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PLE ORDINARI NÚM.   1

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'ESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  HUIT DE
GENER DE DOS MIL QUATRE, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.-

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les vint hores i
quinze minuts del dia 8 de gener de l'any 2004, davall la Presidència de N’Alfonso
Rus Terol, Alcalde de Xàtiva, assistit per N’Eduardo Balaguer Pallás, Vicesecretari
de l'Ajuntament de Xàtiva, Secretari en Funcions, es van reunir els senyors que
seguidament es relacionen, en nombre de vint, a fi de celebrar sessió ordinària del
Ple, en primera convocatòria, 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents nombre 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 - EN Rafael Capuz Aznar
4 - EN Ramon Vila Gisbert
5 - N’ Antonio Perales Perales
6 - SRA Maria Emília Soro Perona
7 - SRA Rosa Maria Esteban Miedes
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 Ortolá Mestre
13 - N’ Ildefonso Suárez Garrido
14 - SRA. Mar Vicent García
15 - EN Tomás Fuster Bellido
16 - EN Rafael Llorens Gozalbes
17 - Na Sònia Arteaga Simón
18 - EN Vicent Caballero Hidalgo
19 - EN José Martínez Alventosa
20 - SRA. Cristina Mª Súñer Tormo

NO ASSISTEIX:

SRA Mª José Masip Sanchis, que excusa la seua no assistència.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, es va ordenar al
Secretari procedira segons l'Orde del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.
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1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS NÚM. 14 I 15, DE 4 I
5 DE DESEMBRE DE L'ANY 2004.

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 les actes de les sessions
anteriors, que havien estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la present
sessió.

No havent formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents, van
ser aprovades les actes de referència, corresponents a les sessions celebrades els
dies 4 i 5 de desembre de l'any 2003.

2n. - MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS

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

“L'Ajuntament Ple, en sessió de 3 de juliol de 2003, va acordar
l'assenyalament del calendari de sessions plenàries de la Corporació Municipal per
al pròxim quadrienni.

En compliment del que preceptua l'article 46 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, pel que afecta a la periodicitat de sessions ordinàries del Ple
de la Corporació en municipis de més de 20.000 habitants, que hauran de ser-ho
almenys una vegada al mes,  tot això en relació amb l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de
novembre de 1986, es va acordar celebrar sessió ordinària el primer dijous de cada
mes, a les vint hores, i que en el supòsit de coincidir el primer dijous de mes en dia
festiu o no laborable, la sessió ordinària es traslladarà automàticament al següent
dijous hàbil. Tal pròrroga operava automàticament sense precisar Resolució. Al
mateix temps, l'acord de 3 de juliol de 2003 obria la possibilitat que per Resolució
expressa de l'Alcaldia, dita prorroga operara també en supòsits degudament
motivats.

Des de la constitució de la vigent Corporació Municipal i després de l'adopció
de l'acord de 3 de juliol, s'ha plantejat alguna situació que va recomanar la translació
de la sessió ordinària al següent dijous hàbil posterior al primer de  mes. La Dita
actuació ha generat criteris interpretatius trobats que recomanen que siga el propi
Ple qui, en exercici de les atribucions que li confereix la legislació bàsica de règim
local ja citada, modifique l'acord en la virtut de la qual es va establir el calendari de
sessions acotant les possibilitats de pròrroga que les sessions ordinàries puguen
tenir.

D'altra banda, al llarg dels últims anys, la dinàmica de treball de
l'Administració Pública, i entre ella la Local, ha anat traslladant la seua originària
prestació en horari de matí i vesprada cap a un horari concentrat de treball
únicament durant el matí, de dilluns a divendres. Eixa dinàmica, ha anat
arrossegant, entre d’altres, els horaris de celebració de sessions d'òrgans
col·legiats, de forma i manera que tant les Comissions Informatives com la Comissió
de Govern de la gran majoria de Ens Locals (especialment els de major grandària), i
entre ells l'Ajuntament de XÀTIVA,  vénen desenrotllant-se en el denominat “horari
d'oficina”, atraient, amb el temps, inclusivament, l'horari de celebració de les
sessions plenàries dels ajuntaments, diputacions, àrees metropolitanes, etc.
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És pel que es proposa l'adopció dels següents acords:
Primer.-  Modificar el calendari de sessions de l'Ajuntament Ple, que quedaria

com segueix:
a) El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària el primer dijous de cada

mes, a les dotze hores, conforme a les previsions de l'article 46 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, subjectant-se el règim de les
sessions extraordinàries i urgents al que estableix la legislació bàsica de règim local
i els seus reglaments de desenrotllament.
       b) En el supòsit de coincidir el primer dijous de mes en dia festiu o no
laborable, la sessió ordinària es traslladarà automàticament al següent dijous hàbil.

c) En el cas que a la data assenyalada per a la celebració de sessió ordinària
o, inclusivament, operada pròrroga automàtica per haver donat el supòsit
anteriorment descrit, no es dispose d'expedients administratius dels que el Ple haja
d'entendre (per trobar-se en tràmit) o el senyor Alcalde-President haja d'absentar-se
del Terme Municipal per motius inherents al seu càrrec, podrà dictar-se resolució
d'ajornament de la sessió que se celebrarà el següent dijous hàbil, a la mateixa
hora.

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

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Súñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Es postula en contra de la proposta del
senyor Alcalde tota vegada que atribueix la falta d'expedients administratius en
tràmit (addueix en la citada proposta) al fet que no es reuneixca a les Comissions
Informatives amén, diu, de l'obligació legalment exigible de celebrar sessions del Ple
amb la periodicitat mínima prevista en la legislació bàsica de règim local per a
l'exercici de les funcions de control i fiscalització pròpies dels partits de l'oposició.

Posteriorment el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, manifesta, igualment, la seua disconformitat
amb la proposta del senyor Alcalde implementant, a l'argumentació de la seua
predecessora, la que, fins al moment, no hi ha hagut, diu, criteris trobats (tal com
assevera el senyor Alcalde) solucionant-se les circumstàncies que han impedit un
compliment estricte del calendari de sessions, de forma consensuada. Abunda en
l'opinió que es tracta d'esbiaixar la capacitat de fiscalització dels grups de l'oposició
en plantejar una potencial incompatibilitat entre les funcions públiques com a
membres de la Corporació i les pròpies del seu àmbit professional i en el fet que, a
la seua manera de veure, tot es tradueix en falta de gestió de l'equip de govern.
Entén que l'assumpte haguera d'haver-se sotmès a dictamen previ de Comissió
Informativa.

Seguidament intervé el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista.
Expressa la seua preocupació perquè la present, diu, no és més que una anella més
de la  cadena, sense solució de continuïtat, de mesures que el govern ve adoptant
des de les eleccions per a disminuir la capacitat d'oposició dels Grups que tenen
encomanada tal funció. Entén que l'Ajuntament Ple no és una oficina que puga
instaurar un horari de matí sinó un òrgan de participació que ha d'apropar-se al
màxim al ciutadà. Considera que es tracta d'una mesura antidemocràtica ja que,
amb ella, s'impossibilita que el ciutadà mitjà puga acudir a les sessions, al mateix
temps que facilita la labor als Regidors del Partit Popular (amb un règim de
dedicació exclusiva o semiexclusiva) en perjuí de la resta.
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En última instància pren la paraula el senyor Vicente Parra Sisternes,
portaveu del Grup Popular. Recrimina als portaveus que intervenen el fet de no
haver comprés el contingut de la proposta. Justifica que les sessions ordinàries
seguiran celebrant-se el primer dijous de cada mes i només en cas de coincidir amb
inhàbil passaran al segon dijous; a més, explica, com a excepció al principi general i
ordinari, de no presentar-se el primer dijous hàbil expedients conclusos o havent
d'absentar-se el senyor Alcalde (tot això degudament motivat) podrà prorrogar-se la
sessió al següent dijous perdurant, en tot cas, el principi de celebrar sessió ordinària
una vegada al mes. Respecte del canvi d’horari argumenta que la seua condició de
Regidors amb dedicació no els exonera de les seues obligacions professionals i
que, en tot cas, les sessions de les Comissions Informatives se celebren en horari
de matí, que tot el món acudeix sense plantejar problemes d'incompatibilitat i que,
en la mesura en què una pròxima reestructuració reduirà, possiblement, el número
d'estes es compensarà la presència dels membres de la Corporació en sessions
d'òrgans col·legiats durant el matí. En tot cas, diu, tant els Regidors i Regidores amb
algun règim de dedicació, com aquells que no la tenen, perceben emoluments per
assistència a sessions del Ple.

Finalitza el debat amb el reprotxe unànime de tots els Portaveus a l'al·lusió
del senyor Parra Sisternes a l'obligació que tots els membres de la Corporació tenen
d'assistir a les sessions del Ple, siga quin siga el seu horari, pel percep
d'indemnització que això duu implícit, en la mesura en què, diuen, cap d'ells ostenta
tal condició per un mòbil pecuniari sinó, de contrari, pel seu desig de treballar en
benefici de la col·lectivitat i de la forma més adequada. En última instància apel·len
al consens.

Finalitzat el debat i abans de procedir a la votació de la proposta adverteix el
senyor Secretari de la sessió, amb la vènia del senyor Alcalde-President, que,
plantejada pel senyor Martínez Alventosa la preceptivitat que la mateixa haguera
estat prèviament dictaminada per Comissió Informativa, fins i tot malgrat tractar-se
d'un assumpte que esdevé d'aquells que es van prendre, per  imperatiu de l'article
38.a) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
Locals, en la sessió de 3 de juliol de 2003, dins dels trenta dies posteriors a la
conformació de la vigent Corporació,  com a acords dimanants de la mateixa, sense
dictamen previ, s'aconsella, en nom a garantir la seguretat jurídica de l'acord que
puga prendre el Ple, que per part del senyor Alcalde es motive la urgència, es
propose la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'orde del dia de la present
sessió i, d'obtenir-se, s'acorde la comunicació del mateix a la Comissió Informativa
que procedeixca perquè en prenguen coneixement i, si és procedent, deliberació.
Tot això en compliment del que preveu l'article 82.3, en relació amb el 126.2, estos
dos del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
Locals.

El senyor Alcalde-President motiva la urgència a què es refereix el citat article
82.3 del R.O.F. i R.J.EE.LL.  en la necessitat peremptòria d'aclarir la possibilitat
d'acotar el règim de pròrroga de les sessions ordinàries segons literalment es recull
en la seua proposta:

“Des de la constitució de la vigent Corporació Municipal i després de l'adopció
de l'acord de 3 de juliol, s'ha plantejat alguna situació que va recomanar la translació
de la sessió ordinària al següent dijous hàbil posterior al primer de  mes. La Dita
actuació ha generat criteris interpretatius trobats que recomanen que siga el propi
Ple qui, en exercici de les atribucions que li confereix la legislació bàsica de règim
local ja citada, modifique l'acord en la virtut de la qual es va establir el calendari de
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sessions acotant les possibilitats de pròrroga que les sessions ordinàries puguen
tenir.”

I vist açò, l'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el de l'Alcalde-President
més els deu dels Regidors presents del Grup Popular), nou vots en contra (els set
vots dels Regidors del Grup Socialista, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció, acorda ratificar la inclusió de
l'assumpte en l'orde del dia i comunicar el mateix a la Comissió Informativa de
Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana, perquè en prenguen coneixement i, si
és procedent, perquè procedeixca, en exercici de les seues funcions de control i
fiscalització, a la deliberació sobre la urgència acordada.

I, en relació amb la proposta del senyor Alcalde de modificació del calendari
de sessions, que conforma l'assumpte de fons del present punt dels de l'ordre del
dia, l'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els deu
dels Regidors presents del Grup Popular), nou vots en contra (els set vots dels
Regidors del Grup Socialista, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

ÚNIC.- Aprovar i fer pròpia la proposta del senyor Alcalde en tots els seus
termes expositius i dispositius que la conformen.

3r. - EXP. NÚM. 453/2003, SUBHASTA, PER MITJÀ DE PROCEDIMENT
OBERT, PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ DEL SECTOR MESES”: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en què consta que per acord
del Ple de la Corporació de  7 d'agost de 2003 es va aprovar el Plec de Condicions
Econòmic Administratives i l'obertura del procediment de contractació  de les obres
d'Urbanització de la Unitat d'Execució única del Sector Meses, per mitjà de subhasta
amb procediment obert, amb un pressupost de licitació de 3.319.620,07 €.

Resultant que, publicat el preceptiu anunci de licitació en el B.O.P. de data 30
de setembre de 2003, esmenat pel publicat amb data 14 d'octubre de 2003, es van
presentar un total de 36 proposicions, tal com consta en el Llibre Registre de
Proposicions.

Resultant que la  Taula de Contractació, en l'Acte de Qualificació de la
documentació aportada va acordar admetre les proposicions de 34 de les 36
presentades, rebutjant les dos restants per considerar que vulneraven el que
disposa l'article 80 del TRLCAP respecte de la presentació de proposicions
simultànies.

Vista l'Acta d'Obertura de les ofertes econòmiques, realitzada per la Taula de
Contractació en acte públic celebrat el 3 de desembre de 2003, amb el següent
resultat:

LICITADOR PREU % BAIXA
1. LUBASA 2.749.000,00 17,19
2. CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A. 2.789.940,80 15,96
3. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. 2.354.938,48 29,06
4. MIDASCON, S.L. 2.605.237,83 21,52
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5. SEDESA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 2.783.244,00 16,16
6. U.T.E. ROMEFER, S.L – INABENSA 2.574.697,33 22,44
7. SARCO, S.L. 2.527.992,48 23,85
8. ECOCIVIL  ELECTROMUR, GE, S.L. NO ADMITIDA --------
9. ROVER ALCISA, S.A. 2.981.019,00 10,20
10. U.T.E. ELMI – ALCUBA, S.A. 2.419.339,11 27,12
11. ACSA AGBAR CONSTRUCCION, S.A. 2.823.336,87 14,92
12. EUGENIO ESTRADA S.A. –PANOBRA, S.L. 2.680.058,98 19,27
13. VIMAC, S.A. – SERCON PORTUENSE, S.A. 2.626.913,00 20,87
14. ROMYMAR, S.A. 2.611.877,07 21,32
15. SAICO, S.A. 2.588.000,00 22,04
16. ISOLUX WAT, S.A. 2.456.040,00 26,01
17. ASFALTOS GUEROLA, S.A.U. 3.014.584,00 9,19
18. RENOS, S.L. 2.957.117,56 10,92
19. ELECNOR, S.A. 2.462.292,81 25,83
20. HORMIGONES MARTINEZ, S.A. 2.848.565,97 14,19
21. PAVASAL 2.715.843,00 18,19
22. U.T.E. PANASFALTO-RUS-ELECTROMUR NO ADMITIDA --------
23. CASTRO HERMANOS, S.L. 2.671.366,21 19,53
24. BERTOLIN, S.A.U. 2.947.822,62 11,20
25. CESMAN, S.L. 2.536.189,73 23,60
26. SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, S.L. 2.896.166,00 12,76
27. CORSAN CORVIAM, S.A. 2.670.634,46 19,55
28. FRANJUAN OBRAS PUBLICAS. 2.524.000,00 23,97
29. TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. 2.873.874,47 13,43
30. FERROVIAL AGROMAN, S.A. 2.562.000,00 22,82
31. BLAYA BETON, S.L. 2.937.513,00 11,51
32. INTERSA LEVANTE, S.A. 2.406.990,86 27,49
33. CONST. CIVILES DEL MEDITERRANEO,
SL

2.878.111,00 13,30

34. ELSAN PACSA, S.A. 2.748.313,46 17,21
35. U.T.E.LLANERA–COBRA–MONCOBRA 2.553.451,76 23,08
36. OCIDE, S.A. 2.611.877,07 21,32

Resultant que en el dit acte la Mesa va declarar que l'oferta econòmicament
més avantatjosa presentada dins d'este procediment licitatori era la subscrita per
SRA Olga Torralba Villarroel, en representació d'ALDESA CONSTRUCCIONES,
S.A., pel preu oferit de 2.354.938,48 €, la qual cosa va suposar una baixa del 29,06
€ sobre el pressupost de licitació i que, hagut compte que l'oferta presentada
superava en 10,03 punts la mitjana de les baixes de les 34 ofertes admeses (19,03
%) i, en conseqüència, estava sotmesa en presumpció de temeritat per aplicació del
que disposa l'article 85.4 del Reglament General de la LCAP, de 12 d'octubre de
2001, es va requerir a la citada mercantil a fi que presentara informació sobre la
justificació de l'oferta aportada, en compliment del que disposa l'article 83.3 del
TRLCAP, de 16 de juny de 2000, perquè esta Administració es pronunciara sobre
l'adjudicació del contracte en els termes establert en l'article 83.4 del mencionat
Text.

Resultant que amb data 11 de desembre de 2003, per la citada mercantil es
va presentar la justificació de l'oferta realitzada, havent emès informe el 15 de
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desembre de 2003 per EN José Ibáñez Climent, Enginyer autor del projecte
d'execució de les obres, en el qual consta textualment que “és vàlida la justificació
de la baixa, podent-se adjudicar l'obra a l'empresa ALDESA Construcciones, S.A.,
per ser l'oferta més beneficiosa per a este Ajuntament”.

Vista la proposta d'adjudicació del contracte realitzada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada el 23 de desembre de 2003.

L'Ajuntament Ple, per díhuit vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
deu dels Regidors presents del Grup Popular, més els set vots dels Regidors del
Grup Socialista), cap 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), va adoptar el següent ACORD:

Primer.- Adjudicar definitivament a la mercantil ALDESA
CONSTRUCCIONES, S.A.,  el contracte per a l'execució de les obres Urbanització
de la Unitat d'Execució única del Sector Meses, pel preu oferit de 2.354.938,48 €,
per tractar-se de l'oferta econòmicament més avantatjosa per a esta Administració,
amb estricta  subjecció al projecte tècnic i  plec de condicions econòmic
administratives prèviament aprovats.

Segon.- En compliment del que disposa l'article 83.5, en relació amb el 36.4
del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, de 16 de
juny de 2000, l'empresa adjudicatària haurà de dipositar una fiança definitiva per
import de 470.987,70 €, equivalent al 20% de l'import de l'adjudicació, per haver
estat la seua proposició econòmica sotmesa inicialment en presumpció de temeritat.
La fiança haurà de dipositar-se en el termini de quinze dies següents a la recepció
de la notificació d'este acord, formalitzant-se el corresponent contracte administratiu.

Tercer.- La direcció tècnica de les obres serà assumida per EN José Ibáñez
Climent, en representació d'Enginyeria Xativina, S.L., en la seua condició d'autor del
projecte d'execució de les obres.

Quart.- Notificar el present acord a l'adjudicatària i a la resta d'empreses que
han concorregut a la licitació, informant-los que a partir de la recepció de la
notificació podran retirar tant la fiança provisional com la resta de documentació
administrativa presentada, donant compte així mateix a la Intervenció Municipal de
Fons, als oportuns efectes pressupostaris.

Cinquè.- Notificar el present acord als propietaris de parcel·les incloses en
l'àmbit de les presents obres, d'acord amb la relació que consta en el Projecte de
Reparcel·lació de la referida Unitat d'Execució.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província,
d'acord amb el que disposa l'article 93.2 del Text Refós de la Llei de  Contractes de
les Administracions Públiques.

4t. - RESOLUCIONS D'ALCALDIA

Pel senyor Secretari de la sessió es dóna compte que, davant de la situació
general de la plantilla de personal administratiu de l'Ajuntament (gaudisca de
llicència per assumptes particulars), unida a la situació que presenta el personal
auxiliar adscrit a la Secretaria General (baixa d'un dels seus efectius per
incorporació a una altra administració pública i gaudisca de llicència anual per
assumptes particulars de l'altre), no resulta possible posar de manifest i donar
compte al Ple de les Resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària (4 de
desembre de 2003) fins a la pròxima convocada (8 de gener de 2004), per la qual
cosa el dit compliment, junt amb els que “ex novo” es generen, es farà efectiu en la
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següent sessió prevista, de conformitat amb el calendari de sessions, per al dia 5 de
febrer del 2004.

5é. – DESPATX EXTRAORDINARI

No es van formular mocions de caràcter extraordinari.

6t. – PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents  precs i preguntes:

Per la senyora Cristina Maria Súñer Tormo:

1. Pregunta a senyora Rosa Maria Esteban Miedes, Delegada de Fira i
Festes, sobre quin havia estat el muntant de les festes de Nadal i Reis i en quina
Partida s'han anat comptabilitzant; al que ésta respon que seria informada en la
pròxima sessió plenària.

2. Pregunta al senyor Vicente Parra Sisternes, Delegat d'Obres Públiques,
Urbanisme i Agricultura sobre les previsions que existien actualment per a reformar
la xarxa de canalització d'aigua   potable, tota vegada que en alguns sectors de la
Ciutat perduren de plom amb el consegüent perill per a la salut públicaal que éste
respon que  ja s'havia actuat en alguns sectors, si bé, diu, una actuació global
requereix d'una resposta més precisa per part dels tècnics municipals.

Per senyora Mar Vicent García:

1. Pregunta,  de manera general, a l'equip de Govern municipal sobre els
projectes que estaven actualment en fase de gestió per als centres públics escolars
de la ciutat; a la qual cosa el senyor Ramon Vila Gisbert, Delegat d'Educació,
informa àmpliament de les gestions portades a terme i, més concretament, del
compromís arrancat al Director General de Cultura a atendre les necessitats
plantejades en els centres d'ensenyament de la ciutat, a càrrec del Pressupost de la
Generalitat Valenciana; pel que fa a la falta de Conserges en col·legis públics,
manifesta que de la informació que li consta únicament es planteja la falta de
personal en dos d'ells el que, diu, podria resoldre's de resultes de la reassignació
d'efectius que es continga en la Relació de Llocs de treball que s’està ja ultimant en
la Secretària de l'Ajuntament.

Pel senyor Ramon Ortolá Mestre:

1. Pregunta per l'estat dels comptes de liquidació de les obres dels carrers
Montcada i adjacents i també per les del Gran Teatre; a la qual cosa respon el
senyor Alcalde que s'estan tramitant els corresponents expedients.

2. Pregunta per la situació en què es troba el procediment de constitució de la
“Comissió sobre Immigrants” acordada en el Ple de 13 de novembre últim; al que el
senyor Alcalde respon que està ultimant la coordinació dels distints ens afectats
(Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Conselleria de Benestar Social, etc.)
comprometent-se a informar-lo puntualment sobre tals qüestions.

Pel senyor Alcalde:
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1. - Prega al senyor Ildefonso Suárez Garrido que s'abstinga de tractar, en
mitjans de difusió pública, temes que afecten l'àmbit privat dels membres del
Consistori i, en particular, al seu propi. Retrau al senyor Suárez Garrido que
pretenga donar lliçons d'ètica professional i que, en la seua antanya relació amb la
Cooperativa Indema, es quedara amb diners del Ministeri de Treball, diu, de tots els
ciutadans. El senyor Suárez Garrido nega la veracitat de l'afirmació abocada pel
senyor Alcalde i sol·licita la seua constància en l'acta de la present sessió, al que
éste accedeix entenent com cert el que manifesta. El senyor Suárez Garrido respon
al prec del senyor Alcalde adduint ser este (el senyor Alcalde) el primer que ha
utilitzat mitjans de pública difusió per a tractar assumptes personals; explica els
orígens de la cooperativa mencionada, la seua efímera vinculació a ella, la
desagradable situació conjuntural de l'economia que va conduir al seu tancament i
posterior concurs de creditors i al fet que fóra un Jutge qui dictaminara el destí del
cabal provinent de l'execució de la subhasta d'un immoble propietat de la societat.
Acaba la seua intervenció recriminant l'actitud del senyor Alcalde, replica l'originària
afirmació d'éste dient-li que també ell en la seua trajectòria com a empresari ha
desatès creditors i, finalment, estant el senyor Alcalde objectant la seua intervenció,
abandona la sessió seguit del Regidor el senyor Rafael Llorens Gozalbes.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR. ALCALDE
PRESIDENT ES DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, ALÇANT-SE  LA SESSIÓ A
LES VINT-I-UNA HORES I VINT-I-TRES MINUTS. ESTENENT-SE PER MI, EL
SECRETARI, LA PRESENT ACTA AUTORITZADA AMB LA MEUA SIGNATURA I
EL VIST-I-PLAU DEL SENYOR ALCALDE  DE LA QUAL, DONE FE.

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


