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PLE ORDINARI NÚM. 14

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

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les vint hores i
deu minuts del dia quatre de desembre 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 número 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.

Constitueixen els presents número 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 Masip Sanchis
4 - EN Rafael Capuz Aznar
5 - EN Ramon Vila Gisbert
6 - N’ Antonio Perales Perales
7 - SRA Maria Emília Soro Perona
8 - EN José Antonio Vidal Piquer
9 - SRA Elena Llopis Arnero

10 - EN Juan Carlos Crespo Badia
11 - EN Jorge Herrero Montagud
12 - EN Ramon Ortolà Mestre
13 - N’ Ildefonso Suàrez Garrido
14 - SRA. Mar Vicent Garcia
15 - EN Tomàs Fuster Bellido
16 - EN Rafael Llorens Gozalbes
17 - EN Sònia Arteaga Simon
18 - EN Vicent Caballero Hidalgo
19 - EN José Martínez Alventosa
20 - SRA. Cristina Mª Súñer Tormo

NO ASSISTEIX:

SRA Rosa Maria Esteban Miedes, que excusa la seua no assistència.
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Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, es va ordenar al
Secretari procedira segons l'Orde del Dia inserit en la convocatòria.

1r. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 13, DEL 13 DE
NOVEMBRE DE L'ANY 2003.

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

A l'esborrany de l'acta formula el senyor Ramon Ortolà Mestre, pel Grup
Municipal Socialista, les següents propostes de rectificació:

En el punt tercer dels de l'orde del dia, “Designació de Consellers en Caixa
Ontinyent”, el Grup Socialista va motivar el sentit del seu vot, l'abstenció, en el fet
que l'equip de govern no els va fer partícips de la seua decisió de proposar als
consellers en qüestió.

En el punt sisé dels de l'orde del dia “Aprovació del Compte general del
Pressupost de l'exercici 2002”, on diu “Síndic de Greuges”, ha de dir “Síndic de
Comptes”.

En l'apartat sisé del punt dotzé, “Moció del Partit Popular sobre la violència de
gènere”, la intervenció del Grup Municipal Socialista no va correspondre al senyor
Ramon Ortolà Mestre, com s'assenyala, sinó a senyora Mar Vicent Garcia.

No havent-hi més esmenes, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels senyors
presents, va acordar aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el
dia 13 de novembre de l'any 2003.

2n.- EXPT. NÚM. 713/2003, CREACIÓ D'UNA ESCOLA TALLER, PER A
LA RESTAURACIÓ DE LA CASA DE LA LLUM I DE L'ENTORN DEL PARATGE
DE LA COVA NEGRA, A FI DE SOL·LICITAR SUBVENCIÓ AL SERVEF.

Donat compte de la proposta de realització d'un programa d'Escola Taller, a
l'empara de l'Orde d'11 de març de 2002, de la conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació, en el marc de les polítiques actives d'ocupació que poden realitzar les
administracions locals com a instrument adequat d'inserció de jóvens en el mercat
de treball.

Vista la  proposta dels Regidors el senyor Vicente Parra Sisternes, delegat
d'Obres, Urbanisme, Parcs i Jardins, i el senyor Juan Carlos Crespo Badia,  com
delegat de Medi Ambient, en la virtut del qual va ser encarregada l'elaboració d'un
projecte tècnic per a la restauració de la Casa de la LLUM i de l'entorn del paratge
de la COVA Negra al Tècnic en Ciències Ambientals, el senyor Francisco José Peiró
Arnau, concretant-se, el corresponent projecte-sol·licitud d'Escola Taller, per a un
total de 40 alumnes amb cinc línies de treball: 8 alumnes per a l'especialitat d'Obra;
8 alumnes per a l'especialitat de Gestió Integrada d'Espais Naturals; 8 per a
l'especialitat d'Instal·lació d'Equips d'Energia Renovable i Aigua; 8 per a l'especialitat
de Jardineria Ecològica; i 8 alumnes per a l'especialitat de Maçoneria.

El mencionat projecte contempla la recuperació i rehabilitació de la Casa de
la LLUM com a centre d'estudi i formació de la flora, fauna i medi ambient, utilitzant
energies alternatives per al seu funcionament, que tindrà cabuda dins de la proposta
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de Declaració de Zona de Paratge Natural Municipal, així com centre d'interpretació
de la prehistòria xativina, i el condicionament i millora de l'entorn natural de la zona
de la COVA Negra.

Resultant que el finançament de l'Escola Taller Casa de la LLUM es farà a
càrrec de la subvenció del SERVEF per un import de 907.727,20 euros, i amb
l'aportació municipal necessària per al bon funcionament de l'escola per un total de
200.000 euros, en les quatre fases que componen la  duració de l'Escola Taller.

Vist el dictamen favorable de la  Comissió  Informativa   d'Obres  , i
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 28 de novembre de 2003.

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

Primer.- Aprovar el projecte tècnic elaborat pels Serveis Tècnics Municipals
per a la restauració de la Casa de la LLUM i de l'entorn del paratge de la COVA
Negra, que contempla la recuperació i rehabilitació de la Casa de la LLUM com a
centre d'estudi i formació de la flora, fauna i medi ambient, utilitzant energies
alternatives per al seu funcionament, i que tindrà cabuda dins de la proposta de
Declaració de Zona de Paratge Natural Municipal, així com centre d'interpretació de
la prehistòria xativina, i el condicionament i millora de l'entorn natural de la zona de
la COVA Negra.

Segon.- Presentar davant de la Direcció General del SERVEF de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació la sol·licitud de subvenció per un import
de 907.727,20 euros, per a crear l'Escola Taller denominada CASA DE LA LLUM,
que desenrotlla l'actuació per a la restauració de la dita casa i de l'entorn del paratge
de la COVA Negra, composta de cinc especialitats: obra, gestió integrada d'espais
naturals, instal·lació d'equips d'energia renovable i aigua, jardineria ecològica i
maçoneria.

Tercer.- Acceptar el compromís de finançar a càrrec dels pressupostos
municipals de la Corporació, en els exercicis corresponents a les quatre fases de
duració de l'escola,  un total de 200.000 euros per a les quatre fases que componen
l'Escola Taller.

3r. - EXPT. 585/2000.- RECONEIXEMENT DE PROPIETAT, PER ERROR
CADASTRAL, D'UNA PARCEL·LA EN EL SECTOR R-4 BOLA II.

Donat compte del recurs de revisió presentat a instància de   SRA Trinidad
Benavent Oltra, amb domicili al C/ del Mig núm. 2 de Quatretonda i amb D.N.I.
20.322.052-B, per mitjà d'escrit de data 16 de maig de 2003 (registre d'entrada
9.825), manifestant la seua disconformitat amb la superfície de la parcel·la resultant
núm. 4 de la reparcel·lació del Sector R-4 Bola II, en considerar que va existir error
en el mesurament de la parcel·la aportada, per computar part de la superfície de la
seua parcel·la a un tercer, per la qual cosa sol·licita el reconeixement d'esta
propietat i si és procedent, es procedisca també a l'adjudicació de la parcel·la núm. 3
resultant de dita reparcel·lació.

Vist l'informe redactat pels serveis administratius del Departament
d'urbanisme amb relació a l'assumpte de referència, pel qual es poden constatar els
següents fets:

a) La parcel·la aportada a la reparcel·lació, propietat d'hereus d'Isabel Oltra
Ferri, es correspon amb la finca 3.782.Dup, inscrita en el registre de la
propietat de Xàtiva en el Tom 194, llibre 57, full 189, inscripció. 5a.

b) Segons Títol de propietat, la dita parcel·la té una superfície de 7.894 m2.
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c) Consultats els plans parcel·laris de l'impost de Béns immobles de
naturalesa rústica corresponents als exercicis anteriors a 1996 (any en
què es va produir la revisió cadastral de rústica d'este municipi), es pot
comprovar que la finca es correspon amb la parcel·la cadastral núm. 11
del polígon 23.

d) Consultats els arxius històrics del cadastre, obrants en este Ajuntament,
coincideix la descripció de la parcel·la 11 amb  el títol de propietat, pel que
fa a numeració cadastral, límits i superfície (si bé hi ha una xicoteta
diferència atés que en la fitxa històrica consten 85 àrees).

e) Després de l'aprovació de l'anterior Pla General d'Ordenació Urbana de
Xàtiva, de data  18 de desembre de 1984, part de la parcel·la passa a
qualificar-se com a sòl urbà (la porció afectada pel sector R-1 la Bola),
amb una nova numeració cadastral (en concret la parcel·la núm.
3682501), amb una superfície, segons mesurament efectuat en la
reparcel·lació del sector R-1 La bola, de 1.983,75 m2, quedant la resta
com a finca rústica (parcel·la 11 del polígon 23).

f) En l'exercici de 1996 es va realitzar la revisió cadastral de rústica del
municipi de Xàtiva, grafiant-se nous plans parcel·laris.

g) En la citada revisió de cadastre es va produir un evident error en el dibuix
de la parcel·la, atés que l'anterior parcel·la núm. 11 no manté la seua
forma, minvant la seua superfície al dibuixar sobre ella la parcel·la núm.
110 que en el nou pla es trasllada d'ubicació i se situa més cap al sud,
provocant l'error que ens ocupa.

h) La parcel·la núm. 110 del cadastre antic, confrontant amb la núm. 11 pel
nord, havia d'haver agrupat a les parcel·les núms. 10 i 12 (per a formar la
parcel·la núm. 10), per ser totes elles de la mateixa propietat, no obstant
això, per error es va dibuixar sobre la parcel·la núm. 11. Es pot constatar
fàcilment superposant el pla parcel·lari antic amb el nou, els quals consten
en l'expedient.

Vistes les comprovacions realitzades pels serveis administratius, que consten
en l'expedient,  es deduïx que la parcel·la núm. 110 dels actuals plans cadastrals   -a
nom de Ramon Borreda Martínez - es correspon amb part de la parcel·la registral
núm. 3.782, propietat dels hereus de SRA Isabel Oltra Ferri.

Vist el dictamen favorable de   Comissió  Informativa   d'Obres  , i Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2003.

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

Primer.- Estimar, en base a l'informe dels serveis administratius del
Departament d'Urbanisme, de data 6 de  novembre de 2003, el recurs de revisió
presentat contra l'aprovació del Projecte de Reparcel·lació del sector R- 4 Bola II per
Sra. Trinidad Benavent Oltra, amb D.N.I. 20.322.052-B, per mitjà d'escrit de data 16
de maig de 2003, sobre disconformitat amb la superfície de la parcel·la resultant
núm. 4 de la reparcel·lació del Sector R-4 Bola II, en considerar que va existir error
en el mesurament de la parcel·la aportada, per computar part de la superfície de la
seua parcel·la a un tercer, i sol·licitant el reconeixement d'esta propietat i
l'adjudicació de la parcel·la núm. 3 resultant de dita reparcel·lació a favor dels
Hereus de SRA Trinidad Oltra Ferri i SRA Isabel Oltra Ferri.

Segon.- Donar compte a l'agent urbanitzador del sector Bola II, i al
Registrador de la Propietat, instant la inscripció deguda a favor dels Hereus de SRA
Trinidad Oltra Ferri i SRA Isabel Oltra Ferri, procedint a adjudicar i inscriure com a
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finca “aportada “ independent la núm. 110,  i “adjudicada”  la parcel·la núm. 3 del
projecte de reparcel·lació del sector R-4  Bola II.

Tercer.- Requerir a la reclamant SRA Trinidad Benavent Oltra, a fi que
aporten els títols de propietat de cadascun dels terrenys  en  proindivís, adquirits per
herència  de les germanes Oltra Ferri, procedint, una vegada s’aporte la
documentació requerida, a publicar l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana als efectes legalment establits.

Quart.- Donar compte a l'agent urbanitzador,  a UTE Albaida Urbana S.A. i a
Llopis Urbana S.L.,  als propietaris del sector R-4, als interessats, així com al
Departament d'Obres.

4t. - EXPT. 416/2003, APROVACIÓ PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
FORÇOSA SECTOR R-1 BOLA I, PROMOGUT PEL PLA PARCIAL CAMI DE LA
BOLA S.L.

Prèviament que es comence a tractar l'assumpte el Regidor el senyor Vicente
Parra Sisternes abandona la sessió després de manifestar el seu deure d'abstenció
per trobar-se investit de la condició d'interessat directe en l'expedient de raó. De
conformitat amb el que preveu l'article 100 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el seu vot es tindrà per
abstenció.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual  consta l'acord de
l'Ajuntament Ple de data 7 de novembre de 2002 pel que va ser aprovat
definitivament el Projecte d'Urbanització per a l'execució per gestió indirecta de  la
Urbanització de la Unitat d'Execució del Sector R-1, Bola I, sòl urbanitzable
residencial, redactat pels  Enginyers de Camins, Canals i Ports, EN Javier Segura
Bono, i EN Rafael Roldan Ortega.

Donat compte del Projecte de Reparcel·lació forçosa promogut pel Pla Parcial
Camí de la Bola S.L., el qual  va ser sotmés a informació pública i simultània, per
mitjà d'anunci en el diari Las Provincias, de data 21 de juliol de 2003,   i
simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant 20 dies hàbils
exhibint la seua documentació completa, DOGV núm.4.552 del 25 de juliol de 2003,
de conformitat al procediment de l'art. 69 de la Llei Reguladora de l'Activitat
Urbanística 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, (LRAU) .

Resultant, que durant el mencionat període  es van formular tres
al·legacions,  presentades per SRA Dolores Ballester Vila, per SRA Mercedes Peris
Camús i per EN Josep Lluis Cuenca Jordan

Vist l'informe de l'Arquitecte redactor del PGOU, i l'informe redactat pels
serveis administratius del departament d'urbanisme, de data 6 de novembre de
2003.

Considerant, que s'ha instruït l'expedient conforme al procediment establit en
l'art. 69 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística 6/94, de 15 de novembre, de
la Generalitat Valenciana, (LRAU) .

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obres  , i
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 28 de novembre de 2003,
l'Ajuntament Ple, per deu vots a favor (el de l'Alcalde-President més els nou dels
Regidors integrants del Grup Popular), set vots en contra (els set vots dels Regidors
del Grup Socialista) i tres 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, més el vot del Regidor absent el senyor Vicente Parra
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Sisternes), ACORDA EL SEGÜENT:
Primer.- Aprovar el  Projecte de Reparcel·lació Forçosa, del Sector

residencial R-1, Bola I, promoguda per la mercantil Pla Parcial Camí La Bola S.L.,
adjudicatària del Programa d'Actuació Integrada del Sector R-1,  Bola I, inclosa  en
el  sòl  urbanitzable residencial, de  XÀTIVA,   amb  una  superfície interna  total de
79.585,32 m2, completant la unitat reparcelable amb dos àmbits externs que
materialitzen el seu aprofitament extern en este sector, denominats ID-76.2 amb una
superfície de 14.992,35 m2 i ED-60.4, amb una superfície de 9.543,41 m2. Amb un
pressupost general de 5.454.404,27 €, IVA inclòs, incloses per tant, despeses
generals, despeses d'indemnitzacions, benefici industrial,  honoraris per  redacció de
projectes, direcció d'obres, així com despeses de gestió, i el 26,136% del pressupost
de col·lector d'evacuació d'aigües pluvials.

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per SRA Dolores
Ballester Vila, la primera al·legació reitera altres hagudes en tràmits anteriors del
programa, havent-hi ja resolt en el seu moment la seua desestimació per entendre's
que les "despeses generals del contractista",- executor material de l'obra civil
d'urbanització,- són un concepte diferent de les "despeses generals de
l'urbanitzador",- gestor de la programació urbanística del sector. I quant al  destí de
la parcel·la qualificada com “ID", procedix aclarir que la clau "ID" identifica terrenys
públics que es destinen a l'allotjament d'infraestructures i, en concret, en el cas que
ens ocupa, a l'allotjament d'un transformador d'energia elèctrica, si bé tot això
consta en l'ordenació urbanística aprovada per l'Ajuntament.

Quant a allò que s'ha al·legat, sobre la  disconformitat amb la valoració de
determinats béns, ni justifica tècnicament la dita disconformitat ni proposa una
valoració alternativa raonada, per la qual cosa en base a l'informe del redactor del
PGOU s'entén que ha de ser desestimada.

Tercer.- Desestimar l'al·legació presentada per SRA . Mercés Peris Camús,
per la qual  la compareixent demana que s'utilitzen coeficients correctors per a
ponderar el supòsit diferent valor dels també diferents productes immobiliaris que es
reparteixen en la reparcel·lació. Conforme a la legislació urbanística expressa
clarament que tals coeficients s'empraran només quan els valors entre els uns i els
altres productes siguen molt diferents, i no sols diferents. En este sentit, no s'ha
demostrat en l'escrit que es considera que realment els productes immobiliaris que
es distribuïxen (vivendes d'unes o altres tipologies) hagen de tindre valors molt
diferents en el limitat àmbit del sector, ni s'han aportat estudis de mercat que
pogueren abundar en esta suposició, ni, en síntesi, s'han calculat o proposat
coeficients correctors concrets.

En base la informe del redactor del PGOU, la metodologia de càlcul de
l'Aprofitament Tipus que utilitza el Pla General, ha d'assenyalar-se, que, en
definitiva, el Pla acaba concloent que el valor dels terrenys és el mateix, o
equivalent, en tot el sòl urbanitzable siguen quins siguen els productes immobiliaris
o usos considerats. La complexitat, fins i tot arbitrarietat, que la metodologia de
càlcul utilitzada pel Pla General,- concebuda per a una anàlisi global de l'ordenació
urbanística,- pot arribar a aconseguir quan es detalla en un àmbit reduït,
desaconsella la seua aplicació sector a sector, llevat que es tinguera constància
d'estar manejant productes de valors realment de molt deferents, cosa que, ni s'ha
constatat empíricament ni s'ha deduït analíticament en l'escrit d'al·legacions, sense
perjuí que s'aprecie en este una indubtable correcció argumental en general.

Quart.- Estimar  l'al·legació d’EN Josep Lluis Conca Jordán, per la que es
manifesta simplement una transmissió de propietat que haurà de ser tinguda en
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compte per l'urbanitzador en ordre a corregir el Projecte.
Cinqué.- Aprovar d'ofici, en base a l'informe dels serveis administratius que

consta en l'expedient, en el qual es fa constar un error en la identificació del titular
de la parcel·la núm. 11 del Polígon Cadastral núm. 23 que, lògicament, haurà de ser
corregida en els termes exposat en el mateix.

Sisé.- Requerir a l'empresa adjudicatària, a fi de procedir a resoldre l'estés
aeri de la serra Vernissa, des del suport existent en la U.E. núm.2 fins a la rotonda
de l'entrada a XÀTIVA per Novetlé, a fi d'eliminar l'impacte visual que produïx en la
zona. Remetre còpia del pla de l'oficina tècnica per a la seua incorporació al projecte
d'urbanització.

Sèptim.- Notificar el present acord a la mercantil promotora, a fi de
l'acceptació  formal de  la solució plantejada per a resoldre l'estés  aeri, una vegada
acceptat i presentat per registre d'entrada a l'Ajuntament,  es procedirà  a la
publicació de l'acord aprovatori del Projecte de reparcel·lació, per mitjà de la inserció
d'un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, facultant  al Sr. Alcalde
per a ordenar la seua publicació. Notificar als titulars cadastrals del sector, al
Departament d'Obres, a l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte assessor urbanista,  al
Supervisor de les Obres d'Urbanització, al Biòleg municipal, i al Regidor d'Obres i
Urbanisme.

Una vegada  finalitzat i tractat el punt de l'orde del dia es reincorpora a la
sessió el senyor Vicente Parra Sisternes.

5é.- EXPT. NÚM. 354/2003.- APROVACIÓ DE L'ALTERNATIVA TÈCNICA
PRESENTADA PER POMPEYO  CRIADO S.A., EN EL   PROGRAMA
D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SÒL URBÀ INDUSTRIAL “ PAPERERA DE
SANT JORDI”, I ADJUDICACIÓ CONDICIONADA A ” FABRICA DE PAPER E
CARTAO”.

 Dels antecedents de l'expedient de raó, dels que es dóna compte al Ple,
consta que per la  mercantil “Fabrica de Paper e Cartào” S.A. es  va exposar al
públic, pels seus propis mitjans, conforme el que disposa l'art. 48 de la LRAU, una
Alternativa Tècnica de Programa referida als terrenys de l'antiga Paperera de Sant
Jordi situats el costat del llit del riu Cànyoles, publicant a instància de dita mercantil,
anuncis oficials en premsa i Butlletins i Diaris Oficials i depositant, per a la seua
consulta pública, la documentació pertinent en una Notaria de la Ciutat de XÀTIVA i
en l'Ajuntament.  Els terrenys, igual que en el Pla de 1985,  estan classificats en el
vigent Pla General com a sòl urbà, sense previsió específica d'actuació urbanística
en els mateixos.

Resultant que l'Alternativa Tècnica de “Fabrica de Paper e Cartào” S.A.,
consta dels següents documents: Pla de Reforma Interior que comprén els terrenys
classificats com a sòl urbà de l'antiga paperera més altres terrenys exteriors, a un
costat i a l'altre de l'actual accés al sector des dels polígons industrials immediats al
ferrocarril, a fi d'eixamplar i millorar el dit accés; Avantprojecte d'Urbanització; i
autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a realitzar les obres
projectades.

Resultant que en el tràmit d'exposició pública, i després de sol·licitar pròrroga
a l'Ajuntament, per la mercantil, “Pompeyo Criado” S.A, es va presentar una
Alternativa Tècnica a l'original, relativa al mateix àmbit, i que consta de la mateixa
documentació que l'original, a més de sol·licitud a la Direcció General d'Urbanisme
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d'expedició de Cèdula d'Urbanització.
Atés que, conclosa  l'exposició pública i en el termini disposat legalment per a

això, es van presentar les següents Proposicions Jurídic Econòmiques: Per “Fabrica
de Paper e Cartào” S.A, a la seua pròpia alternativa i a la presentada per la segona
concursant, i per “Pompeyo Criado” S.A. a  la seua  pròpia alternativa.

Vistos els  informes de l'arquitecte redactor del PGOU,  de data 2 de maig de
2003, i de 24 de novembre de 2003.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obres  , i
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 28 de novembre de 2003.

Considerant, el que disposa l'art.47 de la Llei Reguladora de l'Activitat
Urbanística, Llei de la Generalitat Valenciana 6/94, de 15 de novembre (LRAU)
sobre aprovació, i adjudicació dels Programes d'Actuació Integrada.

Considerant, el que disposa l'art. 47 .5 de la LRAU, en la virtut del qual la
mercantil que formula l'alternativa tècnica original que servisca de base per a
l'aprovació del Programa, en este cas Pompeyo Criado S.A:, pot subrogar-se en el
lloc de l'adjudicatari particular escollit, assumint i garantint els mateixos
compromisos, garanties i obligacions imposades a este, subrogació que haurà de
ser sol·licitada a l'Ajuntament dins dels deu dies següents a ser notificat de l'acord
d'adjudicació, entenent-se esta, entre tant atorgada a títol provisional.

En torn d'intervencions,  la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, proposa que l'Ajuntament, en adjudicacions
com la present, amb tan alt nombre de condicionants, resolga la no programació
instant els aspirants a adquirir la condició d'agent urbanitzador que presenten, de
nou, les seues alternatives tècniques, degudament modificades, als efectes que el
Ple puga, en origen, conéixer el document que finalment s'aprova. Acaba la seua
intervenció reprovant l'actitud del senyor Alcalde i del Regidor portaveu del Grup
Popular de parlar entre ells mentre algun altre membre de la Corporació es troba en
ús de la paraula.

A la intervenció de la senyora Súñer Tormo contesta el senyor Vicente Parra
Sisternes, portaveu del Grup Popular, no tindre inconvenient a sotmetre de nou a la
consideració del Ple el document tècnic que resulte de la introducció dels
condicionants imposats pels serveis tècnics municipals.

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

Primer.- Aprovar “provisionalment” l'Alternativa Tècnica de  Programa
d'Actuació Integrada i el Pla Parcial de Millora, presentada per la mercantil
“Pompeyo Criado” S.A., en base als informes tècnics, que manifesten la
conveniència de  la partició geomètrica de l'espai que es contempla en l'Alternativa
tècnica presentada per Pompeyo Criado S.A.  per ser  més racional i permetre un
millor aprofitament dels terrenys, així com evitar la demolició d'algunes de les
edificacions que poden qualificar-se amb interés "històric - industrial" existents en el
sector.

No obstant això, en benefici de l'interés públic,  l'adjudicatari del Programa
incorporarà les condicions establides en l'informe  de l'arquitecte redactor del PGOU
de data 24 de novembre de 2003, a fi d'introduir les següents modificacions en
l'alternativa tècnica, conforme  a continuació es relacionen:

a) Desplaçar lleugerament els vials que delimiten en direcció Nord Sud l'illa
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"IN-3", cap a l'Oest i Est respectivament, a fi d'evitar que s'afecte a l'única
nau industrial en l'actualitat en ús existent en el sector.
Serà precís també adaptar la normativa urbanística en l'àmbit del sector a
fi que la posició diagonal d'esta nau en l'interior de l'illa siga compatible
amb el planejament.

b) Conformar-se un espai únic, no separat per vials, en el qual estiguen
compresos “ L'Antic Molí” i la " Antiga Fàbrica de  Llum", a fi d'assegurar
que pot mantindre's el conjunt funcional i arquitectònic que constituïxen
estos dos elements, probablement el de major interés “històric - industrial”,
i que ha configurat la imatge tradicional d'esta part del territori municipal.
Este espai, ocupat per la " Antiga Fàbrica de  Llum",  tindria una superfície
aproximada de 1.000 m2, el  qual  ha de ser  cedit a l'Ajuntament, com a
espai lliure.
D'altra banda, es redactarà un Catàleg de Béns i espais protegits, que
serà objecte de la tramitació pertinent, en el qual s'inclouran les tres
ximeneres existents en el sector, el Molí, i la Fàbrica de Llum, definint-se
les normes urbanístiques d'aplicació en ordre a l'adequada protecció
d'acord amb la seua naturalesa i/o utilització per a fins públics. Així mateix
les ordenances d'edificació de les illes industrials seran específiques en la
recaient al riu Cànyoles i en la que afrontarà amb el conjunt molí - fàbrica
de llum, a fi  d'assegurar una visió adequada i de qualitat d'estos dos
espais.

c) Disposar-se un vial en l'extrem Oest de l'ordenació de característiques
semblants als projectats en l'interior del sector, valorant-se la conveniència
d'afectar a terrenys no inclosos inicialment en el mateix a fi d'aconseguir la
desitjable regularitat geomètrica, si bé açò últim podria ser obviat si es
justifica que l'ordenació final resultant és funcionalment acceptable.

d) Projectar l'accés al sector al llarg de tot el seu recorregut amb un ample no
inferior a 16,00 m. cuidant i detallant el disseny de les seues vores, que
atendrà a criteris d'integració paisatgística, per exemple, per mitjà de la
previsió d'alineacions d'arbratge, o altres recursos tècnics.

e) Detallar en l'ordenació urbanística, el disseny de la zona verda que limita
al sector pel nord i el separa del llit del riu Cànyoles.

f) Cedir, a l'Ajuntament una superfície de zona industrial, d'índex
d'edificabilitat semblant al conjunt del sector, per a atendre al que requerix
en l'art. 55.3 de LRAU, que aconseguiria com a màxim, una quantitat
equivalent al 10% de la superfície neta industrial.

Segon.- Adjudicar ”provisionalment” el Programa d'Actuació Integrada a  la
mercantil Paper e Cartào S. A, a la vista de la Proposició Jurídic Econòmica
presentada per este a l'alternativa tècnica de Pompeyo Criado S.A., conforme als
mòduls bàsics contemplats en la mateixa, que haurà de ser corregida en el que
resulte d'atendre als requeriments de disseny que modificarien a l'Alternativa
escollida, i que han estat relacionats en la disposició primera de l'acord,  i tot això,
en base a què la quantia econòmica de la Proposició presentada per Pompeyo
Criado S.A.,  a la seua pròpia alternativa, es valora clarament desproporcionada a
l'alça.

No obstant l'anterior, i fins i tot havent valorat avantprojectes d'urbanització no
completament definits, vista el mòdul d'urbanització que presenta la Proposició
Jurídic Econòmica escollida (inferior als mitjans que resulten d'adjudicacions
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anteriors), s'exigix a la mercantil adjudicatària la prestació de garantia superior a les
mínimes que determina la legislació vigent,  que queda establida en el 20 % del cost
de les obres.

Tercer.- Atorgar a la mercantil Pompeyo Criado S.A, per ser qui va formular
l'alternativa tècnica “ original”, la possibilitat de subrogar-se en el lloc i lloc de
l'adjudicatari escollit, assumint, i garantint els mateixos compromisos, garanties i
obligacions imposades a este. La subrogació deurà sol·licitar-la a l'Ajuntament dins
dels deu dies següents a ser notificat l'acord d'adjudicació provisional.

Quart.- Requerir  a Fabrica de PAPER e Cartào, com a adjudicatària
provisional del programa, a fi que una vegada transcorreguts els deu dies atorgats
per a la subrogació a Pompeyo Criado S.A., per al cas que esta no manifeste el seu
desig de subrogar-se, procedisca a introduir les “modificacions parcials”  imposades
a l'alternativa  tècnica aprovada i presente la proposició econòmica jurídica,
conforme als mòduls bàsics contemplats en la seua oferta i corregida conforme als
criteris tècnics municipals que consten al si de l'expedient de referència i en el cos
del present acord.

Cinqué.- Facultar la Comissió de Govern, a fi de resoldre l'adjudicació
definitiva i l'aprovació definitva de l'alternativa tècnica, una vegada procedisquen a
presentar  la documentació degudament corregida.

Sisé.- Notificar el present acord a Pompeyo Criado S.A., i a Fabrica de
PAPER e Cartào, com a adjudicatària, als titulars cadastrals de l'àmbit del sector, al
Departament d'Obres, a l'Arquitecte municipal, i a l'Arquitecte assessor urbanista,  al
Supervisor de les Obres d'Urbanització, al Biòleg municipal, així com al Regidor
d'Obres i Urbanisme.

6é. - EXPT. NÚM. 558/2003, SUBSTITUCIÓ DE LA REPRESENTANT
MUNICIPAL EN EL CONSELL ESCOLAR DE L'IES “LA COSTERA”, D'ESTA
CIUTAT.-

Vist l'acord adoptat en la sessió plenària de 2 d'octubre de 2003, sobre
nomenament de 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 González
-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 Suárez 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 Milà” .…............ N’Ángel Gaitan Marín

Resultant que amb posterioritat al dit acord, per SRA Cristina Súñer Tormo,
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, ha estat sol·licitada la substitució de la dita
representació en la persona del senyor JOSEP MARIA SEBASTIÀ DOMENECH.

Vista la proposta favorable del Regidor Delegat d'Educació, emesa el passat
28 de novembre de 2003.
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El Ple de la Corporació Municipal, per unanimitat i sense debat previ, RESOL
EL SEGÜENT:

Primer.- Quedar assabentat i acceptar la substitució proposada.
Segon.- Donar compte del present acord als dos interessats (SRA Cristina

Súñer i EN Josep Maria Sebastià), al Regidor Delegat d'Educació, al President del
Consell Escolar de l'IES La Costera i a la Direcció Territorial d'Educació de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, als efectes reglamentaris procedents.

7é. - 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 929 al 1.009 de 2003 (corresponent al mes de novembre de 2003)
De tot això l'Ajuntament Ple, queda assabentat.

8é. - DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

Es dóna compte al Ple de les mocions, de caràcter extraordinari, presentades
pel portaveu del Grup Municipal Socialista, pel portaveu del Grup Municipal
Esquerra Unida, Esquerra Valenciana: Entesa, per la portaveu del Grup municipal
Bloc Nacionalista valencià i conjuntament per tots ells, 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
que, el Ple, tot seguit, vote sobre la procedència del seu debat i resolució, amb el
següent resultat:

1r. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA
SIDA.

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

La moció presentada diu:

“El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, a proposta del Grup Municipal Socialista,
manifesta davant del Dia Mundial de la SIDA, la seua solidaritat amb les persones
afectades i les seues famílies, al mateix temps que el ferm compromís de treballar
activament contra la discriminació social de les persones VIH positives i el
desenrotllament d'iniciatives polítiques per a la prevenció de la pandèmia.

A més, vol manifestar el seu suport al treball desenrotllat per les associacions
que lluiten contra la SIDA i la generosa tascsa en la defensa dels drets de les
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persones seropositives.

En els últims anys hem assistit a un avanç significatiu en matèria de
tractaments, que han possibilitat una major esperança de vida per a les persones
seropositives. Desgraciadament, estos fets no han vingut acompanyats d'un canvi
d'actitud de la societat. El anomenat “SIDA social” és actualment un repte per a totes
les persones que treballen en la lluita contra la discriminació.

Actualment, l'únic mètode realment efectiu per a frenar la pandèmia és la
prevenció. Els recursos destinats són insuficients i precisen d'una major dotació
pressupostària per a poder-se abordar des d'una perspectiva multidisciplinària.

Per tot això, proposem al Ple de l'Ajuntament celebrat hui el següent acord:

- Instar al Govern de la Nació que en la seua política exterior promoga un
acord internacional entre la indústria farmacèutica i els països en vies de
desenrotllament, que permeta l'accés  d'estos països a nous tractaments.

- Instar al Govern de la Generalitat a què desenrotlle programes d'inserció
sociolaboral per a les persones afectades pel VIH/SIDA.

- Instar al Govern de la Generalitat a què promoga un acord amb el Col·legi
Oficial de Farmacèutics que permeta la dispensació de preservatius per
unitats i a un preu accessible, fins i tot, facilitant l'accés als menors de 25
anys.

- Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana la realització de
campanyes de promoció de la salut sexual dels adolescents i jovençans
en general, en l'àmbit escolar.

- Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que desenrotlle
campanyes de sensibilització social en esta matèria.

- Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana la promoció d'espais
específics i interdisciplinaris d'informació juvenil en matèria de sexualitat.

- Donar a conéixer els acords adoptats per este Ple, als mitjans de
comunicació.

- Traslladar este acord al Govern de la Nació, al Govern de la Generalitat
Valenciana i a les organitzacions de lluita contra la SIDA de la Comunitat
Valenciana”.

Obert debat la senyora María José Masip Sanchis, Regidora Delegada de
Sanitat i Benestar Social, com el senyor Alcalde, manifesten la seua conformitat
amb el fet que s'aprove qualsevol iniciativa de suport a la lluita contra la SIDA i a
favor de la integració dels que patixen la malaltia; consideren, no obstant això, que
la política desplegada per l'Administració Central com per l'Autonòmica ha estat i
està sent molt important tant quantitativa com qualitativament, que dita política ha
materialitzat els seus fruits (com estadísticament exposen) i que, en conseqüència,
l'anuència del Grup Popular precisaria d'una modificació en el primer dels  punts de
la part dispositiva de l'acord, en el sentit que es reconega la gestió abans referida.

Per la seua banda el senyor Tomás Fuster Bellido, pel Grup Socialista, entén
que la moció és prou concreta si bé, diu, no objecta la proposta d'inclusió formulada
pel senyor Alcalde
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I no havent-hi més debat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel senyor Ramon Ortolà Mestre, amb
l'esmena formulada pel senyor Alcalde.

2. - MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA, EL PORTAVEU DEL GRUP ENTESA I LA PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-EV, PERQUÈ, AMB MOTIU DEL 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES, L'AJUNTAMENT ADOPTE MESURES DE REBUIG A DITES
PRÀCTIQUES I DE PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES.

La senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup Municipal Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, exposa la moció conjunta presentada, en data 4 de
desembre de 2003, pel seu Grup, el Socialista i el Grup EU-L’Entesa  i a la qual
s'acompanya cinc mil signatures de suport;  justifica la conveniència que es tracte en
la present sessió en la necessitat d'adoptar mesures urgents contra els agressors,
de suport i assistència a les víctimes i, en definitiva, per la transcendència, en si
mateixa considerada, d'una problemàtica latent en la societat de hui.

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció en el fet
que, fins i tot malgrat manifestar el seu rebuig a la violència de gènere i, en
conseqüència el seu acord amb els tres primers punts de la part dispositiva de la
moció, entén que la resta, és a dir, els punts quart i cinqué, manquen d'anàlisi i de
criteri en profunditat i precisen d'un estudi en Comissió Informativa per l'abast
econòmic que la seua aprovació comportaria.

Vist la qual cosa, l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (els set vots dels
Regidors 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), onze vots en contra (el de l'Alcalde-President més els
deu dels Regidors presents del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

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

3r. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PERQUÈ ES DESENROTLLE ALLÒ PREVIST EN LA CARTA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, EN ESPECIAL, LA FORMACIÓ DEL CONSELL DE
PARTICIPACIÓ I ELS CONSELLS SECTORIALS DE CADASCUNA DE LES
ÀREES DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.

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

La moció presentada diu:

“La vida democràtica necessita uns canals legals i imprescindibles que han
de nàixer de la reflexió i la unanimitat, per a assolar un grau màxim de participació
ciutadana en la vida pública.

La democràcia no consistix únicament a depositar un vot quan som cridats a
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les urnes, sinó que la nostra veu i les nostres opinions han d'escoltar-se en tots
aquells fòrums on la nostra presència es faça necessària si volem  enriquir
precisament eixa democràcia que entre tots hem de mantindre viva.

Des de l'Ajuntament es va aprovar en el seu dia, amb el consens de tots els
representants municipals, la Carta de Participació Ciutadana que deuria convertir-se
en l'instrument vàlid perquè administracions i administrats mantinguen viu el tarannà
dialogant que ha d'existir.

Per a participar de la via pública es necessita un reglament que nasca de la
reflexió i s’ajuste a la legalitat, i així, d'esta forma, poder treballar amb uns principis
bàsics que garantisquen al ciutadà el seu dret a la participació, i obliguen als
administradors escollits lliurement a escoltar i donar respostes a les peticions que es
formulen.

La Carta de Participació Ciutadana ha de ser un compromís que no pot
quedar sols en un cúmul de bones intencions, sinó que ha de garantir tots i
cadascun dels seus apartats i capítols perquè el compromís ens servisca per a
reflexionar sobre quin és el paper que hem de complir cadascú de nosaltres.

Si entre tots, aconseguim que la Carta de Participació Ciutadana, ja
aprovada, siga un instrument  de treball, haurem d'aconseguir enriquir encara més la
nostra societat, la societat de Xàtiva i el bon enteniment entre tots els que formen
part d'ella.

En conseqüència sol·licitem del Ple, la següent

Proposta d'Acord

1. - Que es desenrotlle tot el que preveu la Carta de Participació Ciutadana,
en especial,  la Formació del Consell de Participació i els Consells SECTORIALS de
cadascuna de les àrees de l'activitat municipal ( Cap. II art. 21)”.

En torn d'intervencions, únicament el senyor José Martínez Alventosa, pel
Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, qui matisa que la Carta de
Participació Ciutadana la va aprovar el Partit Socialista en el Govern, si bé, sent el
representant d'Esquerra Unida en aquell Consistori el responsable de la seua
redacció.

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel senyor Ramon Ortolà Mestre.

4. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA + ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA, EN RELACIÓ AMB
EL XXV ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.

EN José Martinez Alventosa, pel Grup Municipal Esquerra Unida + Esquerra
Valenciana: Entesa, explica la moció presentada en data 4 de desembre de 2003 i
justifica la raó que es tracte en la present sessió en la conveniència que, en el marc
concret del 25 aniversari de la Constitució Espanyola, s'adopte acord que permeta
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reflexionar sobre esdeveniments anteriors, de forma i manera que no es tornen a
repetir.  En eixe sentit, diu, la seua moció planteja el reconeixement per part del Ple
a tots aquells que van lluitar a favor de la llibertat, el compromís d'eliminar aquells
símbols del franquisme que encara figuren en alguns carrers de la Ciutat i,
finalment, la manifestació que la Carta Magna ha d'estar oberta a la reforma que,
legítimament, puga ser-li plantejada.

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció en el fet
que la Constitució Espanyola, i per consegüent les seues efemèrides, han de seguir
sent punts d'unió i no de desunió; afig que el Ple té un àmbit competencial propi
però reduït que, al seu entendre, no ha d'entrar en qüestions com la plantejada en la
moció que ara es tracta.

Vist la qual cosa, l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (els set 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)  onze vots en contra (el de l'Alcalde-President
més els deu dels Regidors presents del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

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

5. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA + ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA, PERQUÈ EL
CONTINGENT MILITAR ESPANYOL QUE ESTÀ A L'IRAQ TORNE  A L'ESTAT
ESPANYOL.

EN José Martinez Alventosa, pel Grup Municipal Esquerra Unida + Esquerra
Valenciana: Entesa, explica la moció presentada en data 4 de desembre de 2003 i
justifica la conveniència que es tracte en la present sessió en la necessitat d'adoptar
acord de forma imminent davant del caire que estan prenent els esdeveniments a
Iraq; especial i més recentment després de la mort de soldats espanyols.

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció tota
vegada que, entén, el Ple no és un fòrum adequat a l'efecte.

A la seua finalització l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (els set 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)  onze vots en contra (el de l'Alcalde-President
més els deu dels Regidors presents del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

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

9. - PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:
 Per part del senyor Ramon Ortolà Mestre:
a) Prega al senyor Alcalde  que es pose en pràctica la Comissió que haja de
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tractar sobre la situació dels immigrants en la Ciutat de XÀTIVA i la
creació de la qual va ser unànimement acordada pel Ple en la passada
sessió ordinària; el senyor Alcalde, al fil, explica que s'han mantingut
contactes amb la Direcció General per a instal·lar una oficina de
l'immigrant de la qual es tindran notícies concretes a últims del mes de
desembre; que també s'han tingut contactes amb les Forces de Seguretat
de l'Estat i amb els Tècnics Municipals per a començar amb les gestions
d'atenció i integració, així com per a tractar d'evitar apilotaments i focus
d'insalubritat en determinats immobles.

b) Prega que la Ciutat de XÀTIVA s'adherisca al catàleg de mesures que en
relació amb l'ús del valencià està promovent el Conseller de Cultura,
senyor González Pons.

Per part del senyor José Martínez Alventosa:
a) En nom d'un veí de la població, el senyor Juan Bautista Bataller, prega

s'adopten les mesures necessàries per a reposar el deficient estat que
presenta la vorera a la qual dóna front el seu domicili donada l'avançada
edat de sa mare; inclusivament, proposa que no es permeta estacionar
vehicles. El senyor Alcalde respon que els assumptes d'escassa
transcendència no han d'emportar-se a Ple.

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, DE LA QUAL S'ESTÉN LA PRESENT ACTA  DE
QUÈ JO, EL SECRETARI EN FUNCIONS, DONE FE I CERTIFIQUE.-

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

Alfonso Rus Terol                    Eduardo Balaguer Pallás


