
PLE ORDINARI NÚM. 11

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les 20.05
hores del dia 18 de setembre de 2003, davall la Presidència de N’Alfonso Rus Terol,
Alcalde de Xàtiva, assistit per N’Eduardo Balaguer Pallàs, Vicesecretari, Secretari
en funcions, es van reunir els senyors Regidors que seguidament es relacionen, en
nombre de vint-i-u, a fi de celebrar sessió extraordinària del Ple, en primera
convocatòria, i tractar sobre els assumptes que conformen l'orde del dia que, al
costat de la convocatòria de la sessió, els ha estat lliurat 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.

Són els presents, la totalitat dels components i per tant la majoria exigida per
a celebrar sessió en primera convocatòria, segons el que preveu l'article 90 del citat
reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - EN Vicente Parra Sisternes
3 - SR

A.
Mª José Masip Sanchis

4 - EN Rafael Capuz Aznar
5 - EN Ramon Vila Gisbert
6 - N’ Antonio Perales Perales
7 - SR

A
Maria Emília Soro Perona

8 - SR
A

Rosa Maria Esteban Miedes

9 - EN José Antonio Vidal Piquer
10 - SR

A
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 - SR

A.
Mar Vicent Garcia

16 - EN Tomàs Fuster Bellido
17 - EN Rafael Llorens Gozalbes
18 - EN Sònia Arteaga Simon



19 - EN Vicent Caballero Hidalgo
20 - EN José Martínez Alventosa
21 - SR

A.
Cristina Mª Súñer Tormo

Oberta la sessió, pel Sr. President es va ordenar al Sr. Secretari procedira
segons l'Orde del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 10,
CELEBRADA EL DIA SET D'AGOST DE DOS MIL TRES.

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

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa, manifesta que en la moció primera presentada pel seu grup (la
tercera tractada en despatx extraordinari) el senyor Alcalde va adquirir el compromís
de demolir el dipòsit del col·legi Jacint Castañeda per al cas que l'informe d'algun
enginyer així ho requerira i que, entén el senyor Martínez Alventosa, la dita
apreciació haguera de constar en l'acta de la sessió. A col·lació, intervé el senyor
Secretari, amb la vènia del senyor President, per a precisar que el reglament
d'organització atorga al secretari la responsabilitat de la redacció de l'acta precisant
que les intervencions que realitzen els membres de la Corporació es reflectiren de
forma succinta i que, matisa el senyor Secretari, entén que no procedix reflectir el
debat suscitat entorn a la moció presentada en despatx extraordinari per quant,
després de l'exposició del mateix feta pel senyor Martínez Alventosa, el Ple va
acordar no declarar la seua urgència i, en conseqüència, no tractar-la.

I no havent formulat cap altra objecció ni proposta de rectificació, el Ple, per
unanimitat dels senyors presents, va acordar aprovar l'acta de referència,
corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 7 d'agost de l'any 2003.

2n.- SOBRE RESOLUCIÓ NÚMERO 708 D'ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE.

Es va donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 708, de 19 d'agost de
2003, del següent tenor literal:

Havent d'absentar-me d'esta localitat, per raons personals, des del dia 21 fins
al 31, estos dos inclusivament, del present mes d'agost, de conformitat amb el que
disposen els articles 23-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local de 2
d'abril de 1985 i 47, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'Alcalde, per als dies 21 a 31 d'agost de 2003,
estos dos inclusivament, en el Quart Tinent d'Alcalde, El senyor Ramon Vila Gisbert.

Segon.- La Delegació que es tracta produirà efectes des del dia 21 d'agost,
sense perjuí de la preceptiva publicació d'este Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la Corporació i als



Departaments Municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament Ple en la
primera sessió que es celebre.

Amb açò l'Ajuntament Ple, va quedar assabentat de tot.

3r.- EXPEDIENT 519/2003 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2003, DE
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇADA AMB
EL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta escrit de l'Alcalde
proposant l'obertura d'un expedient per a suplementar diverses partides del
pressupost, atesa la necessitat que hi ha d'escometre despeses urgents que no
poden demorar-se fins a l'exercici següent, finançada a càrrec del romanent líquid
de tresoreria per a despeses generals.

Així mateix proposa la creació d'una nova partida en el capítol IV de
transferències corrents per a finançar les obligacions derivades de la signatura dels
convenis per a la realització de treballs de pintura i embelliment del Nucli Antic.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, explica que no va assistir i va impugnar
la Comissió Informativa que va dictaminar el present punt i el quart i sisé dels de
l'orde del dia en entendre que no havia estat convocada en forma, no obstant això, i
amb caràcter previ a entrar en el fons de la qüestió de l'assumpte que es tracta,
manifesta haver rebut explicacions suficients respecte de l'error exposat i anuncia
que no mantindrà ni farà extensiva la seua impugnació pel que fa a la sessió
plenària que ara es celebra.

Per la seua banda el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup
Popular, reconeix l'error succeït si bé, matisa, este es va produir de forma
involuntària i únicament en la pràctica de la notificació a la senyora Súñer Tormo, ja
que la convocatòria de la Comissió i la notificació a  la resta de membres es va
efectuar reglamentàriament.

Entrant en el fons de l'assumpte, la senyora Súñer Tormo manifesta que, al
seu entendre, la despesa ordinària és conseqüència de la falta de previsió i que no
justificaria la modificació de crèdits; considera un abús el volum de despesa extra
generada, especialment pel que fa al Consell Esportiu. Posteriorment, en torn de
rèplica, manifesta, a una al·lusió feta per part del senyor Alcalde, que la seua
suposada falta de domini dels pressupostos municipals no obsta perquè, com diu el
senyor Interventor en el seu informe, gastar sense consignació no siga obrar
procedentment.

En finalirzar, el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa, és qui exposa que el sentit del seu vot serà negatiu,
tota vegada que entén que el pressupost a estes altures de l'exercici està
pràcticament esgotat i, el que és pitjor, també el romanent de tresoreria; ho
considera tot plegat abusiu. Posteriorment, en torn de rèplica, abunda el senyor
Martínez Alventosa que el recurs al romanent de tresoreria, que és de lliure
disposició, evidencia la impossibilitat de transferir crèdits per mitjà de minoració de
partides amb economies i, sospita, que eixe romanent es produïsca artificialment
evitant la comptabilització en temps i forma de les factures que es van generant.

Seguidament pren la paraula el senyor Ildefonso Suàrez Garrido, pel Grup
Socialista, qui considera excessiva la relació de partides i factures sense



consignació que ara cal suplementar; entén que, per l'envergadura de la modificació
proposada, es tracta d'una situació sense precedent en els huit anys de govern
popular fet que duu a concloure que es tracta dels excessos comesos en l'etapa
preelectoral; en tot cas, diu, es tracta de despesa contreta sense consignació
pressupostària la qual cosa és il·legal; a més, diu, la dita despesa resulta exagerada
en àrees com parcs i jardins, festes, il·luminació, etc mentre que en educació,
sanitat, etc, mai hi ha excés. Posteriorment, en torn de rèplica i per al·lusió del
senyor Alcalde, el senyor Suàrez Garrido matisa que davall el govern socialista en el
Consistori, creu recordar que va haver-hi dèficit el 1994 si bé, diu, es va recuperar el
1995 i, finalment, conclou dient que el govern del Partit Popular gasta abans de
modificar crèdits per a evitar la fiscalització per part de l'oposició.

Finalment intervé el senyor Alcalde-President, qui manifesta que, al seu
entendre, els Grups de l'oposició desconeixen el contingut del vigent pressupost i la
seua dinàmica de gestió; entén que difícilment pot titllar-se-li de gestió
pressupostària electoralista quant l’any electoral no sols no s'ha endeutat sinó que
ha amortitzat passiu; argumenta que l'excés de despesa plantejada troba font de
finançament en el romanent de tresoreria que, diu, no és una altra cosa que el fruit
del superàvit generat exercici després d'exercici; quant al destí de la despesa
respon a la línia política del seu partit i considera que troba la seua legitimitat en el
suport majoritari que, de nou, li ha atorgat la ciutadania; tanca la seua intervenció
adduint que durant el govern socialista s'excedien en les previsions de despesa
sense possibilitat de finançament a càrrec del romanent el que, a la fi, generava
dèficit estructural.

Vist el dictamen favorable de la comissió d'hisenda i patrimoni de data 8 de
setembre de 2003.

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

PRIMER: Aprovar la modificació del pressupost número 3/2003, per
suplement de crèdits per un import de 254.000,00 €, finançada per la via del
romanent líquid de tresoreria, incrementant les partides que figuren en l'expedient, i
amb el següent resum per capítols:

Capítol II: Despeses corrents        254.000
Total suplement de crèdits 254.000

SEGON: Aprovar la modificació del pressupost número 3/2003, per crèdits
extraordinaris, per mitjà de la creació de la partida “432.48900 Urbanisme i vivenda,
conservació del nucli antic“ amb un import de 30.079,53 €.

TERCER: Exposar al públic la present modificació del pressupost, per la via de
la seua publicació en el butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies
hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels interessats,



havent d'entendre's definitivament aprovada, la modificació pressupostària, una
vegada transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagen formulat
reclamacions.

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

4t.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL ESPORTIU 1/2003,
DE SUPLEMENT DE CRÈDITS. FINANÇADA AMB MAJORS INGRESSOS I
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.

Explica l'Interventor que a proposta del President del Consell s'ha iniciat un
expedient per a suplementar diverses partides del pressupost de despeses. L'import
total dels crèdits a suplementar ascendix a 46.000 €, el finançament dels quals es
realitzarà per mitjà d'un increment de l'aportació municipal per valor de 30.000 € i la
utilització del romanent líquid de tresoreria per import de 16.000 €.

Les partides a suplementar corresponen al capítol IV, per un import de 25.000
€, per fer front a les transferències a les entitats esportives, i 21.000 € del capítol II,
per a suplementar partides de subministraments i altres despeses de manteniment
d'instal·lacions.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, qui manté els criteris exposats en el
punt anterior, afegint que no es pot fer responsable dels actes de gestió realitzats
per una altra Corporació.

A la seua finalització el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, qui, igualment, manté la seua línia argumental
precedent i anuncia el sentit negatiu del seu vot.

Seguidament pren la paraula el senyor Ildefonso Suàrez Garrido, pel Grup
Socialista, qui considera que la present proposta és igual que l'anterior però més
exagerada; insistix que no es pot gastar sense consignació pressupostària i en la
pràctica del senyor Alcalde de gestionar l'Ajuntament com una empresa privada
cosa que, diu, xoca amb les possibilitats que li conferix la Llei. Insistix que la relació
de despeses excedits del Consell Esportiu és fastuosa i pròpia d'actes electoralistes.

Finalment intervé el senyor Alcalde-President, qui manifesta que, és
d'entendre, que a banda de gestors públics són polítics i, en conseqüència, tracten
que la seua gestió siga brillant i atractiva per al ciutadà; afig que la totalitat de clubs i
associacions esportives es van bolcar amb els actes organitzats pel Consell,
especialment en la Gala de l'Esport, i acaba dient que el pressupost està per a
gastar-lo i que l'esport és, en el seu programa, prioritari.

Vist l'acord favorable del Consell de Gerència, i el dictamen de la comissió
Informativa d'Hisenda i Promoció Econòmica de data 8 de setembre de 2003.

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

  PRIMER: L'aprovació de la modificació del pressupost núm.1/2003, del



Consell Esportiu, per suplement de crèdit amb un import de 46.000 €, finançada per
mitjà de l'increment de l'aportació municipal i el romanent líquid de tresoreria,
incrementant les partides que figuren en llistat annex, i amb el següent resum per
capítols:

Capítol II: despeses corrents 21.000
Capítol V: transferències corrents 25.000
__________________________________________
Total suplements de crèdits 46.000

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

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

5é.- EXPEDIENT 84/2003, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
EXERCICI 2002. RELACIÓ NÚMERO 2.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Hisenda i Patrimoni de data 14 de juliol de 2003, on s'informa favorablement la
relació número 2 de reconeixement de crèdits corresponent a l'exercici 2002, de
l'Ajuntament per un import de 56.242,80 €.

Vist l'informe de l'Interventor-Acctal., de data 10 de juliol de 2003, on fa
constar l'existència d'una sèrie de factures corresponents a l'exercici 2002 i que han
tingut entrada en el registre de factures del Departament d'Intervenció durant l'any
2003.

Vist allò disposat als articles 26.2, 60.2 del RD 500/90, que autoritzen a
aplicar als crèdits del pressupost vigent les obligacions procedents d'exercicis
anteriors, previ reconeixement pel Ple de la Corporació.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, qui entén que es tracta d'un volum de
factures excessiu i una rendició tardana i que, unit al fet que es planteja el
reconeixement, inclusivament, de factures de subministrament elèctric
corresponents a abril de 2002, li fa pensar que puguen haver aplicat tardanament
per a generar superàvit en la liquidació; anuncia que votarà en contra.

 A la seua finalització el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, és qui manté que hi ha un descontrol en la
despesa i anuncia el sentit negatiu del seu vot.

El senyor Ildefonso Suàrez Garrido, pel Grup Socialista, manifesta que el seu
grup s'abstindrà.

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



(els set vots dels Regidors del Grup Socialista), ACORDA EL SEGÜENT:

PRIMER: Aprovar la relació número 2 de reconeixement de crèdits de
l'exercici de 2002, corresponent a l'Ajuntament, per un import de 56.242,80 €,
segons relació presentada per la Intervenció de Fons i que consta en l'expedient de
referència.

SEGON: Comunicar el present acord al departament d'Intervenció de
l'Ajuntament perquè en prenguen coneixement i efectes oportuns.

6é.- EXPEDIENT 389/1998 SOBRE AUTORITZACIÓ A PROEXA S.A. PER
A LA RENOVACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER IMPORT DE
600.000 EUROS. AVAL DE L'AJUNTAMENT.

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient, on consta proposta de la
presidència de la Societat de Promoció Econòmica de Xàtiva per a renovar la
pòlissa de tresoreria que per import de 600.000 € es té concertada amb la Caixa
d’Ontinyent.

Considerant l'especialment preceptuat en l'article 49 de la Llei 39/88,
Reguladora de les Hisendes Locals, on s'establix que les societats mercantils de
capital íntegrament local, podran concertar operacions de crèdit en totes les seues
modalitats, tant a curt com a llarg termini, però que hauran de ser avalades per
l'Ajuntament, així com allò establit en els articles 52 i 53 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, quan a les operacions de crèdit i tresoreria.

La senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda, i el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa, anuncien que s'abstindran a l'espera de la celebració
de la Junta de PROEXA.

El senyor Ildefonso Suàrez Garrido, pel Grup Socialista, manifesta que el seu
grup votarà en contra en desconéixer fidedignament la necessitat de renovar la
pòlissa.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni de
8 de setembre de 2003.

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

PRIMER: Avalar la societat municipal de Promoció Econòmica de Xàtiva S.A.,
PROEXA S.A., enfront de la Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, per a concertar una
operació de tresoreria amb les característiques següents:

Import: 600.000 euros.
Termini: 1 any.
Tipus d'interés: Euríbor trimestral més un diferencial de l'1 %.
Comissions: Exempt.



Garantia: Pignoració sobre drets de gestió.
SEGON: Facultar el senyor Alcalde per a la signatura del document de

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

7é.- SOBRE ACCEPTACIÓ EXPRESSA DELS CÀRRECS AMB DEDICACIÓ
PARCIAL O EXCLUSIVA.

Es dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 12 de setembre de 2003,
número 748, que diu:

L'Ajuntament Ple, en sessió de 7 d'agost de 2003, va acordar, 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.

La relació de càrrecs és la següent:

Càrrec                                  Titular                                                      Dedicació
Alcalde Alfonso Rus Terol Exclusiva
Regidor Rosa Mª Esteban Miedes Exclusiva
Regidor Mª Emilia Soro Perona Exclusiva
Regidor       Vicente Parra Sisternes 30 hores 
Regidor Rafael Capuz  Aznar 20 hores 
Regidor Antonio Perales Perales 20 hores 
Regidor Ramon Vila Gisbert 20 hores 
Regidor Juan Carlos Crespo Badia 20 hores 
Regidor Jose Antonio Vidal Piquer 20 hores 
Regidor Maria Jose Masip Sanchis 15 hores 
Regidor Elena Llopis Arnero 15 hores 
Regidor Jorge Herrero Montagud 15 hores 

El mencionat acord plenari de data 7 d'agost de 2003, en aplicació del citat
article 75 de la Llei 7/85, establix que el  reconeixement de les dedicacions, parcial o
exclusiva, dels membres de la Corporació obliga que, per cadascú d'ells, siga
expressament acceptat el règim de dedicació assenyalat i es fixe un horari mínim
d'atenció al públic, en determinats dies de la setmana, que seria sotmés a la
consideració de l'Alcaldia.

Havent-hi donat trasllat del contingut de l'acord de l'Ajuntament Ple a la
totalitat de Regidors afectats, estos, al seu torn, han comunicat l'acceptació del
règim de dedicació assenyalat pel Ple, al mateix temps que, individualitzadament,
proposen, en el marc de la dedicació mínima setmanal que els ha estat
assenyalada, l'horari d'atenció pública que han de prestar.

Vist tot i en exercici de les atribucions conferides per l'article 21.1.a) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, és pel que



HE RESOLT:

PRIMER.-  Donar compte al Ple, en la primera sessió que celebre, de
l'acceptació del règim de dedicació parcial o exclusiva expressament manifestada
per la totalitat dels Regidors i  Regidores de l'Ajuntament de XÀTIVA, així com del
propi Alcalde-President.

SEGON.- Establir, de conformitat amb la proposta formulada per cadascun
dels Regidors i Regidores amb dedicació parcial o exclusiva, el següent horari
mínim setmanal d'atenció al públic,

Càrrec                                  Titular                                        Horari Atenció Pública
Regidor Rosa Mª Esteban Miedes dilluns a divendres de 10’30 a 13’30 hores
Regidor Mª Emilia Soro Perona dilluns a divendres de 12 a 15 hores
Regidor       Vicente Parra Sisternes dilluns a divendres de 10 a 15 hores
Regidor Rafael Capuz  Aznar dilluns i dijous de 12 a 15 hores
Regidor Antonio Perales Perales dilluns a divendres de 12 a 15 hores
Regidor Ramon Vila Gisbert dilluns a divendres de 13 a 15 hores
Regidor Juan Carlos Crespo Badia dilluns a divendres de 13.30 a 15
hores
Regidor Jose Antonio Vidal Piquer dilluns a divendres de 13.30 a 15
hores
Regidor Maria Jose Masip Sanchis dimarts de 10 a 14 hores
Regidor Elena Llopis Arnero dilluns, dimecres i divendres, de 13 a
15 hores
Regidor Jorge Herrero Montagud dilluns, dimecres i divendres de 13 a
14.30 h.

TERCER.- Donar, igualment, compte el Ple, en la primera sessió que celebre,
de l'horari d'atenció pública assenyalat en virtut de la present Resolució, perquè en
prenguen coneixement i als efectes que en Dret procedisquen.

Amb tot l'Ajuntament Ple, va quedar assabentat.

8é.- SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL
CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DEPENDENT DE
LA DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE VALÈNCIA.

Es dóna compte de la proposta del senyor Alcalde, del següent tenor literal:

  Vista la comunicació del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de
València, de data 9 de setembre de 2003, per la qual es posa de manifest el fet que
l'Ajuntament de XÀTIVA ha estat escollit entre els que han de representar les
Corporacions Locals en el citat organisme consultiu.

Resultant que, en execució del dit acord i comunicació, es fa necessari
procedir a la designació del representant d'esta Corporació en el mencionat Consell.

Atés que l'article 58.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim



Jurídic de les Entitats Locals determina l'atribució del ple per al nomenament de
representants de la Corporació en tota classe d'òrgans col·legiats que haja d'estar
representada.

Es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Nomenar el senyor Rafael Capuz Aznar, Regidor d'Hisenda,
Promoció Econòmica i Relacions Institucionals, representant de l'Ajuntament de
XÀTIVA en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València.

SEGON.- Notificar el contingut del present acord a l'interessat, per a la seua
acceptació, i al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València perquè en
prenguen coneixement i als efectes oportuns.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo,
del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, qui anuncia que s'abstindrà.

Per la seua banda, el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa i el senyor Ramon Ortolà Mestre, portaveu del
Grup Municipal Socialista, manifesten que el sentit del seu vot serà negatiu; este
últim motiva el seu anunci en el fet de no haver participat en la proposta per a
l'elecció del representant.

Amb la qual cosa, 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 set vots dels Regidors del Grup Socialista, més el vot de l'integrant del
Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) i una abstenció (de la integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), 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 i a
l'interessat perquè en prenguen coneixement i efectes.

CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ÒRGANS DE GOVERN

9é.- 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 433 al 585 (corresponents al mes de juny de 2003),  números 586 al
672 (corresponents al mes de juliol de 2003), i números 673 al 727 (corresponents
al mes d'agost de 2003) quedant el Ple assabentat.



10é.- PRECS I PREGUNTES.

Es van formular els següents precs o preguntes:

la senyora Cristina Súñer Tormo
a) Pregunta al senyor Alcalde per què Francisco Camps va vindre a la

Cloenda de la Fira 2003 i per què diversos Consellers van vindre també a
este i altres actes dels programats; si ho van fer com a càrrecs públics o
com a companys del partit del senyor Alcalde; i entronca la seua pregunta
amb el prec que, si van vindre en visita no oficial, que se'ls ubique en el lloc
no preferent que mereixeria la seua condició i, si van vindre en visita oficial,
que se'ls atorgue tal tractament a ells i a la resta de membres de la
Corporació, especialment a l'oposició, que, en el referit acte de Cloenda,
quede en un segon terme.
Respon el senyor Alcalde concretant que el Molt Honorable President de la
Generalitat va vindre en vista oficial i que tant ell com la resta d'alts càrrecs
de la Generalitat Valenciana sempre són ben rebuts a XÀTIVA, on tenen
sa casa, i que com tals van ser invitats i complimentats a càrrec del
pressupost municipal.

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

ESTENENT-SE PER MI, EL SECRETARI, LA PRESENT ACTA
AUTORITZADA AMB LA MEUA SIGNATURA I EL VISTIPLAU DEL SENYOR
ALCALDE.

DONE FE DE TOT.

L'ALCALDE,             EL SECRETARI EN FUNCIONS,
          EL VICESECRETARI

 Alfonso Rus Terol                    Eduardo Balaguer Pallàs


