SITUAT EN LA PART SUPERIOR DEL COL·LEGI JACINT
CASTAÑEDA.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal esquerra Unida,
Esquerra Valenciana: Entesa, explica la moció presentada en data 31 de juliol de
2003 i justifica la urgència  perquè es procedisca al debat i votació de la mateixa en
la transcendència de l'assumpte, la rellevància del mateix, les conseqüències que
podrien derivar-se de la ruptura del dipòsit i, finalment, el contingut de la pericial per
inseculació constant en les interlocutòries que se seguixen respecte d'això en la
Jurisdicció contenciós administratiu.

A la seua finalització l'Ajuntament Ple, per huit vots a favor (els sis vots dels
Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa)  dotze vots en contra (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió.

4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA, ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA SOBRE LLIURAMENT
DE DOCUMENTACIÓ A MEMBRES DE LA CORPORACIÓ SOBRE ASSUMPTES
A TRACTAR EN ÒRGANS COL·LEGIATS.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal esquerra Unida,
Esquerra Valenciana: Entesa, explica la moció presentada en data 31 de juliol de
2003 i justifica la urgència  perquè es procedisca al debat i votació de la mateixa en
la necessitat d'adoptar, immediatament, un acord clarificador del dret que assistix als
membres de la Coporació, d'obtindre quants antecedents, dades o informe obren en
els Serveis administratius, amb especial incidència en el dret a l'obtenció de còpies
contingut en l'article 16, en relació amb l'article 15 del R.OF i RJEELL

Igualment, per Secretaria, amb la vènia del senyor President, es dóna compte
que, a l'albur de la moció presentada pel senyor Martínez Alventosa, l'Alcaldia ha
preparat una proposta a fi de regular, degudament, la materialització de l'al·ludit
exercici del dret a la informació.

Amb tot, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.- Efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte l'assumpte en
la present sessió.

ACORD RELATIU A LES CONDICIONS EN QUÈ S'HA D'EXERCITAR EL
DRET A LA INFORMACIÓ PER PART DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL

Coneguda la moció presentada pel senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Municipal esquerra Unida, Esquerra Valenciana: Entesa.
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Vista la proposta presentada pel senyor Alcalde, del següent tenor literal:

“Vista la moció que, amb data 31 de juliol de 2003 presenta el senyor JOSEP
MARTÍNEZ I ALBENTOSA, Regidor del Grup Municipal d'Esquerra unida-l’Entesa,
per a la seua discussió i, si és procedent, aprovació per l'Ajuntament Ple, amb
caràcter extraordinari i d'urgència, en la sessió convocada per al pròxim dia 7
d'agost de 2003.

Vist l'informe emés per la Secretaria General, a requeriment d'esta Alcaldia i
en relació amb la moció de referència,  de data 4 d'agost, en relació amb el dret que
assistix als membres d'esta Corporació a la consulta d'antecedents, dades i
informacions obrants en els Serveis municipals.

Atés que, de conformitat amb el que s’explícita i extensament es conté en
l'informe de Secretaria, “es fa precís regular l'accés dels membres corporatius a la
informació municipal (…) no sols en nom a oferir, en un marc possibilista, l'exercici,
constitucionalment reconegut, que qualsevol membre de la Corporació té a obtindre
quants antecedents, dades o informes obren en els Serveis municipals, sinó també,
a fi que les autoritats o funcionaris encarregats de materialitzar-lo disposen d'unes
instruccions clares, precises i indubtables a què atindre's per al compliment com cal
de les seues obligacions com a servidors públics”.

Considerant que en el ja esmentat informe de Secretaria s'arrepleguen els
preceptes legals en la virtut dels quals ha d'exercitar-se el dret a la informació, així
com complida referència del que la doctrina jurisprudencial ve entenent a l'efecte.

Esta Alcaldia, en ús de les atribucions conferides en els article 14, 15 i 16 del
Real Decret 2598/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en base als
raonaments jurídics que es contenen en l'informe de referència,

Proposa a l'Ajuntament Ple l'ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

PRIMER.- L'accés dels Regidors a la informació obrant en els Serveis
municipals respondrà a les següents normes:

1. Tots els Regidors de l'Ajuntament de XÀTIVA tenen dret a la consulta de
tots els antecedents que obren en els Serveis municipals i siguen
necessaris per a l'exercici de la seua tasca pública.

2. La consulta de l'expedient, dada o antecedent tindrà lloc, amb caràcter
general, en la dependència en què es tramite o, en cas d'haver finalitzat la
seua tramitació, en l'arxiu general.

3. La consulta d'assumptes que formen part de l'ordre del dia de Ple i
Comissió de Govern, així com la de llibres d'actes i de resolucions, tindrà
lloc en la Secretaria General.

4. La consulta d'assumptes que formen part de l'ordre del dia de Comissions
Informatives tindrà lloc en la dependència en què es trobe el Secretari o
Secretària delegats per a la dita Comissió.

5. En nom a compatibilitzar l'exercici al dret a la informació i el normal
desenvolupament del Servei, el dret a consulta deurà, generalment,
sol·licitar-se per escrit i obtindrà autorització prèvia de l'Alcalde o Regidor
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en qui delegue. Transcorreguts 5 dies hàbils sense que la petició haja
estat contestada el seu peticionari es trobarà autoritzat per a realitzar-la.

6. La peticions no necessitaran de justificació ni motivació alguna però
evitaran ser genèriques, concretant el que cal, i evitaran, igualment,
convertir-se en una càrrega irracional i injustificada per al Servei
encarregat de la seua expedició que, a la fi, esdevinguera en un abús de
dret.

7. S'exceptuen de l'anteriorment assenyalat els casos de lliure accés dels
Regidors a la informació (previstos en l'article 15 del ROF i RJEL) en el
supòsit que els funcionaris corresponents facilitaran, sense mediar
sol·licitud ni autorització expressa, els antecedents, dades o documents
sol·licitats.

8. Igualment facilitaran, sense necessitat d'autorització expressa, còpia dels
expedients en els supòsits compresos en el citat article 15. A l'efecte, i a fi
de no distorsionar el normal desenrotllament del Servei, i sense perjuí de
la consulta i examen immediat de l'expedient, dada o antecedent que es
tracte, es facilitarà al Regidor que requerisca còpia del document o
documents en qüestió dia i hora, en un espai no superior a 48 hores,
perquè el responsable de la dependència en què es tramita l'expedient
puga ordrenar la seua fotocòpia i lliurament degut.

9. De la informació o de les còpies rebudes tindran els Regidors obligació de
guardar sigil i evitar la seua reproducció. Si es conculcara dit deure seran
imposades les sancions previstes en la legislació bàsica de règim local.

SEGON.- Del present acord es donarà compte exprés a tots els Regidors de
la Corporació Municipal, així com a tots els treballadors i treballadores susceptibles
de ser-los demandada informació. Tot això  per al seu general coneixement i
compliment des de la mateixa data de la seua adopció.”

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA EL
SEGÜENT:

ÚNIC.- Aprovar i fer pròpia, en tots els seus termes expositius i dispositius, la
proposta del senyor Alcalde a la moció del senyor Martínez Alventosa.

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA, ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA SOBRE SOL·LICITUD
AL GOVERN ESPANYOL DE LA RETIRADA DE L'EXÈRCIT I NO PARTICIPACIÓ
EN EL CONFLICTE D'IRAQ.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal esquerra Unida,
Esquerra Valenciana: Entesa, explica la moció presentada en data 31 de juliol de
2003 i justifica la urgència  perquè es procedisca al debat i votació de la mateixa en
la necessitat d'adoptar una resolució urgent que detinga la situació del dit conflicte
armat o, com menys, la participació de l'Estat Espanyol.

A la seua finalització l'Ajuntament Ple, per huit vots a favor (els sis vots dels
Regidors presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa)  dotze vots en contra (el de l'Alcalde-President
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més els onze dels Regidors integrants del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió.

23é.- PRECS I PREGUNTES

Únicament la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, formula “ex equo” a la Regidoria de Fira i Festes i a la
Regidoria de Cultura el prec que incentiven, en la programació anual, la música en
valencià.

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


