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PLE ORDINARI NÚM.   2

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

Al Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i
dotze minuts del dia 5 de febrer 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 número de dènou, a fi de celebrar sessió ordinària
del Ple, en primera convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 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 estableix 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 - 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 Ortolá Mestre
14 - N’ Ildefonso Suárez Garrido
15 - SRA. Mar Vicent García
16 - EN Tomás Fuster Bellido
17 - EN Rafael Llorens Gozalbes
18 - EN Sònia Arteaga Simón
19 - EN José Martínez Alventosa

NO ASSISTEIXEN:

EN Vicent Caballero Hidalgo i SRA Cristina Maria Súñer Tormo que excusen
la seua no assistència.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, es va ordenar al
Secretari procedira segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.
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1r. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT NÚM. 16, DEL 30 DE DESEMBRE DE 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
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents va ser
aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió extraordinària i urgent,
celebrada el dia 30 de desembre de l'any 2004, sense esmenes ni propostes de
rectificació.

2n. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1, DEL 8
DE GENER DE 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 l'acta de la sessió anterior, que
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Pel Regidor N’Ildefonso Suárez Garrido, es fa una proposta de modificació a
l'acta de referència, indicant substituir en la pàgina 9 quan es diu “Es prega al
senyor Ildefonso ........” fins a “ de treball, diu, de tots els ciutadans........”, pel
següent text:

“El Senyor Alcalde prega al Regidor Ildefonso Suárez Garrido que mai més
tracte amb els mitjans de comunicació temes que afecte el seu àmbit privat i els
membres de la seua família. Després de recriminar-li la seua falta d'ètica amb frases
com “ni naixent vostè un milió de vegades tindria l'ètica que tinc jo”, trau a col·lació
la seua relació amb una antiga cooperativa INDEMA
SCL,...............................Després i, amb motiu d'una recent subhasta d'una nau
encara propietat  d'aquesta empresa, el va acusar dient “vostè s'ha emportat diners
a casa de tots els ciutadans”.

Obert debat el senyor Alcalde manifesta que, al seu entendre, la redacció de
l'acta reflexa la seua intervenció en la sessió anterior, abunda que el que allí va dir i
ha estat recollit és cert i ho manté.

Posteriorment el senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, manifesta
que les actes mai recullen les frases literals de les intervencions dels membres de la
Corporació.

Seguidament el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, qui
considera, no obstant l'exposat, que l'aprovació de l'acta ofereix la possibilitat
d'introduir esmenes o propostes de rectificació.

I vist tot, l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President
més els onze dels Regidors del Grup Popular), set vots en contra (els sis vots dels
Regidors del Grup Socialista presents, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

ÚNIC.- Aprovar l'acta de la sessió de 8 de gener de 2004, sense esmenes ni
rectificacions, conforme a l'esborrany expedit per la Secretària, que ha estat repartit
junt amb la convocatòria de la sessió.
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Finalitzada i proclamada la votació, el senyor Ildefonso Suárez Garrido
sol·licita còpia de la gravació de la sessió de 8 de gener últim o, cas contrari, que el
senyor Secretari reproduïsca literalment les intervencions que consten en la citada
cinta; a la qual cosa el senyor Alcalde respon que les peticions del senyor Suárez
Garrido han estat contestades i l'acta aprovada.

3r. – EXPT. NÚM.  621/2003, PER A L'APROVACIÓ DE LES TARIFES
D'AIGUA POTABLE A LA ZONA RESIDENCIAL DE BIXQUERT.

Donat compte de l'expedient instruït a instància d’EN José Francès Chust, en
nom i representació d'AIGÜES BIXQUERT SL, sol·licitant el preceptiu informe de
l'Ajuntament per a l'actualització de les tarifes del subministrament particular d'aigua
potable que realitza a la zona de BIXQUERT, davant de la Comissió de Preus de la
Conselleria d'Indústria Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana.

Atès que en data 11 de setembre de 2003, l'empresa Aigües de BIXQUERT
SL, presenta una memòria per a la revisió de la tarifa i de les quotes d'alta.
Posteriorment, el 19 de novembre de 2003, i a requeriment dels serveis tècnics de
l'Ajuntament l'empresa Aigües de BIXQUERT SL presenta un escrit on es modifica
la memòria de revisió de preus, en els apartats 4.4 i 4.5, que regulen la quota
d'enganxall i la quota de xarxa, anul·lant aquesta última i modificant la quota
d'enganxall. En relació a l'exercici anterior, l'empresa concessionària proposa per a
l’any 2004 el manteniment de la quota de consum, l'increment en un 3 per cent de la
quota de servei i l'establiment d'una quota d'enganxall reverenciada a la base de
Dades de la Construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació, en els apartats de
connexió i comptador

Vist el dictamen de la Comissió d'Hisenda i Promoció Econòmica, que en
reunió de data 26 de gener de 2004, va dictaminar favorablement la proposta
presentada per Aigües BIXQUERT SL.

Obert debat el senyor José Martínez Albentosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, anuncia que s'abstindrà tota vegada que,
entén que l'increment del servei en un 3% no es correspon amb la desviació de
l'I.P.C. prevista pel Govern entorn a un 2%, marc en què acceptaria la revisió
proposada.

I no havent-hi més intervencions, l'Ajuntament Ple, per díhuit vots a favor (el
de l'Alcalde-President més els onze dels Regidors del Grup Popular, més els sis
vots dels Regidors del Grup Socialista presents) cap en contra, i una abstenció (el
vot de l'integrant del Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA
EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes i de les quotes d'alta en l'abastiment
d'aigua potable a la zona de BIXQUERT, presentada per l'empresa Aigües de
BIXQUERT SL, i que queda redactada de la forma següent:

Quota de consum
Comptador              Tarifa
15 mm 0,30 €/m3
20 mm 0,30 €/m3
25 mm 0,30 €/m3

Quota de servei
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Comptador                                 Tarifa
15 mm    7,11 €/Bimestral
20 mm 11,85 €/Bimestral
25 mm 16,58 €/Bimestral

Quota d'enganxall
S'aplicarà per a distàncies de fins a 5 metres, i estarà composta pel preu de la

connexió d'aigua i el comptador. Els preus aplicats seran els indicats en la Base de
Dades de la Construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació de l'exercici,
corresponent a les partides següents:

Connexió d'aigua                                                                                Tarifa aplicable
Des de xarxa general de diàmetre <50 mm EIFA.1a
Des de xarxa general de diàmetre 50-250 mm EIFA.1b
Des de xarxa general de diàmetre >250 mm EIFA.1c

Comptador general d'aigua                                                              Tarifa aplicable
De 15 mm en armari metàl·lic de 0.6x.05x.02 m EIFF24ca
De 20 mm en armari metàl·lic de 0.9x.05x.03 m EIFF24da
De 25 mm en armari metàl·lic de 0.9x.05x.03 m EIFF24fa

Per a distàncies superiors a 5 metres, el cost serà assumit pel sol·licitant
davall les condicions tècniques de l'empresa.

En cas de desacord entre el sol·licitant i l'empresa, es sol·licitarà l'arbitratge
dels serveis tècnics municipals, que hauran d'emetre informe en el termini de 15
dies.

Segon.- Remetre en el termini de tres dies següents al de l'adopció d'aquest
acord, el certificat del mateix a la Comissió de Preus de la Conselleria d'Indústria
Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana, en compliment del que preceptua
l'article 7è del Decret 82/84, que estableix el procediment per a la modificació de
preus i tarifes subjectes al règim d'autorització.

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa Aigües de BIXQUERT SL, a la
comissió de preus i al regidor d'Hisenda, perquè en prenguen coneixement i efectes.

4t. - EXPT. NÚM. 30/2004 PER A CONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE
TRESORERIA PER IMPORT D'1,2 MILIONS D'EUROS.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en què consta informe del
Tresorer municipal de data 26 de gener de 2004, favorable a la proposta de
concertar una pòlissa de tresoreria per import d'1,2 milions d'euros amb la Caja de
Ahorros del Mediterráneo.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni de
26 de gener de 2004.

Considerant l'especialment preceptuat en  els articles 52 i 53 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, quant a les
operacions de crèdit i tresoreria.

Obert debat intervé, en primer lloc, el senyor José Martínez Albentosa, pel
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, considera que la proposta
descobreix un increment de la despesa corrent en 2003; que col·lideix amb la
propaganda electoral del Partit Popular de bona gestió i davall endeutament.
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Posteriorment, en segona intervenció i en rèplica a la del senyor Alcalde, demana
respecte cap a la seua persona i a les seues opinions que, diu, són fundades i
mereixen idèntica consideració a les del senyor Alcalde; finalitza la seua intervenció
insistint que una operació que no sols renova l'anterior sinó que s'incrementa aflora
un endeutament estructural; reitera que la proposta xoca amb el programa electoral
del partit en el govern màximament en un moment d'expansió urbanística.

Per la seua banda el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista,
entén que la pòlissa de crèdit és necessària però diu cridar-li poderosament l'atenció
que siga un ajuntament que presumeix de sanejament en la seua tresoreria qui la
propose i incremente; finalitza manifestant que, per estimar-la necessària, la votarà
favorablement.

Tanca el torn d'intervencions el senyor Alcalde. Explica que l'operació de
tresoreria troba la seua justificació en la falta de liquiditat i que no constitueix
endeutament; que els ingressos es materialitzen en determinades èpoques (al llarg
de l'any) mentre que els pagaments han de ser atesos puntualment a diari;  presenta
les seues disculpes el regidor senyor Martínez Alventosa (en relació a una al·lusió al
seu desconeixement sobre la matèria) i postil·la que respecta encara que discrepa
de les seues opinions; reitera que el concert d'operacions de tresoreria és un
instrument habitual en les administracions públiques que creix a mesura que va
creixent el pressupost municipal.

I l'Ajuntament Ple, per díhuit vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors del Grup Popular, més els sis vots dels Regidors del Grup
Socialista presents) cap en contra, i una abstenció (el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar el concert d'una operació de tresoreria amb la Caixa
d'Estalvis del Mediterrani, de les característiques següents:

Import: 1.200.000 euros.
Termini: 1 any.
Tipus d'interès: Euribor trimestral mes un diferencial del 0,16 %.
Comissions: Exempt.

Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen i
remetre la documentació corresponent a la Caja de Ahorros del Mediterráneo als
efectes oportuns.

5è. - EXPT. NÚM.  31/2004, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE
L'EXERCICI 2003.

Donat  compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda
i Promoció Econòmica de data 26 de gener de 2004, en què es dictamina
favorablement l'expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponent a
l'exercici 2003, tant de l'Ajuntament com del Consell Esportiu, per un import
respectiu de 823.241,52 € i 102.287,50 €.

Vist l'informe de l'Interventor-Acctal., de data 21 de gener de 2004, en el qual
fa constar l'existència d'una sèrie de factures corresponents a l'exercici 2003 i que
no van poder incloure's en les seues partides corresponents perquè no hi havia
crèdit suficient o per haver tingut entrada en el Departament d'Intervenció durant
l'any de 2004.

Vist l'especialment disposat en els articles 26.2, 60.2 del R.D. 500/90, de 20
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d'abril, que desenrotlla el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritzen a aplicar als crèdits
del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions
procedents d'exercicis anteriors, previ reconeixement pel Ple de la Corporació.

Obert debat intervé, en primer lloc, el senyor José Martínez Albentosa, pel
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, manifesta que s'abstindrà; que
part de les factures que integren el reconeixement extrajudicial de crèdits no tenien
consignació pressupostària, fins i tot algunes d'elles injustificadament, la qual cosa
constitueix infracció de Llei; redunda en la seua opinió que aquesta situació es
contradiu amb els plantejaments de bona gestió adduïts pel Govern Municipal;
qüestiona que l'exercici 2002 es liquidara amb superàvit i que en el present moment
s’aporte una considerable relació de crèdits no reconeguts.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista, abunda en allò que
s'ha exposat pel seu predecessor; diu haver advertit que s'arribaria a la present
situació el que, en la seua opinió, demostra que hi ha balafiament i desmesura en la
gestió de la despesa corrent; anuncia que la situació s'agreujarà amb la liquidació de
les obres del Carrer Montcada, Carrer Peris i Gran Teatre; denuncia que no hi ha
previsió de costs de manteniment per a inversions com les fonts, etc.; i, per últim,
insta el compliment de la legislació d'aplicació i de les bases d'execució del
pressupost pel que fa al necessari desglossament de les factures.

Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde. Manifesta que  al llarg dels 8
anys de la seua gestió al capdavant del govern municipal mai no s'ha presentat el
compte general amb resultat deficitari i anuncia que en aquesta ocasió tampoc hi
haurà; considera que l'increment en les despeses s'equilibra perfectament amb la
generació de majors ingressos; entén que el reconeixement de crèdits no és més
que l'expedient administratiu en la virtut del qual es dóna llum  i aproven els
desajusts pressupostaris propis de la gestió, a fi de procedir al seu pagament.

Tanca el debat el senyor Ramon Ortolá Mestre, portaveu del Grup Socialista,
qui entén que la magnitud del reconeixement de crèdits que es proposa (el major
que recorda) corrobora l'excessiva despesa generada en 2003 vinculat,
fonamentalment, a les eleccions del mes de maig.

I l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors del Grup Popular) sis en contra  (els sis vots dels Regidors del
Grup Socialista presents) i una abstenció (el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2003,
corresponent a l'Ajuntament, per un import de 823.241,52 €, segons relació
presentada per la Intervenció  de Fons i que consta en l'expedient de referència.

Segon.- Aprovar el reconeixement de crèdits de l'exercici de 2003,
corresponent al Consell Esportiu, per un import de 102.287,50 €, segons relació
presentada per la Intervenció del Consell Esportiu de Fons i que consta en
l'expedient de referència.

Tercer.- Comunicar el present acord al departament d'Intervenció de
l'Ajuntament i a la Intervenció del Consell Esportiu perquè en prenguen coneixement
i efectes oportuns.

6è.- EXPT. NÚM 90/2004, APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PER
A L'ALIENACIÓ D'UNA PARCEL·LA DE PROPIETAT MUNICIPAL EN LA UNITAT
D'ACTUACIÓ NÚMERO 8.
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Vist l'expedient tramitat per a contractar, per mitjà de concurs i procediment
obert, l'alienació del bé immoble urbà d'aquesta propietat municipal que a
continuació es descriu:
- Parcel·la 2 de la Unitat d'actuació número 8, amb una superfície segons escriptura
de 192,55 m2. Adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva en la reparcel·lació de la citada
Unitat d'Actuació, d'acord amb l'escriptura atorgada el 18 de gener de 1993 davant
del Notari de Xàtiva EN Joaquín Serrano Yuste. Inscrita en el Registre de la
Propietat de Xàtiva, Tom 821, Llibre 301, Foli 215, Finca 24.435,  Inscripció 1a.

Considerant que en l'expedient s'ha procedit a depurar la situació física i
jurídica de l'immoble, segons el que estableix l'article 113 del Reglament de Béns de
les Entitats Locals de 13 de juny de 1986, aportant-se els documents següents:

- Escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació número 8.
- Informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 27 de novembre de 2003,

sobre condicions urbanístiques i valoració de la parcel·la objecte
d'alienació, per import de 80.046,00 €€

- Certificat de l'Interventor Municipal sobre el muntant dels recursos
ordinaris en el vigent Pressupost Municipal.

- Plec de Clàusules Administratives al qual s'ha d'ajustar la preparació,
adjudicació i desenrotllament del contracte de compravenda que es tracta,
per mitjà de concurs amb procediment obert.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de 28 de gener de 2004.

Obert debat intervé, en primer lloc, el senyor José Martínez Alventosa, pel
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, manifesta que s'abstindrà tota
vegada que desconeix si el cabal provinent de l'alienació pot ser destinat al projecte
d'eliminació de barreres arquitectòniques.

Seguidament el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, expressa
la seua opinió  en el sentit que el destí del sòl ha de ser l'ampliació o gestió del
Patrimoni Municipal del Sòl.

A continuació el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular,
matisa que no es tracta d'un bé integrant del Patrimoni Municipal del Sòl sinó d'un
bé pertanyent als patrimonials de l'Ajuntament pel que el seu destí pot ser finançar
qualsevol inversió municipal.

Produïda incidència sobre la legalitat de l'acord que s'ha d'adoptar sol·licita la
paraula el senyor Secretari de la sessió; explica que es tracta d'un bé de propis
aportat per l'Ajuntament en el marc d'un expedient de reparcel·lació i pel qual es va
obtindre, al seu dia, una parcel·la; que no té caràcter demanial ni integra el patrimoni
municipal del sòl pel que, conseqüentment, no és que puga destinar-se el cabal
resultant de la seua alienació a una inversió sinó que, de conformitat amb el que
estableix la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el
destí del dit flux econòmic obligatòriament ha de ser una despesa del capítol 6è i ha
d'estar predeterminat.

I l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors del Grup Popular) sis en contra  (els sis vots dels Regidors del
Grup Socialista presents) i una abstenció (el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, per mitjà de concurs i
procediment obert, per a l'alienació del bé que a continuació s'indica:

- Parcel·la 2 de la Unitat d'actuació número 8, amb una superfície segons
escriptura de 192,55 m2. Adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva en la
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reparcel·lació de la citada Unitat d'Actuació, d'acord amb l'escriptura atorgada
el 18 de gener de 1993 davant del Notari de Xàtiva EN Joaquín Serrano
Yuste. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Tom 821, Llibre 301,
Full 215, Finca 24.435,  Inscripció 1a.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives per les quals s'ha de

regir la preparació, adjudicació i desenrotllament del contracte de compravenda, per
mitjà de concurs amb procediment obert, havent de destinar-se la parcel·la objecte
d'alienació a la construcció d'habitatges de protecció oficial. El tipus de licitació es
fixa en la quantitat de 80.046,00 €.

Tercer.- Exposar al públic l'avantdit Plec de clàusules administratives del
contracte, durant el termini de huit dies hàbils, a fi del seu examen i presentació, si
és procedent, de reclamacions.

Quart.- Obrir el procediment d'adjudicació per mitjà de la publicació del
corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, concedint un
termini de vint-i-sis dies naturals per a la presentació d'ofertes, d'acord amb el que
assenyala l'article 78 del Text Refós de la Llei d'Administracions Públiques, aprovat
per R.D.L. 2/2000 de 16 de juny. Si es presentaren alguns Contractes de les
reclamacions contra el Plec, el termini de licitació s'entendrà prorrogat el temps
necessari per a l'esmena de les reclamacions.

7è.- EXPT. NÚM. 89/2004, ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE
L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A SOL·LICITAR DE LA
CONSELLERIA LA MILLORA DE LA CARRETERA DE XÀTIVA AL MORQUÍ (CV-
610).

Vist l'escrit remès per l'Ajuntament de Quatretonda, acompanyant certificat de
l'acord adoptat pel Ple d'aqueixa Corporació, de data 24 de novembre de 2003, per
mitjà del qual es sol·licita de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i
Transports la millora de la carretera CV-610 entre Xàtiva i enllaç amb la CV-60
Morquí, atès que es tracta d'una carretera que necessita millores qualitatives
urgents, tant per raons de seguretat personal per als qui la utilitzen com per raons
de desenrotllament econòmic.

Resultant que en el dit acord plenari es sol·licita així mateix  l'adhesió dels
municipis principalment afectats per la dita carretera, adoptant el corresponent acord
municipal per a la seua remissió a l'esmentada Conselleria.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de 28 de gener de 2004.

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

Primer.- Sol·licitar de la Conselleria d'Infraestructures i Transports l'adopció
de les mesures necessàries per a la millora de  la carretera CV-610 entre Xàtiva i
enllaç amb la CV-60 Morquí, atès que es tracta d'una carretera que necessita
millores qualitatives urgents, tant per raons de seguretat personal per als qui la
utilitzen com per raons de desenrotllament econòmic.

Segon.- Facultar l'Alcalde President de la Corporació per a la realització dels
tràmits necessaris en execució del present acord.

8è. - SOBRE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA SOBRE
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS D'AQUEST MUNICIPI A LA XARXA DE
MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT.
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Vista la resolució adoptada per l'Alcalde  núm. 8 de data 1 de gener de 2004,
davant de la pressa del Servei de Medi Ambient de la Diputació Provincial de
València, de conèixer els representants d'aquest  municipi, a fi de procedir a la
convocatòria a la primera sessió del present any, de la qual es dóna compte al
Vicesecretari de la Corporació, a fi de la seua inclusió en l'ordre del dia de la primera
sessió plenària que se celebre,  per a la seua ratificació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, en sessió de data 28 de gener de 2004.

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

Primer.- Ratificar  la resolució adoptada per l'Alcalde  núm. 8 de data 1 de
gener de 2004, que a continuació es transcriu en el seu tenor literal:

“Vist l'Acord d'Adhesió d'aquest municipi a la Carta d'Aalborg i la seua
integració a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat,  subscrit pel Ple
de l'Ajuntament de Xàtiva de data primer de juny de 2000.

Vist l'Acord de Ple adoptat en sessió de 8 de març de 2001, pel qual es
constitueix la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, actuant el
municipi de Xàtiva en qualitat de soci fundador.

Vist el resultat de les Eleccions municipals celebrades el 25 de maig de 2003,
i d'acord amb el mateix, el nomenament en sessió constitutiva de l'Ajuntament Ple el
14 de juny de 2003, d'Alfonso Rus Terol com a Alcalde-President de l'Ajuntament de
Xàtiva.

Aquesta Alcaldia, fent ús de les facultats conferides en la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local 7/85, de 2 d'abril, així com del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Real Decret
2568/86, de 28 de novembre, i no estant prevista la celebració de sessió plenària en
temps oportú als efectes interessats, RESOL:

Primer.- Prorrogar el nomenament, per a la present legislatura, com a
representant del municipi de Xàtiva a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat a N’Alfonso Rus Terol.

Segon.- Nomenar a EN Juan Carlos Crespo Badia, regidor -delegat, entre
d’ltres, de l'àrea de Medi Ambient, suplent de la representació avantdita.

Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que aquest celebre, perquè en prenguen coneixement i procedent
ratificació.

Quart.-  Notificar en forma al Servei de Medi Ambient de la Diputació
Provincial i donar compte al regidor - delegat de l'àrea de Medi Ambient perquè en
prenguen coneixement.”

Segon.- Donar compte del present acord al Servei de Medi Ambient de la
Diputació Provincial, al Regidor - delegat de l'àrea de Medi Ambient, i al Biòleg
municipal.

9è. - EXPT. 71/2003, SOBRE APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ
INTEGRADA I REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA, DEL SÒL URBÀ
RESIDENCIAL DE LES OLLES A BIXQUERT,  PROMOGUT PER PROMOCIONS
ÀNGEL DIAZ S.L. I MANUEL FAYOS ZORRAQUINO.

Donat compte, de la resolució adoptada per l'Alcalde President de la
Corporació núm.874  de  data 17 d'octubre de 2003, sotmetent a exposició pública la
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proposta promoguda conjuntament per la mercantil Promocions Àngel Diaz S.L., i
Manuel Fayos ZORRAQUINO, de Programa d'Actuació Integrada del sòl urbà Les
OLLES a BIXQUERT, amb una superfície total de 64.625 m2, i el Projecte de
Reparcel·lació Voluntària.

Resultant, que conforme al 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
14  de novembre de 2003,  i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, durant 20 dies,   DOGV núm.4.638 del 26 de novembre de 2003, a fi
que es puguen   formular  al·legacions, així com consultar en aquest Ajuntament
<Departament d'Urbanisme>.

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 21 de desembre de 2003,  va ser presentada una Proposicions
Jurídiques Econòmiques per a la seua pròpia  Alternativa.

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 l'esmentat  termini no es  van presentar
al·legacions.

Vist l'informe emès per l'oficina tècnica de data 19 de gener de 2004, en què
consten tots els punts que segons el parer dels tècnics municipals, procedeix aclarir,
requerint la seua presentació a fi de garantir el compliment de la normativa vigent.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 28 de gener de 2004.

Obert debat intervé, en primer lloc, el senyor José Martínez Albentosa, pel
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, manifesta la seua oposició a la
proposta d'acord en trobar-se contrari a la política urbanística expansiva; entén que
el Programa establirà espais de concentració o guetos de ciutadans estrangers,
igual que ha ocorregut a la costa; igualment, considera que massificarà bixquert, en
compte de reglar l'edificació, aportant escassos beneficis i considerables perjuís
econòmics, mediambientals i d'integració social; tanca la seua intervenció instant, en
definitiva, a la integració social dels habitants de XÀTIVA.

Seguidament el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, subscriu
els arguments del senyor Martínez Albentosa; considera que no s'ha d'actuar
Programada i Integradament fins tant no es resolguen els problemes
d'infraestructura del que hui per hui existeix, tals com camins, col·lectors,
subministrament d'aigua, etc, la qual cosa, diu, no està prevista; finalitza la seua
intervenció manifestant el seu assentiment a la legalitat i procediment emprats si bé
la seua oposició es centra a la falta de previsió en infraestructures pel que vaticina
problemes greus en l'entorn de BIXQUERT.

A continuació el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular,
explica que no es tracta de sòl urbanitzable sinó de sòl urbà que prové de l'anterior
Pla General i que, per tant, no és conseqüència de la previsió expansiva del vigent
instrument de planejament; el Programa plantejat s'ha presentat en l'actualitat com
podria haver fet fa 10 anys; les infraestructures exigides per la Conselleria, diu,
estan recollides en el projecte i s'executaran; considera, com ja ha expressat en
anteriors sessions, que a diferència del que ha vingut ocorrent a BIXQUERT, es
tracta de consolidar l'edificació després d'un procés previ d'urbanització integral.
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I l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
onze dels Regidors del Grup Popular) set en contra  (els sis vots dels Regidors del
Grup Socialista presents més el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar definitivament la proposta promoguda conjuntament per la
mercantil Promocions Àngel Diaz S.L., i Manuel Fayos ZORRAQUINO, de Programa
d'Actuació Integrada del sòl urbà les olles a bixquert,  amb una superfície total de
64.625 m2, i el Projecte de Reparcel·lació Voluntària. Per un cost total del programa
de per un cost total del programa  per import de 555.332, 32 euros, IVA inclòs,
oferint una  garantia del 7 % del cost del programa.

Segon.- Adjudicar “provisionalment” l'execució del Programa  d'Actuació
Integrada,  conjuntament per la mercantil Promocions Àngel Diaz S.L., i Manuel
Fayos Zorraquino, per a l'execució de l'alternativa tècnica promoguda per ells
mateixos, per a la superfície  del Programa d'Actuació Integrada de les Olles del sòl
urbà residencial de Bixquert. Trobant-se condicionada aquesta l'adjudicació a la
presentació de la documentació tècnica requerida en l'informe de l'oficina tècnica de
data 19 de gener de 2004 i que s'adjunta al present acord.

Així com advertint-los, que l'adjudicació no serà definitiva fins que per la
referida mercantil i per EN Manuel Fallos Zorraquino, es  procedisca a formalitzar en
escriptura pública o  la unió d'empresaris, o la constitució de societat mercantil o
civil, conforme al que disposa l'art.24.1 del Text Refós 2/2000, de 16 de juny, de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 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 conjuntament per la mercantil Promocions Àngel
Diaz S.L., i Manuel Fayos Zorraquino, en el qual s'articulen les relacions entre
ambdós. 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 a 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.- Notificar el present acord als interessats, requerint-los així mateix a  fi
que presenten l'aval bancari del 7% del cost de les obres d'urbanització, conforme el
que disposa a l'art. 29.8 de la LRAU i als  Arquitectes redactors del Programa
d'actuació integrada, a fi que presente el Projecte d'Urbanització i projecte de
reparcel·lació, degudament emplenats. Així com a   l'Arquitecte  assessor urbanista,
així com a l'Arquitecte municipal,  i al Supervisor de les obres d'urbanització, als
Inspectors d'obres municipals.

10è. - RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL CONSELL ESPORTIU
MUNICIPAL SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ  DEL
SERVEI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ   DE  BAR,   A   LES   INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS:  POLIESPORTIU  MUNICIPAL    "LES   PERERES" I
CAMP DE FUTBOL INFANTIL MUNICIPAL, INSTRUÏT  PER MITJÀ DE
PROCEDIMENT OBERT, MODALITAT DE CONCURS.

Donat compte de l'acord adoptat pel Consell de Gerència, del Consell
Esportiu municipal, òrgan autònom local de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, en la
sessió celebrada el dia 30 de gener de l'any en curs, es va adoptar el present acord,
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del següent tenor literal:
 “Vist  l'expedient instruït per la Secretaria del Consell Esportiu municipal,  per

a la  contractació per mitjà de  procediment obert modalitat de concurs,  de la
concessió per a la gestió del   servei públic del servei de Bar a les instal·lacions
esportives municipals; Poliesportiu municipal "Les PERERES” i Camp de futbol
infantil municipal “, en el que consta  el Plec de clàusules administratives  particulars
per  les  quals ha de regir-se la preparació, adjudicació,  i desenrotllament del
contracte.

Vist l'acord del Consell de Gerència de 3 d'octubre de 2003,  sotmetent a
exposició  pública  el plec de clàusules administratives particulars, conforme al
procediment legalment establit, i procedint a  la tramitació per urgència de
l'expedient, reduint els terminis per a la licitació i adjudicació, a la meitat van ser
publicats sengles anuncis en el periòdic les Províncies de data 9 de desembre de
2003 i en el Butlletí Oficial de la Província de data 5 de gener de 2004.

Donat compte que no va ser presentada al·legació alguna, i que en el període
de la licitació només va ser presentada una oferta, per EN RAMON ORENDO
EVARISTO, oferint el cànon de 1.500 euros pel servei en les dues instal·lacions.

Vist l'informe de l'Administrador Gerent de data 23 de gener de 2004.
Reunida la mesa de contractació es procedeix a l'obertura de l'única  plica,

estudiada la documentació presentada es constata que s'ajusta a la requerida en
l'esmentat plec, i es proposa la seua adjudicació per ser l'única oferta presentada i
conforme al plec de clàusules particulars,

Considerant, que el  que  disposa el Llibre II, Títol II,  i  en concret l'article
159.1 de la R.D.L.2/ 2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, tractant-se d'un  contracte de gestió de serveis públics
ordinàriament la  forma d'adjudicació serà per mitjà de concurs, i per procediment
obert, complint-se els terminis assenyalats  en l'article 78 de la citada Llei.   Aplicant-
se per a  la  tramitació  de l'expedient  de  contractació  les disposicions  generals  i
preparatòries per a aquest tipus  de contractes.
 Pel Consell de Gerència del Consell Esportiu municipal, per unanimitat dels
seus membres, i després de la deliberació, es va adoptar el  següent ACORD:
        Primer.- Adjudicar la contractació, per procediment  obert,  per mitjà de
concurs, de la concessió del servei de Bar a les instal·lacions esportives municipals;
Poliesportiu municipal "Les PERERES” i Camp de futbol infantil municipal “,a  EN
RAMON ORENGO EVARISTO per un cànon anual de  1.500  € , IVA inclòs, i per
una durada d'1  any,  des de  l'1 de gener de 2004 fins al 31 de desembre, sent
aquest primer any  considerat com a període de prova, podent  ser objecte  de fins a
un màxim de 10 anys, per mitjà de  pròrrogues per períodes anuals,   pròrrogues
que s'entendran automàtiques si cap de les parts avisa per escrit a l’altra amb tres
mesos d'antelació el seu desig de donar per finalitzada la concessió,    sent el
període màxim de  la contractació fins al  31 de desembre de l’any 2013.

Segon.- Pel concessionari conforme al Plec de clàusules  administratives
particulars  per les quals ha de regir-se  la preparació,  adjudicació,  i
desenrotllament del  contracte, haurà de presentar-se la fiança definitiva, de 1.502
euros, en metàl·lic o per aval bancari, amb caràcter previ a la formalització del
contracte, en el termini de 15 dies a comptar des de la recepció de la notificació de
l'adjudicació.

Tercer.- Donar  compte  del  present acord  a  l'interessat, al President de la
Junta Rectora del Consell Esportiu municipal, a l'Administrador Gerent, així com a fi
de control del servei a l'Oficial de Manteniment d'instal·lacions esportives. Així com
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als efectes pressupostaris i de despeses, a  la  Intervenció i Dipositaria  de  fons del
Consell Esportiu municipal.”

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

Primer.- Ratificar l'acord adoptat pel Consell Esportiu municipal, en al sessió
celebrada el 30 de gener de l'any en curs, una vegada comprovat el procediment
instruït i la conformitat de les actuacions a la legislació vigent en matèria de
contractes.

Segon.- Donar compte del present acord a la Presidència, a l'Administrador
Gerent, a la Intervenció i Dipositaria del Consell Esportiu  municipal,    així com a
l'interessat, als efectes oportuns.

11è. - 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 1.010 al 1.105 de 2003 (corresponent al mes de desembre de
2003), quedant el Ple assabentat.

12è. - 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 1 al 76 de 2003 (corresponent al mes de gener de 2004), quedant el
Ple assabentat.

13è. - DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

Es dóna compte al Ple de les mocions, de caràcter extraordinari, presentades
per a la seua discussió i debat en la present sessió, que no han format part de
l'ordre 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,
procedeix que el Ple es pronuncie sobre la procedència del debat i resolució de les
següents mocions,

1r. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PERQUÈ S'APROVEN AJUDES  A DONES AMB FILLS MENORS
DE 3 ANYS I NO COBREN L'AJUDA DE LA SEGURETAT SOCIAL.
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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 igualtat entre homes i dones, és un element  imprescindible de model de
societat que volem per a la Comunitat Valenciana; igualtat real, com un dret bàsic,
que s'ha de garantir i promoure amb lleis i accions adequades des de la Generalitat
Valenciana.

És per això que presentem al Ple la següent,

Proposta d'acord

• Que totes les dones amb un fill o filla  menor de 3 anys i que no estiguen rebent
ajuda de maternitat de 1.200 euros/any de la Seguretat Social, siguen
retribuïdes, per mitjà d'un complement autonòmic de 100 euros/mes, amb
independència de la seua situació laboral.

• Que el Consell dote els recursos pertinents i pressupostaris necessaris per a
portar a terme aquesta proposta.

• Que el grau de compliment de la present resolució es done compte a aquestes
Corts en el termini màxim  de tres mesos.

• Donar compte d'aquest acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, i als
grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

Obert debat intervé, en primer lloc, senyora Mar Vicent García, pel Grup
Socialista, qui defensa la moció presentada pel seu Grup, de conformitat amb el
tenor que en ella es recull.

A la seua finalització la senyora Maria José Masip Sanchis, Regidora
Delegada de Benestar Social i Sanitat, respon manifestant que l'ajuda a la dona
treballadora amb fills menors de tres anys, com totes les ajudes, generen una
discriminació positiva; justifica la necessitat de subvencionar a aquest col·lectiu de
dones per la circumstància que tenen unes despeses afegides com a conseqüència
d'haver de col·locar els seus fills per a poder acudir al treball; finalitza explicant que,
a la seua manera de veure, es tracta d'una ajuda dirigida una població diana.

Replica la senyora Vicent García manifestant que segueix sense comprendre
la raó per la qual calga discriminar les dones treballadores respecte d’aquelles que
no treballen.

Sent les 13.45 hores s'absenta de la sessió el senyor José Antonio Vidal
Piquer.

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament Ple, per set vots a favor (els sis vots
dels Regidors del Grup Socialista presents 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 del Grup Popular presents) i cap abstenció,
ACORDA EL SEGÜENT:

ÚNIC.- Desestimar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista.
Sent les 13.47 hores s'incorpora a la sessió en regidor el senyor José Antonio

Vidal Piquer.
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2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVA A LA TAXA PER CONTROL D'ABOCAMENTS

La moció presentada diu:

“Exposició de motius:
En aplicació amb l'article 113 de la vigent Llei d'Aigües, aprovada l'any 2001 a

instància del Govern del Partit Popular, amb el vot en contra de la pràctica totalitat
dels grups de l'oposició a les Corts Generals, la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer està enviant als Ajuntaments del territori valencià en les últimes setmanes
unes comunicacions sobre l'aplicació del cànon de control d'abocaments
corresponents a l'any 2003, amb la intenció que es formulen les al·legacions que
s'estimen convenients, fent constar que, transcorregut el termini atorgat a l'efecte, o
en cas que presentades les al·legacions aquestes no s'estimen, es procedirà
automàticament a emetre les liquidacions que corresponguen al cànon.

En aqueixes propostes de liquidació del cànon, la Confederació està aplicant
uns coeficients d'increment que impliquen augments de fins a l'1,28 per municipi
amb abocaments de més de 10.000 habitants, de fins al 2,5 en el cas d'abocaments
urbans o industrials sense tractament adequat, o de fins a l'1,25 en el supòsit que
s'estime que la qualitat ambiental del medi receptor siga molt deficient. Cal fer
constar que, en tot cas, s'està aplicant un coeficient d'un increment del 400% per als
casos d'abocaments municipals que no compten amb la pertinent autorització de la
Confederació.

En el cas del nostre municipi, s'ha exigit la quantitat de     69.667,92 €.
És necessari fer constar que molts Ajuntaments de la Comunitat Valenciana,

per molt diverses causes, en molts casos que no són culpa seua, no compten amb
les corresponents autoritzacions provisionals d'abocaments d'aigües residuals
atorgades per aquesta Confederació.

També resulta imprescindible fer constar que molts municipis no compten
encara amb estació depuradora de les aigües residuals que genera el seu
clavegueram, ja que la Generalitat Valenciana, per mitjà de l'Entitat Pública de
Sanejament, no ha donat total compliment a les previsions conegudes en els plans
de construccions de depuradores.

Tots aquestos factors fan que els Ajuntaments novament es vegen en
l'obligació de fer front, amb efectes retroactius (any 2003), a unes despeses molt
importants que resultaven imprevistes, sense que puguen decidir si consideren
oportú, repercutir, total o parcialment, aquest cost entre els usuaris del servei de
clavegueram municipal, ja que la naturalesa de “taxa” d'aquest ingrés fa impossible
que s'incorpore com a concepte a tindre en compte a l'hora de fixar l'import màxim
de costs repercutibles sobre els seus ciutadans.

Fer caure novament als Ajuntaments els costs del cànon estatal,
oportunament incrementat pel fet que no existisca una adequada depuració de les
aigües residuals municipals, qüestió provocada pel propi incompliment per part de la
Generalitat Valenciana de les seues obligacions legals de construcció de
depuradores en tots els municipis valencians, és injust, tant legalment com
moralment.

A aquest respecte, és necessari posar de manifest que l'article 105 de la Llei
d'Aigües de 1985, aprovada pel Govern Socialista, establia  respecte a aquest
cànon que “4. Quan el subjecte passiu del cànon d'abocament vinguera obligat a
suportar altres càrregues econòmiques, ja establides o que puguen ser-ho per les
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Comunitats Autònomes o per les Corporacions Locals, en l'exercici de les seues
competències, per a finançar plans o programes públics de depuració d'aigües
residuals, el Consell de l'Aigua determinarà anualment les deduccions que hagen de
realitzar-se en l'import del cànon d'abocament”  i que aquesta previsió impedisca
que es produïsca un supòsit real de “doble imposició” sobre un fet pràcticament
idèntic.

Aquesta norma legal va ser modificada a instància del Govern del Partit
Popular l'any 1999, el contingut de la qual és idèntic a l'actual redacció de la Llei,
que establia que “El cànon de control d'abocaments serà independent dels cànons o
taxes que puguen establir les Comunitats Autònomes o Corporacions locals per a
finançar les obres de sanejament i depuració”. Malgrat això, fins ara el Govern del
Partit Popular, no s'havia atrevit a exigir el pagament d'aquest cànon als
Ajuntaments, i ara el demana amb efectes retroactius de l'any 2003.

Amb aquesta modificació legal promoguda pel Partit Popular, amb ànim que
sembla purament recaptador i que està forçat amb la intenció de fer front a
despeses en matèria de sanejament del domini públic hidràulic per la via de la
imposició indirecta sobre els Ajuntaments, que són els titulars de les xarxes de
clavegueram a què van la major part dels residus d'aigües residuals al domini públic
hidràulic, suposa que desapareix el límit de la possible doble imposició als
municipis, i obri la porta a un increment de la pressió fiscal indirecta sobre els
ciutadans, incrementant d'aquesta manera les càrregues econòmiques que estan
fent-se suportar sobre les “espatlles” dels Ajuntaments espanyols.

Resulta necessari posar de manifest que a la Comunitat Valenciana la
Generalitat recapta dels usuaris de l'aigua potable, per mitjà de les empreses
gestores dels serveis de subministrament d'aigua potable, ja siguen els propis
Ajuntaments o empreses concessionàries d'aquests, un cànon d'abocaments.

Aquest ingrés de dret públic va ser imposat, a iniciativa del Govern Socialista
de la Generalitat Valenciana per la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de
les Aigües Residuals.

La seua posada en marxa suposa l'any 1993, una vegada signat en oportú
acord entre el Ministeri i la Conselleria d'Obres Públiques, que no s'haja exigit durant
aquestos anys el cànon als Ajuntaments valencians, que ja han pagat aquest cost
en el cànon automàtic.

Desgraciadament, ara ens veiem als Ajuntaments de la Comunitat
Valenciana, més de 10 anys després, que un Govern Socialista, ho haja eliminat, en
l'obligació de fer front a un nou cost imprevist, que ve a incrementar els capítols
pressupostaris de despeses corrents municipals, agreujant els greus desequilibris
pressupostaris estructurals que pateixen els municipis com a conseqüència de les
polítiques del Govern del Partit Popular, que està periòdicament retallant els
ingressos municipals i incrementant les obligacions econòmiques dels Ens Locals.

Davant d'aquesta situació, cap un posicionament clar dels municipis, de les
Diputacions Provincials i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que
representa als municipis del nostre territori, exigint a la Confederació que s'arribe a
un acord que implique que els Ajuntaments no hagen d'abonar dues vegades el
mateix concepte, en primera instància el cànon de residus a la Generalitat i per
segona vegada, el cànon de control d'abocaments al Ministeri de Medi Ambient.

Per tant, es proposen al Ple els següents acords:

1r.- que s'inste la Presidència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la
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Presidència de la Generalitat Valenciana perquè  urgentment s'inicien contactes a
efectes que es coordinen les seues polítiques de gestió econòmica i que no es
produïsca un supòsit de real ”doble imposició” entre la recaptació del cànon
autonòmic i estatal descomptant a l'import d'un d'ells la quantitat abonada per l'altre
concepte.

2n.- que es demane a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que de
manera cautelar, i en tant no es prenga una resolució definitiva, es suspenguen els
procediments de liquidació del cànon de control de residus corresponents a l'any
2003 i posteriors.

3r.- Que es remeta comunicació d'aquest acord a la Diputació Provincial i a la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies als efectes que aqueixos òrgans que
representen els interessos dels Ajuntaments del territori valencià, prenguen acords
en el mateix sentit.”.

En torn d'intervencions el senyor Alcalde planteja la possibilitat que els
serveis tècnics municipals, dirigits per la Secretaria General, consulten l'expedient
en la Seu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i preparen les al·legacions que
haja de formular l'Ajuntament, que se sotmetran amb caràcter previ a l'aprovació del
Ple.  Igualment  proposa que les al·legacions de caràcter no tècnic es preparen
conjuntament per al seu tractament i, si és procedent, aprovació des de la
Mancomunitat de la Costera.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, mostra la seua
conformitat de deixar l'assumpte sobre la taula, a expenses de l'informe-proposta
dels tècnics municipals, sempre que s'adopte acord d'instar la Mancomunitat de La
Costera-Canal a fi que prepare i propose al·legacions conjuntes a la Taxa per
Control d'Abocaments.

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Encarregar als serveis tècnics municipals la preparació, davall la

direcció de la Secretaria General, d'al·legacions a les liquidacions practicades per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de Taxa per Control
d'Abocaments.

Segon.- Instar la Mancomunitat de La Costera-Canal a fi que prepare i
propose al·legacions conjuntes a la referida Taxa.

3r.- RATIFICACIÓ D'ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN  SOBRE
APROVACIÓ D'UN AVAL MUNICIPAL PER A LA RENOVACIÓ D'UNA
OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB LA CAM, I PROEXA, S.A.,

Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldía, número 73, de 30 de gener de
2004, que diu:

“Vist l'acord del Ple de data 30 de desembre de 2003 pel qual s'acorda
atorgar aval a l'empresa pública municipal PROEXA S.A. per al concert d'una
operació de crèdit amb l'entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Atès que en el dit acord, que esdevé de l'oferta estesa per l'entitat bancària,
es conté la següent referència “garantia: pignoració sobre els drets de gestió”.

Atès que en l'oferta estesa per l'entitat financera no es conté tal referència, ni
té sentit tal garantia, tota vegada que la pròpia garantia de l'operació ve constituïa
per l'aval que Caja de Ahorros del Mediterráneo exigeix de l'Ajuntament de XÀTIVA i
que aquest presta.
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Resultant que per l'Interventor accidental ha estat emès informe en data de
hui corrobora el fet de tractar-se d'un error i que aquest ha d'esmenar-se.

Considerant que l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú permet
la possibilitat de rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part, els
errors materials o de fet, o fins i tot aritmètics existents en els actes  o acords de les
administracions públiques.

En ús de les atribucions que la legislació vigent hem confereix, RESOLC:
Primer.- Rectificar l'error detectat en l'acord de l'Ajuntament Ple de data 30

de desembre de 2003 en els termes que es relacionen:
On diu:
“Avalar PROEXA S.A. en la renovació d'una pòlissa de crèdit a subscriure

amb l'entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo, per import de 600.000 euros, interès:
euribor trimestral més 1 %; comissió d'obertura 0.35 %; garantia: pignoració sobre
els drets de gestió.”

Ha de dir :
“Avalar PROEXA S.A. en la renovació d'una pòlissa de crèdit a subscriure

amb l'entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo, per import de 600.000 euros, interès:
euribor trimestral més 1 %; comissió d'obertura 0.35 %”.

Segon.- Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple perquè en
prenguen coneixement i efectes.

Tercer.- Donar trasllat, igualment, del present acord a PROEXA S.A., a la
Caixa d'Estalvis del Mediterrani i al Departament d'Intervenció, als efectes que en
Dret siguen procedents. “

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
ÚNIC.- Quedar assabentat i ratificar, en tots els seus termes expositius i

dispositius, la Resolució d’Alcaldia número 73, de 30 de gener de 2004, sobre
rectificació d'error.

14è. - PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

La senyora Sònia Arteaga Simón:
1. Prega al senyor Alcalde que es faça complir la Llei de Ús i Ensenyament

del Valencià pel que fa a rètols i senyalització del Nucli Antic.
Senyora Mar Vicent García:
1. Pregunta al senyor Alcalde sobre el que es pretén fer respecte de la

cessió a la Conselleria d'Educació de terrenys per a la construcció del nou
Institut; a la qual cosa aquest respon que s'han mantingut converses amb
CIEGSA a fi de proporcionar un solar òptim amb una superfície de 19.000
metres quadrats.

2. Pregunta al senyor Alcalde si es pensa posar alarma al col·legi Attilio
Bruschetti; a la qual cosa aquest respon afirmativament.

El senyor Rafael Llorens Gozalbes:
1. Pregunta al senyor Alcalde sobre qui ha finançat la pavimentació de

l'aparcament de pavelló de Voleibol; a la qual cosa aquest respon que la
petició de la mercantil que regenta una discoteca confrontantment va ser
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atesa per la Comissió de Govern, que la mateixa ha estat valorada pels
tècnics municipals.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido:
1. Prega que es convoque com més prompte millor sessió de la Comissió de

Benestar Social tota vegada que s'està incomplint el calendari de
sessions.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR. ALCALDE
PRESIDENT ES DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, ALÇANT-SE  LA SESSIÓ A
LES CATORZE HORES.

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

DE LA QUAL COSA. DONE FE I CERTIFIQUE,

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


