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PLE ORDINARI NÚM. 12

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les vint hores i
cinc minuts del dia 2 d'Octubre de l'any 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 que seguidament es relaciona, en
nombre de vint, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple, en primera convocatòria,
per a la qual han estat convocats reglamentàriament, a tenor de l'article 80 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de
28 de novembre de 1986.

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 relació que es detalla:

ASSISTENTS:

1 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - EN Vicente Parra Sisternes
3 - SRA. Mª 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 Rafael Llorens Gozalbes
17 - SRA. Sònia Arteaga Simon
18 - EN Vicent Caballero Hidalgo
19 - EN José Martínez Alventosa
20 - SRA. Cristina Mª Súñer Tormo

No assistix el senyor Tomàs Fuster Bellido, que excusa la seua no
assistència.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, se li va ordenar al
Secretari procedira segons l'Orde del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.
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1r. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA    NÚM. 11,
DEL 2 D'OCTUBRE DE L'ANY 2003.

De conformitat amb el que preceptua l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor Alcalde President va preguntar si cap 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.

No havent formulat cap objecció, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, va acordar
aprovar l'acta de referència, corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia
2 d'octubre de l'any 2003, sense esmenes ni propostes de rectificació.

2n. - EXPTE. NÚM. 423/2003, SOBRE NOMENAMENT DE
REPRESENTANT D'ESTE AJUNTAMENT EN EL FONS VALENCIÀ PER LA
SOLIDARITAT.

Es dóna compte de la proposta del senyor Alcalde a l'Ajuntament  Ple, que
diu:

“Després de les Eleccions Locals del passat dia 25 de maig i la constitució del
nou Ajuntament el 14 de juny següent, es procedix a renovar o mantindre, si és
procedent, les representacions de l'Ajuntament, tant en les distintes institucions
ciutadanes com en els Consells Municipals i entitats culturals i socials que així ho
tenen previst en els seus estatuts o normes fundacionals.

Per acord plenari de 3 de juliol de 2003, va ser designada Sra. Elena Llopis
Arnero com a representant d'este Ajuntament en el Fons Valencià per a la
Solidaritat.

Per motius personals que impedixen l'exercici de la dita representació per la
Regidora designada, es proposa al Ple el nomenament de  Sra. Mª José Masip
Sanchis com a representant d'este Ajuntament en el Fons Valencià per  a la
Solidaritat.”

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 (els sis 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), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Designar la Senyora Mª José Masip Sanchis com a representant
d'este Ajuntament en el Fons Valencià per a la Solidaritat en substitució de la
senyora Elena Llopis Arnero.

Segon.- Donar compte a les interessades i al citat Organisme perquè en
prengueu coneixement i als efectes que procedisquen.

3r. -EXPTE. NÚM.  564/2003. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT
LABORAL DEL SENYOR ARTURO JAVIER MARTÍN OLIVARES.

Vista la sol·licitud del senyor Arturo Javier Martín Olivares, Tresorer Municipal
interí d'este Ajuntament, en la qual sol·licita que de nou es declare el reconeixement
de compatibilitat de treballs, per a poder seguir exercint com a professor associat en
l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Politècnica de València,
en horari de vesprada i a temps parcial.

Vist l'informe de la Secretaria General de 15 d'octubre de 2001, que consta
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en l'expedient 537/2001, favorable a la concessió de la compatibilitat laboral al
senyor Arturo Javier Martín Olivares, per a l'exercici de les seues funcions com a
Tresorer Municipal interí i Professor Associat en la Universitat Politècnica de
València, en horari de vesprada i a temps parcial.

Atés que les circumstàncies actuals són les mateixes que van motivar les
expressades en el mencionat informe de la Secretaria General.

 Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Foment, Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de data 25 de setembre de 2003.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Primer.- Atorgar la compatibilitat sol·licitada al senyor Arturo Javier Martín

Olivares, per a l'exercici de les seues funcions com a Tresorer Municipal interí en
este Ajuntament, i les de Professor Associat en la Universitat Politècnica de
València, en horari de vesprada i a temps parcial.

Segon- Donar compte a l'interessat perquè en prenga coneixement i efectes.

4t. EXPTE. NÚM. 556/2003, SOBRE ORDENANÇA REGULADORA DEL
TRÀNSIT AL NUCLI ANTIC DE XÀTIVA.

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 per al seu millor estudi i proposta
anunciant que formarà part de l'Orde del Dia de la sessió del pròxim Ple. Cosa que
el Ple, unànimement, accepta, amb l'única intervenció del senyor Martínez Alventosa
en el sentit que mostrar la seua intenció de participar amb les seues propostes en
l'elaboració de l'Ordenança sempre amb ànim possibilista.

5é- EXPTE. NÚM. 480/2001, CESSIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL
PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL  SECTOR I-3 “LA MOLA” DE SÒL
URBANITZABLE,  I ADJUDICACIÓ DEFINITIVA A LA MERCANTIL POLÍGON
INDUSTRIAL LA MOLA S.L.

Donat compte dels antecedents de l'expedient sobre aprovació i adjudicació
del Programa d'Actuació Integrada del sector I-3 La MOLA,  en què consta  que  van
ser presentades dues Alternatives tècniques en competència, per la mercantil
Actinur SM  S.L. i per la mercantil Rafael Hinojosa S.A., i que amb posterioritat en
data 5 de novembre de 2002 amb registre d'entrada núm. 21.076, va ser presentat
un escrit de la mercantil Actinur SM  S.L. manifestant, la renúncia de la mateixa a
l'Alternativa Tècnica i Proposició Jurídic Econòmica pròpies, així com el seu suport a
la segona Alternativa en competència, presentada la mercantil Rafael Hinojosa S.A.

Resultant, que per acord plenari de data 15 de gener de 2003, segons la
renúncia d'Actinur SM S.L., va ser aprovat definitivament  el  Programa d'Actuació
Integrada, promogut per Rafael Hinojosa S.A. de la unitat d'execució del Sector I-3
La MOLA, i l'adjudicació provisional a la mateixa,  condicionada a la presentació del
text refós del Programa, en el qual es contemplen les correccions que calen segons
els informes que consten en l'expedient.

Vista la sol·licitud de la mercantil  Rafael Hinojosa S.A., de data 11 de
setembre de 2.003 amb registre d'entrada núm. 18.408, sobre  cessió de
l'adjudicació a la mercantil Polígon Industrial La MOLA S.L., adjuntant escriptura
pública, del Notari de Xàtiva En Luis Delgado Tezanos, conforme al que disposa
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l'art. 29.11 de la LRAU, que establix que per l'urbanitzador es pot cedir – en
escriptura pública- la seua condició en favor de tercer que es subrogue en totes les
seues obligacions davant de l'Administració actuant.

Vist l'informe jurídic de data 15 de setembre de 2003, en relació a la sol·licitud
de cessió de l'adjudicació, en què consta que es complixen els requisits per a la
concessió establida en l'art. 29.11 de la LRAU, cessió formalitzada  en escriptura
pública, amb la subrogació en totes les seues obligacions davant de l'Administració
actuant. I informant, que a judici del tècnic que subscriu,  no es menyscaba l'interés
general, ni suposa defraudació de la pública competència en l'adjudicació, com així
es constata per mitjà d'escrit de data 15 de setembre de l'any en curs, que s'adjunta
a l'expedient pel qual  la mercantil Actinur SM, SL., reconeix no sentir-se perjudicada
pel negoci de cessió a favor de Polígon Industrial la MOLA S.L.

Vist l'informe  favorable  del  redactor del PGOU, de data 15  d'agost de 2003,
estudiada la documentació presentada per Rafael Hinojosa S.A., en el qual es
contemplen les correccions requerides segons els informes que consten en
l'expedient, així com s'aporta l'informe  favorable subscrit per la direcció General
d'Obres Públiques, Divisió de Carreteres, de 5 de juny de 2003.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obres, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura,  de data 24 de setembre de 2003.

L'Ajuntament Ple, per  díhuit vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors integrants del Grup Popular, més els sis vots dels Regidors del
Grup Socialista), cap vot en contra i dues 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.- Aprovar la cessió de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada
de la unitat d'execució del Sector I-3  de sector, formulada per la mercantil Rafael
Hinojosa S.A., que cedix  a favor de Polígon Industrial La MOLA S.L., subrogant-se
esta última en totes les seues obligacions davant d'este  Ajuntament, conforme al
que disposa l'escriptura pública núm.1597 de data 9 de setembre de 2003, del
Notari de Xàtiva En Luis Delgado Tezanos.

Segon.- Adjudicar definitivament  l'execució del Programa  d'Actuació
Integrada, a la mercantil Polígon Industrial  La MOLA S.L, per a l'execució de
l'alternativa tècnica promoguda per Rafael  Hinojosa S.A., per al Sector I-3 La
MOLA, del sòl urbanitzable industrial de XÀTIVA, una vegada corregides les
propostes del redactor del PGOU, constatant-se que:

-S'adjunta l'informe favorable subscrit informe favorable per la Direcció
General d'Obres Públiques, Divisió de Carreteres, de 5 de juny de 2003, sobre
l'Adequació del disseny del viari que limita el sector per l'oest amb la carretera
d'Alzira, (CV-40).

-S'adequa el disseny del viari que limita el sector pel sud a la normativa
sectorial en matèria de policia de ferrocarrils.

- Es qualifica una zona d'ordenança especifica que contemple la singularitat
de l'edificació propietat d’En Juan Francés Gandia (inclosa en el Catàleg de Béns i
Espais Protegits que forma part del Pla General), i del jardí del seu entorn.

- S'ha adscrit al sector de gestió dels terrenys de la xàrcia estructural de
dotacions públiques que li correspon, estant inclosos estos en  la mateixa àrea de
repartiment de la qual este forma part.

- S'ha adoptat el contingut de la proposició jurídic-econòmica als canvis
introduïts en l'ordenació detallada dels terrenys, establit una retribució de
l'urbanitzador en metàl·lic de: 34,51 euros/m2t i de retribució a l'urbanitzador en
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espècie de 61,77 %.
Tercer.-  Notificar el present acord a RAFAEL HINOJOSA S.A., així com a les

mercantils, ACTINUR SM, S.L. i PROYEXVA S.L., als titulars cadastrals del sector I-
3,  a l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte assessor urbanista,  al Supervisor de les
obres d'urbanització, als  Inspectors d'obres municipals, així com al Regidor d'Obres
i Urbanisme.

6é- SOBRE APROVACIÓ D'ESTUDI DE DETALL, PROMOGUT PER
CONSTRUCCIONS BOLVENS S.L., PER AL REAJUSTAMENT DE
L'ASSENYALAMENT D'ALINEACIONS DE L'ILLA NÚM. 322,  D'ANAHUIR.

Vista la resolució de l'Alcaldia núm. 674, de data 4 d'agost de 2003, per la
qual es va acordar sotmetre  a informació pública l'Estudi de Detall, promogut per
Construccions Bolvens S.L., redactat per l'Arquitecta Encarna Bosch, per al
reajustament de l'assenyalament d'alineacions de l'illa núm.322 d'Anahuir, ubicat en
zona d'ordenança de sòl urbà amb qualificació de residencial unifamiliar de mitja
densitat, d'Anahuir, pedania de XÀTIVA.

Resultant, que  va ser sotmés a informació pública, per mitjà d'anunci en el
diari Las Provincias, de data 18 d'agost de 2003,  i simultàniament en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, durant 1 mes,  DOGV núm. 4.573  del  26 d'agost de
2003, a fi de presentació d'al·legacions i  consulta del mateix, conforme el que
disposen 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'arquitecta SRA
Encarna Bosch, conforme el que disposen les normes d'Ordenació Detallada l'art.
47 de l'Ordenança 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 4 d'agost de 2003.

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

Vist el dictamen favorable de data 24 de setembre de 2003, de  la  Comissió
Informativa   d'Obres Públiques,  Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, RESOL EL SEGÜENT:
Primer.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall,  d'iniciativa particular,

promogut per Construccions Bolvens S.L., redactat per l'Arquitecta Encarna Bosch,
per al reajustament de l'assenyalament d'alineacions de l'illa núm.322 d'Anahuir,
ubicat en zona d'ordenança de sòl urbà amb qualificació de residencial unifamiliar de
mitja densitat, d'Anahuir, pedania de XÀTIVA.

Segon.- Facultar l'Alcalde, a fi que procedix a ordenar la publicació del
contingut de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme al que disposa l'art. 59.4 de la LRAU.

Tercer.- Notificar el present acord a Construccions Bolvens S.L, a l’Arquitecte
assessor urbanista, així com a l'Arquitecte municipal, i  al Supervisor de les obres
d'urbanització.
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7é. - EXPTE. NÚM. 46/2003, SOBRE APROVACIÓ DEL PLA PARCIAL
INTEGRAT DEL SECTOR R-8 FOIES–A,  I PROGRAMA D'ACTUACIÓ
INTEGRADA DE LA U.E. NÚM.1 DEL SECTOR R-8       FOIES –A, PROMOGUT
PER CONSTRUCCIONES GUIJARRO S.A., I ADJUDICACIÓ.

Donat compte, de la resolució adoptada per l'Alcalde President de la
Corporació núm.56  de  data 9 de gener de 2003, sotmetent a exposició pública la
proposta promoguda per la mercantil Construcciones  Guijarro S.A, de Programa
d'Actuació Integrada de la unitat d'execució núm. 1 del Sector R-8 Foies -A, del sòl
urbanitzable, amb una superfície total de 150.636 m2 i 5.930,23 de D-101-2  m2,
que comprén una  Alternativa Tècnica i un Avantprojecte d'urbanització de la U.E. 1,
i  un Pla Parcial de la totalitat del sector.

Resultant, que conforme el que disposa  l'article  46.3-4 i 55 de la Llei 6/1994,
de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat
Urbanística, la proposta de Programa d'Actuació Integrada va ser sotmesa a
informació pública i simultània, per mitjà d'anunci en el diari Las Provincias, de data
13  de febrer de 2002,  i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, durant 20 dies i el Pla Parcial durant 1 mes,   DOGV núm.4.443 del 19
de febrer de 2003, a fi que es puguen   formular  al·legacions, així com consultar a
l'Ajuntament la documentació completa exposada al públic.

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.

Resultant, que en el termini de presentació de proposicions jurídic-
econòmiques, va ser presentada una sola plica. Com així consta en l'Acta d'obertura
de pliques de  data 27 de març de 2003,  va ser presentada una Proposició Jurídic
Econòmica per Construcciones Guijarro S.A., a la seua pròpia  Alternativa, constant
el següent:

>Núm. 1–Construcciones Guijarro S.A., oferint per a executar l'Alternativa
Tècnica  presentada per si mateix, per a la unitat d'execució, i per un cost total del
programa  per import de 5.604.847,97 euros, inclòs l'IVA, incloses  despeses
generals i de gestió de l'urbanitzador,   Benefici de l'urbanitzador, honoraris tècnics,
redacció de projecte de reparcel·lació, més la totalitat de  despeses jurídiques i
financeres.

Resultant, que durant el termini  de 10 dies, de conformitat amb el que
disposa l'article 46.5 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, es va atorgar un
període per a consultes i al·legacions.

Resultant, que  transcorregut el termini es van presentar les següents
al·legacions: de data 14 de març i 8 d'abril per En Jesús Moreno Pla, en
representació de Sra. Maria Pla Beltran i En Jesús Moreno Salazar.

Vist l'informe resolent les qüestions tècniques plantejades en les al·legacions,
que consten en l'informe del redactor del PGOU d'1 de setembre de  2003.

Vista la Cèdula d'Urbanització “ U.E.1 del sector R-8”, amb data d'expedició
10 de juliol de 2003.

Resultant, que en el citat  informe urbanístic del redactor del PGOU,  de data
1 de setembre de 2003, es proposen determinades objeccions al planejament, una
la incompatibilitat de l'ús de “vivenda unifamiliar agrupada”, amb la normativa
estructural del PGOU. Pel que de no acceptar  la Corporació, la dualitat de tipologies
plantejades en el Pla Parcial, “vivendes aïllades i vivendes agrupades”, es deuria
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recalcular l'equilibri de la valoració del sòl en una i una altra unitat, ja que és diferent
el valor unitari de mercat de cadascun dels productes immobiliaris que s'oferien. I
quant a la segona objecció es referix a la proposició jurídic-econòmica, ja que el
pressupost de contracta d'obra d'urbanització, referit a unitat de superfície bruta,
respon a un mòdul, superior a l'aprovat per l'Ajuntament en un sector semblant,
proposant es requerisca una justificació detallada del pressupost establint un preu
mínim, tal com es fixa en els càlculs realitzats pel redactor del PGOU en el seu
informe.

Resultant, que en l'informe jurídic, de data 15 de setembre de 2003, s'informa
que en el supòsit d'aprovació de la proposta de programa d'actuació integrada haurà
de ser condicionada  a la justificació de les dues objeccions proposades pel redactor
del PGOU.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, qui anuncia el seu vot en contra tota
vegada que considera que no haguera d'aprovar-se condicionada l'alternativa
tècnica sinó, pel contrari, denegar la seua aprovació i exigir la seua prèvia esmena
o, si és procedent, nova tramitació degudament adaptada.

Seguidament el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa, qui també anuncia el seu vot en contra, que motiva en
el seu desacord amb actuacions urbanístiques en l'àmbit rural.

En tercer lloc pren la paraula el senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup
Municipal Socialista, qui considera que, efectivament, el Programa proposat complix
les determinacions del PGOU de XÀTIVA però, matisa, la gestió del PGOU, la seua
aplicació i l'establiment d'orde de prioritats correspon al govern municipal i, en
conseqüència, entén que el Programa que es sotmet a aprovació ha d'analitzar-se
no sols legalment sinó, també políticament ja que es tracta d'una actuació important
a Bixquert; el seu grup, diu, ja va fer al·legacions en la fase d'exposició pública del
Pla General tendents a evitar l’obturament del dit paratge i del seu entorn; en la
seua opinió la proposta que es tracta va a convertir bixquert en una
macrourbanització amb els consegüents problemes de degradació mediambiental,
paisatgística, etc, i encara que admet que la implantació prèvia i integrada de
serveis urbanístics evita la situació pròpia de l'edificació aïllada reitera que el
projecte presentat densificarà bixquert empitjorant la seua actual situació, per que
anuncia que el vot del seu grup serà en contra.

En última instància el senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, és
qui manifesta que el PAI proposat disposa de cèdula d'urbanització atorgada per la
Comissió Territorial d'Urbanisme i és conforme amb les determinacions del Pla
General de XÀTIVA. Conté una alternativa de desenrotllament del sòl urbanitzable
previst en el Pla i, a més, de forma integrada i reglada; esta pionera forma d'actuar
urbanísticament en Bixquert, diu, suposa la fi de l'edificació il·legal que tant ha
proliferat des de fa anys; el Programa, diu, regula la urbanització i l'edificació d'una
forma harmònica i pensada i ha comptat, prèviament, amb la intervenció municipal,
abastiments tots ells que no es produïen amb l'edificació aïllada; entén, finalment,
que densificar bixquert no és un problema sempre que es faça en condicions.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 24 de setembre de 2003,.

L'Ajuntament Ple, dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els onze
dels Regidors integrants del Grup Popular), huit en contra (els sis 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-



8

Esquerra Verda) i cap abstenció, va adoptar el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament, a la vista de l'expedició de Cèdula

d'Urbanització, la proposta de Construcciones  Guijarro S.A, de Programa d'Actuació
Integrada de la unitat d'execució núm. 1 del Sector R-8 Foies -A, del sòl
urbanitzable, amb una superfície total de 150.636 m2 i 5.930,23 de D-101-2  m2,
que comprén una  Alternativa Tècnica i un Avantprojecte d'urbanització de la U.E. 1,
i  un Pla Parcial de la totalitat del sector. Per un cost total del programa per import
de 5.604.847,97 euros, IVA inclòs,  oferint una  garantia del 7 % del cost del
programa.

Segon.- Adjudicar provisionalment  l'execució del Programa  d'Actuació
Integrada, a la mercantil Construcciones  Guijarro S.A., per a l'execució de
l'alternativa tècnica promoguda pel mateix, per al sector de Programa d'Actuació
Integrada de la unitat d'execució del Sector R-Foies- A, del sòl urbanitzable. Si bé
condicionar l'adjudicació a la presentació del text refós del Programa promogut per
esta, en el qual es contemplen les correccions que calen segons els informes
tècnics obrants en l'expedient, i que, en síntesi, serien les següents:

Ø No és compatible l'ús de “vivenda unifamiliar agrupada”, amb la normativa
estructural del PGOU. Pel que de no acceptar  la dualitat de tipologies
plantejades en el Pla Parcial: Vivendes aïllades i vivendes agrupades, es deurà
recalcular l'equilibri de la valoració del sòl en una i una altra unitat, ja que és
diferent el valor unitari de mercat de cadascun dels productes immobiliaris que
s'oferien.

Ø Quant a la proposició jurídic-econòmica, el pressupost de contracta d'obra
d'urbanització, referit a unitat de superfície bruta, respon a un mòdul, superior a
l'aprovat per l'Ajuntament en un sector semblant R-9 Foies B, si bé és possible
que es dega en part, que el desnivell a tenor en compte siga superior en este
sector, i per si calia es tracta d'una una anàlisi d'avantprojecte d'urbanització, que
pot ser objecte de reajustaments en el Projecte posterior. Si bé haurà de
presentar-se  una justificació detallada del pressupost establint un preu mínim tal
com es fixa pel redactor del PGOU en el seu informe.

Tercer.- Aprovar provisionalment el Conveni Urbanístic, per a l'execució del
Programa d'Actuació Integrada de la unitat d'execució referenciada, a subscriure
entre l'Ajuntament de XÀTIVA i Construcciones Guijarro S.A., en el qual s'articulen
les relacions entre estos dos. Publicant  el present anunci, una vegada es presente
el text refós,  pel termini d'UN  MES, a fi d'al·legacions, tant de l'acord d'aprovació
del Conveni Urbanístic, com del text del mateix que es podrà consultar en
l'Ajuntament.  Entenent que transcorregut el  termini s'elevarà a definitiu, en el cas
que no es presente al·legació alguna, procedint a la seua formalització.

Quart.- Estimar en part les al·legacions presentades  en data 14 de març i 8
d'abril per En Jesús Moreno Pla, en representació de Sra Maria Pla Beltrán i En
Jesús Moreno Salazar: estimant la proposta d'incompatibilitat d'ús de vivenda
familiar agrupada, i  estimant  que el cost sembla superior al del mercat, per tant se
li sol·licita justifique el pressupost. Si bé en part es desestima;  la disconformitat
plantejada sobre la distribució de les càrregues, en base a l'aprovació de la Cèdula
d'Urbanització, si bé cal destacar que s'ha requerit a la mercantil proponent perquè
recalcule la distribució, com resultat de la prohibició de la vivenda familiar agrupada.

Desestimar l'al·legació respecte que la documentació exposada no siga la
mateixa que els originals constituents  en el projecte. No entenent a què es referix
l'al·legant, ja que en l'exposició només es fa referència a la documentació obrant en
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l'expedient perquè la consulten o obtinguen còpia de la mateixa, la qual es va
sol·licitar i es va fotocopiar a l'al·legant. Així mateix, es desestima, l'al·legació que no
s'acredita per l'urbanitzador la disponibilitat dels terrenys per l'urbanitzador,
informant que l'agent urbanitzador no té cap obligació a ser propietari de terrenys en
el sector, i segona que disposarà dels mateixos, una vegada aprovada la
Reparcel·lació del sector. Igual que el relatiu, que l'urbanitzador haja de demostrar
els requisits que exigix en la legislació en matèria de contractes, no sabent
exactament a què es referix l’al·legant, ja que si bé és cert que  la Llei de Contractes
regix supletòriament,  és la LRAU la que establix els criteris d'adjudicació  de les
proposicions jurídic-econòmiques en els programes d'actuació integrada.

Cinqué.- Notificar el present acord a Construcciones Guijarro S.A., i als
titulars cadastrals, així com a  l'Arquitecte redactor del Programa d'actuació
integrada, a fi que presente el Projecte d'Urbanització i projecte de reparcel·lació,
degudament omplits, i a  l'Arquitecte  assessor urbanista, així com a l'Arquitecte
municipal,  i al Supervisor de les obres d'urbanització, als  Inspectors d'obres
municipals.

8é. - EXPTE. NÚM. 558/2003, DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS DISTINTS CENTRES
D'ENSENYAMENT D'ESTA CIUTAT.-

Vistos els antecedents obrants en este expedient, en què consta acord del
Ple de la Corporació de data 11 de gener de 2001, sobre el nomenament dels
següents representants municipals en els Consells Escolars dels Col·legis Públics
d'esta Ciutat:

- I.E.S.“La Costera” ..…….................. N’Antonio Perales Perales
- I.E.S.“Josep de Ribera” .................. Na Carmen Momparler Mahiques
- I.E.S.“Doctor Simarro” ................…. N’Antonia Morales Pérez
- C.P. “Jacint Castañeda” ................. Na Carmen Garcia
- C.P. “Martínez Bellver” .................. N’Abel Tasqué Garcia
- C.P. “Gozalbes Vera” ...................... N’Àngel Gaitan Marín
- C.P. “Taquígraf Martí” ..................... Na Marita Roselló Miñana
- C.P. “Attilio Bruschetti” .................... N’Amador Carpio Santaeulàlia
- C.P. “Teresa Coloma” ..................... N’Ildefonso Suàrez Garrido
- C.F.P.A. “Francesc Bosch i Morata” Na Marian Soro Perona
- C.E.E. “Pla de la Mesquita” ............ En Ricardo Soriano Navalon
-Conservatori “Luís Milan” .…............ N’Àngel Gaitan Marín

Resultant, que com a conseqüència de les Eleccions Municipals celebrades el
passat 25 de maig de 2003, és necessari designar nous representants en substitució
dels qui han manifestat el seu desig de cessar en la mencionada representació, així
com ratificar el nomenament d’aquells que romandran en el dit càrrec.

Considerant, que l'article 41 de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació (LODE)
disposa que en els Col·legis Públics funcionarà un Consell Escolar com a òrgan
col·legiat, compost entre d’altres, per un Regidor o persona representant designada
per l'Ajuntament.

Vistes les propostes presentades pels quatre grups polítics amb
representació en esta Corporació, designant els representants municipals en els
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Consells Escolars dels distints Centres d'Ensenyament.
Vist el dictamen emés unànimement en sentit favorable el passat 25 de

setembre de 2003, per la Comissió Municipal Informativa Permanent de Cultura,
Educació, Joventut, Esports, Patrimoni i Modernització de l'Administració.

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

Primer.- Acceptar les designacions realitzades i nomenar com a
representants municipals en els Consells Escolars dels Centres d'Ensenyament de
la Ciutat, a les persones que a continuació es relaciona:

-I.E.S. “La Costera” …….................... Na Cristina Súñer Tormo
-I.E.S. “Josep de Ribera” .................. Na Carmen Momparler Mahiques
-I.E.S. “Doctor Simarro” .................... Na Mar Vicent Garcia
-C.P. “Jacint Castañeda” ................. N’Alejandro Inza Gonzàlez
-C.P. “Martínez Bellver” .................... Na Neus Vicedo Miralles
-C.P. “Gozalbes Vera” ....................... En Jorge Herrero Montagud
-C.P. “Taquígraf Martí” ...................... N’Eugenio Blasco Maravall
-C.P. “Attilio Bruschetti” ..................... N’Irene Palop Sanz
-C.P. “Teresa Coloma” ...................... N’Ildefonso Suàrez Garrido
-C.F.P.A. “Francesc Bosch i Morata” Na Marian Soro Perona
-C.E.E. “Pla de la Mesquita” ............. En Ricardo Soriano Navalon
-Conservatori “Luís Milan” .…............ N’Àngel Gaitan Marín

Segon.- Donar compte d'estes designacions als interessats, als anteriors
representants, als Presidents dels Consells Escolars de cada Centre docent i a la
Direcció Territorial d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, als
efectes reglamentaris procedents.-

9é. -RESOLUCIONS DE L'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 a la
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números 728 al 809 de 2003 (corresponents al mes de setembre de 2003).
De tot, el Ple, queda assabentat.

10é. - 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'orde del dia.

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
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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
ESQUERRA UNIDA, ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA PERQUÈ ES
FELICITE EL TRIBUNAL SUPREM DE NIGÈRIA, PER L'ABSOLUCIÓ D'AMINA
LAWAL I AL MATEIX TEMPS S'EXIGISCA DE LES AUTORITATS DE NIGÈRIA
L'ABOLICIÓ DE LA LLEI SHARIA JA QUE ACTUALMENT HI HA DONES I
HÒMENS CONDEMNATS PER EIXA MATEIXA LLEI.

Argumentada pel seu titular, amb caràcter previ, la urgència de la moció,
l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, acorda que es procedisca a la
seua lectura i tractament.

La moció presentada diu:
“La condemna a mort per la lapidació en aplicació de la Llei SHARIA, que

desgraciadament s'aplica en els Estats del Nord de Nigèria, constituï x un atemptat
contra els drets humans. Màximament quan esta s'aplica, especialment, a les dones,
pel fet de tindre fills fora del matrimoni, sent, en canvi la mateixa Llei molt més
consentidora en la justificació quan es tracta de l'home, amb algunes excepcions:

D'altra banda, s'ha de posar de manifest que el Govern Federal de Nigèria ha
signat instruments internacionals en defensa dels drets humans com són: La
Convenció contra la tortura i altres càstics i tractaments cruels, inhumans i
degradants. El Conveni internacional sobre els Drets Civils i Polítics. La Convenció
sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació de la dona. Al mateix temps el
Ministre Federal de Justícia de Nigèria, s'ha manifestat en este sentit, exigint als
Estats del Nord de Nigèria la paralització d'estes condemnes.

Des de les Societats democràtiques s'ha d'impulsar i exigir l'abolició de tota
classe de lleis que maltracten als humans (hòmens i dones), ja que este dret
universal, de no sofrir maltractaments, s'ha d'exigir de manera contundent i
responsable, ja que ens correspon a tots vetlar per este dret i no relaxar-nos, hem
de vigilar tota vulneració dels Drets Humans.

Pel grup municipal d'Esquerra Unida L’Entesa, es fa necessari que des del
Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, es reconeguen les manifestacions, tant nacionals com
internacionals, en defensa dels Drets Humans, exigint-se de qualsevol l'aplicació
d'este dret bàsic, com és el dret a la vida i a la integritat física.

És per això que demanem que pel Ple de la Corporació Municipal
S'ACORDE:

1r.- MANIFESTAR LA FELICITACIÓ AL TRIBUNAL SUPREM DE NIGÈRIA,
PER L'ABSOLUCIÓ D’AMINA LAWAL, COM AL MATEIX TEMPS, REBUTJAR
L'APLICACIÓ  DE LA LLEI SHARIA EN ELS ESTATS DEL NORD DE NIGÈRIA
PER MITJÀ DE L'ACTE CORRESPONENT, DIRIGIT AL CONSOLAT DE NIGÈRIA.

2n.- DIRIGIR-SE A LES CORTS VALENCIANES I A L'ESTAT ESPANYOL
PERQUÈ EN ESTE MATEIX SENTIT, REBUTGEN  L'APLICACIÓ D'ESTA LLEI I
EXIGISQUEN DEL GOVERN FEDERAL DE NIGÈRIA:
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a) Garanties per a la integritat física i moral de les/els dones/hòmens
condemnats per la Llei SHARIA.

b) S'adopten les garanties necessàries pel respecte de l'Estat de dret a
Nigèria, que inclou la prohibició de la tortura i el tractament cruel, inhumà i
degradant, així com la pràctica dels càstics corporals.

c) Que guarden els drets humans de les/els dones/hòmens, inclòs el dret a
no ser discriminats per raó de la seua condició del dret a no ser torturats ni
maltractats.

d) Que davant de qualsevol circumstància es respecten els drets humans.
e) Que condemnen les sentències dictades, pendents d'apel·lació.

I l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel senyor Josep Martínez Alventosa, en

tots els seus termes expositius i dispositius.

2. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA, ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA PERQUÈ S'EXIGISCA
LA NORMALITZACIÓ A TOTS ELS ORGANISMES OFICIALS I MITJANS DE
COMUNICACIÓ, TANT DEL PAÍS VALENCIÀ COM DE L'ESTAT, EL NOM DE LA
CIUTAT, EXIGINT ELS CANVIS D'IDENTIFICACIÓ NECESSARIS.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Municipal Esquerra Unida,
Esquerra Valenciana: Entesa, explica la moció presentada en data 1 d'octubre de
2003 i justifica la urgència en què es tracte en la present sessió en la imminent
necessitat d'exigir la normalització del topònim XÀTIVA als organismes oficials i
mitjans de comunicació, tant del País Valencià com del estat hagut compte de
l'important espai de temps transcorregut des de l'aprovació de la denominació oficial
de la Ciutat per part del Consell del País Valencià, en 1980.

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció en el fet
que es tracta d'una proposta vaga, extensa i falta de concreció; accepta que
l'Ajuntament inste la rectificació de qualsevol comunicació que es referisca
incorrectament al nom de la ciutat i manifesta al senyor Martínez Alventosa la seua
desaprovació amb la referència al País Valencià en compte d'usar la denominació
oficial de Comunitat Valenciana.

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.

3. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE L'EXISTÈNCIA DE CONSERGES EN ELS COL·LEGIS
PÚBLICS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE LA NOSTRA CIUTAT, PER A DONAR UN
MILLOR SERVEI A LA COMUNITAT EDUCATIVA I A LA POBLACIÓ EN
GENERAL
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El senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Municipal Socialista, explica la
moció presentada en data 1 d'octubre 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 i la precarietat en què es troben molts dels centres
docents de XÀTIVA.

El senyor Alcalde mostra la seua discrepància que motiva en el fet de no
compartir la prioritat des d'un punt de vista pressupostari.

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.

4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA NECESSITAT QUE EL PAI DEL PLA DE LA MESQUITA
CONSERVE EL MOLÍ DE SARRANPEDRA.

El senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup Municipal Socialista, explica la
moció presentada en data 1 d'octubre 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 a la conservació del molí Sarranpedra, que es troba en el PAI del Pla de la
Mesquita, per a la seua conversió en museu dedicat a l'arquitectura de l'aigua i
etnologia de la ciutat. En eixe sentit proposa que es modifique el Programa, en el
seu tràmit d'aprovació de l'expedient de reparcel·lació, reubicant el sòl dotacional
municipal integrant en ell el molí per a, a posteriori, escometre la pretesa
rehabilitació.

El senyor Alcalde, per la seua banda, suggerix que les al·legacions al projecte
de reparcel·lació es facen en el moment procedimental de la seua exposició pública
i, davall eixos auspicis,  entén que la moció no revestix el caràcter d'urgent.

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.

5. - MOCIÓ QUE PRESENTA L'ALCALDIA SOBRE DACIÓ DE COMPTE
DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 782 DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2003 SOBRE
CESSAMENT DEL SENYOR FRANCISCO GIRONÉS GIRONÉS COM A
SECRETARI DE L'ALCALDIA I REORGANITZACIÓ DE LLOCS DE PERSONAL
EVENTUAL

Argumentada pel senyor Alcalde, amb caràcter previ, la urgència de la moció,
l'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, acorda que es procedisca a la
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seua lectura i tractament.

Es dóna compte de la resolució de l'Alcaldia, que diu:

“Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva de 7 d'agost de 2003  que diu:
Vistos els antecedents relatius  a la designació de personal eventual, segons

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 número, 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).
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Quart. Correspondrà a l'Alcalde nomenar i cessar, lliurement, al personal que
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 l'escrit del senyor Francisco Gironés Gironés, de data de 12 de setembre
de 2003, en què sol·licita cessar com a personal eventual de confiança en el
Gabinet d'Alcaldia, pregant que el dit cessament siga efectiu en data 4 d'octubre de
2003.

Per la presente, en ús de les facultats que conferixen a esta Alcaldia els
preceptes abans citats de la Llei de Bases de Règim Local i el seu Textor Refundit,
RESOLC:

Primer.- Admetre la sol·licitud de cessament del senyor Francisco Gironés
Gironés com a Secretari particular de l'Alcaldia amb efectes de 4 d'octubre de 2003.

Segon.- Nomenar a Senyora Maria Vicenta Soler Valls com a Secretària
particular de l'Alcaldia amb efectes d'1 d'octubre de 2003.

Tercer.- Nomenar al senyor Marco Antonio Sanchis Fernàndez com a Cap
d'atencions protocol·làries i representatives amb efectes d'1 d'octubre de 2003.

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

De tot l'Ajuntament Ple, queda assabentat.

11. - PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Per part de la senyora Cristina Súñer Tormo:
a) Prega al senyor Alcalde que s'abstinga de parlar mentre intervé algun

membre de la Corporació.
b) Prega al senyor Alcalde que matise la seua observació respecte de la

incorrecció de la denominació País Valencià ja que, diu, l'Estatut
d'Autonomia  en el seu preàmbul establix que tal denominació és lícita i
compatible amb la de Regne de València o actual Comunitat Valenciana.

Per part del senyor Josep Martínez Alventosa:
a) Prega al senyor Alcalde que s'inicien accions dirigides a la catalogació i

protecció del pont o aqüeducte pròxim a la pedania de Torre Lloris la
integritat de la qual perilla per l'execució de les obres de l'Ave; el senyor
Alcalde, per la seua banda, insta el senyor Martínez Alventosa que
presente proposta a la Comissió Informativa corresponent, per al seu
estudi i dictamen.
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Per part del senyor Rafael Llorens Gozalbes:
a) Pregunta al senyor Alcalde si la Comissió de Patrimoni ha sol·licitat

informes als Tècnics Municipals, a la Conselleria de Cultura, etc, sobre
l'estat de la Plaça de Bous; a la qual cosa este  respon que quan es
dispose dels informes se li donarà trasllat.

Per part de senyora Mar Vicent Garcia:
a) Pregunta al senyor Alcalde si la Generalitat Valenciana té previst implantar

escoles infantils públiques a XÀTIVA a la vista de la imminent necessitat
de donar resposta Masip a la dita necessitat; a la qual cosa este respon
que acaba de començar la legislatura i els organigrames de cada
Conselleria estan acabats de possessionar en els seus càrrecs, que
s'interessarà per l'assumpte.

Per part del senyor Ildefonso Suàrez Garrido:
a) Prega al senyor Alcalde que no es referisca més a XÀTIVA com la ciutat

amb menys endeutament de les del seu tamany tota vegada que, segons
les dades publicades per la sindicatura de comptes, altres ciutats de la
Comunitat Valenciana de semblant població tenen igual o menys
endeutament; a la qual cosa este contesta que mesurant  l'endeutament
segons l'índex legal és possible que tinga raó però que si no es té en
compte el préstec de l'empresa pública de promoció econòmica tota
vegada que, diu, ha estat destinat a una inversió que possibilita la seua
recuperació, no haguera de computar-se i, finalment, afirma que
l'endeutament de l'Ajuntament de XÀTIVA, a data 31 de desembre de
2003, serà inferior a 745.000 pessetes.

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR ES VA DONAR PER
FINALITZADA LA SESSIÓ, SENT LES VINT-I-UNA HORES I TRENTA MINUTS
DEL DIA DEL SEU COMENÇAMENT, DE LA QUAL S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA QUÈ JO, EL SECRETARI EN FUNCIONS, DONE FE I CERTIFIQUE.-

L'ALCALDE,             EL SECRETARI EN FUNCIONS,
          EL VICESECRETARI,

Alfonso Rus Terol                    Eduardo Balaguer Pallás


