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PLE ORDINARI NÚM. 4

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

Al Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i
cinc minuts del dia 4 de març de l'any 2004, davall la Presidència de N’Alfons Rus
Terol, Alcalde de Xàtiva, assistit per N’Eduard 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 quòrum suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 del citat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1 - N’ Alfonso Rus Terol
2 - En Vicent Parra Sisternes
3 - Na Mª José Masip Sanchis
4 - En Rafael Capuz Aznar
5 - N’ Antonio Perales Perales
6 - Na Maria Emília Soro Perona
7 - Na Rosa Maria Esteban Miedes
8 - En José Antonio Vidal Piquer
9 - N’ Elena Llopis Arnero

10 - En Jorge Herrero Montagud
11 - En Ramon Ortolá Mestre
12 - N’ Ildefons Suárez Garrido
13 - Na Mar Vicent García
14 - En Tomás Fuster Bellido
15 - En Rafael Llorens Gozalbes
16 - Na Sònia Arteaga Simón
17 - En Vicent Caballero Hidalgo
18 - En Josep Martínez Alventosa
19 - Na Cristina Mª Suñer Tormo

NO ASSISTEIX:
En Juan Carlos Crespo Badía, que excusa la seua no assistència i En Ramon

Vila Gisbert, qui no l'excusa.
Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President, es va ordenar al

Secretari corresponguera segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria de la
sessió.
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1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 2, DEL 5 DE FEBRER
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 l'acta de la sessió anterior, que
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, l'Ajuntament Ple, per díhuit vots a favor,
cap en contra i l'abstenció de la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, va aprovar l'acta corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia 5 de febrer de l'any 2004.

2n.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3, DEL 17 DE FEBRER
DE L'ANY 2004.

Sent les 12.15 hores s'incorpora a la sessió el senyor Ramon Vila Gisbert.
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-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents va
ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió extraordinària celebrada
el dia 17 de febrer de l'any 2004.

3r. - EXP.NÚM. 448/2003, CONCURS, AMB PROCEDIMENT OBERT, PER
A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI MUNICIPAL
DOCENT AL CARRER SANT AGUSTÍ”: ADJUDICACIÓ.

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta acord del Ple de
la Corporació de data 13 de novembre de 2003, aprovant el Projecte i  Plec de
Clàusules Econòmic Administratives del concurs, amb procediment obert, per a la
contractació de les obres "Construcció d'edifici municipal docent al carrer Sant
Agustí”, amb un pressupost de licitació d'1.296.915,17 €.

Resultant que, publicat el corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de data 31 de desembre de 2003, dins del termini concedit es van
presentar les ofertes següents:

NÚM. 1.- “BLAYA BETON, S.L.”, que es compromet a executar les obres pel
preu total d'1.243.352,57 €., amb les millores següents:

- Reinvertir la baixa en les actuacions prèvies en què es troba l'execució de
les excavacions arqueològiques.

- En el cas que amb la dita quantitat no fóra suficient, es comprometen a
assumir el 50% del sobrecost de les excavacions.

NÚM.  2. - “FREYSSINET, S.A.”, que es compromet a executar les obres pel
preu total d'1.232.069,41 €., amb les millores següents:

- Treballs de Direcció de l'excavació arqueològica
- Col·locació de cartell identificador
- Instal·lació de caseta d'obra
- Col·locació de mobiliari urbà: jardineres de disseny clàssic en ferro colat.
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El licitador valora dites millores en la quantitat de 7.150,00 €.
NÚM. 3. - “NOVAIN, S.L.”, que es compromet a executar les obres pel preu

total d'1.296.915,17 €., amb les millores següents:
- Instal·lació de gas-oil, segons detall d'unitats d'obra, valorades en

6.748,78 €
- Instal·lació Grup Hidràulic, sala de calderes, segons detall d'unitats d'obra,

valorades en 17.220,25 €
- Instal·lació de 12 sanitaris, segons detall d'unitats d'obra, valorades en

4.179,36 €
NÚM.  4. - “ARCION, S.A. CONSTRUCCIONS”, que es compromet a

executar les obres pel preu total d'1.224.287,00 €., amb les millores següents:
- Reportatge fotogràfic mes a mes, amb un mínim de 20 fotografies.
- Destinar l'1% del pressupost d'execució material a treballs previs

d'excavacions arqueològiques.
- Destinar l'1% del pressupost d'execució material a millores que la

propietat tinga com necessàries.
- Restituir i reparar desperfectes que es pogueren generar amb motiu de

l'execució de les obres.
Vista l'Acta de Qualificació prèvia de documents i obertura de proposicions

econòmiques de  data 2 de febrer de 2004, en la qual la Mesa de Contractació va
declarar ajustada al plec les proposicions presentades,  sol·licitant informe tècnic
sobre les ofertes realitzades.

Vist l'informe subscrit per l'Arquitecte Municipal, en què realitza la valoració
de les ofertes presentades d'acord amb els criteris establerts en el Plec, proposant
l'adjudicació a l'empresa ARCION, S.A. Construccions, en haver obtingut la major
puntuació i, en conseqüència, ser la més avantatjosa per als interessos municipals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura de 25 de febrer de 2004, proposant al Ple de la
Corporació l'adjudicació de les obres a la mercantil ARCION, S.A.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda: lamenta que no es definisca des del
projecte la utilitat de l'edifici i anuncia que s'abstindrà.

En idèntic sentit el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa.

Seguidament Ramon Ortolá Mestre, portaveu del Grup Socialista. Manifesta
que no ha d’objectar res a la tramitació i adjudicació del concurs, ni al projecte, en si
mateix considerat; lamenta que seguisca sense conèixer-se l'ús final de l'edifici, la
qual cosa  considera important; entén que per a la Ciutat és una qüestió pendent el
fet que l'extensió universitària de XÀTIVA no expedisca, a data de hui, titulacions
universitàries.

A la seua finalització el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup
Popular, es congratula que no hi haja oposició al procediment d'adjudicació de
l'obra; manifesta que el projecte tècnic defineix perfectament l'ús docent-educatiu de
l'edifici i que, dins d'aqueix, que l'habite un o un altre col·lectiu no resulta
determinant en l'actualitat.

Tanca el debat el senyor Alcalde-President. Manifesta que el conveni subscrit
amb la Universitat Politècnica per a implantar l'extensió universitària requeria unes
instal·lacions en condicions; que les que existeixen en l'actualitat són provisionals
necessitant-ne de noves i més funcionals per a tendir a la implantació de
llicenciatures o diplomatures; que la construcció del nou Institut “Simarro” habilitarà
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un espai docent òptim en la seua actual instal·lació que, sens dubte, ajudarà a
definir el destí final, globalment entès, del que ara s'ha de construir i del propi Institut
de Secundària; que, en tot cas, no es cedirà cap espai a la Universitat Politècnica si
no s’amplia la impartició d'estudis; que, en conclusió, la falta d’explicitat de la
Universitat respecte de la seua extensió a XÀTIVA impedeix, en aquest precís
moment, decidir si aquesta o qualsevol altra docència ocuparà Sant Agustí.

I l'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els deu
dels Regidors presents del Grup Popular), cap en contra i nou abstencions (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), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Adjudicar a l'empresa ARCION, S.A. Construccions, el concurs
convocat per a l'execució de les obres "Construcció d'edifici municipal docent al
carrer Sant Agustí”, pel preu ofert d'1.224.287,00 €., en tractar-se de l'oferta més
avantatjosa per a l'interès públic, amb estricta  subjecció al projecte, plec de
condicions econòmic administratives i millores ofertes, devent l'empresa
adjudicatària dipositar, en aquest Ajuntament, la garantia definitiva, que queda
fixada en la quantitat de   48.971,48  €, en el termini de quinze dies següents a la
recepció de la notificació d'aquest acord, formalitzant-se el corresponent contracte
administratiu.

Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde-President per a la signatura del contracte i
successives diligències que en Dret siguen necessàries per a la perfecció i execució
d'aquest.

Tercer.- La direcció tècnica de les obres serà assumida per l'equip
d'arquitectura i urbanisme Vetges Tu i Mediterrania, S.L., autors del projecte
d'execució de les obres.

Quart.- Notificar el present acord a les empreses que han concorregut a la
licitació, donant compte a la Intervenció Municipal de Fons, als oportuns efectes
pressupostaris.

Cinquè.- 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.

Sisè.- Donar compte del present acord a  la  Direcció General  d'Arquitectura i
Habitatge de la Conselleria de  Territori i Habitatge,  en  compliment  del Conveni
subscrit entre aquest Ajuntament i la  Generalitat Valenciana  per a  l'execució  de
diverses  actuacions  de rehabilitació  i  reurbanització al centre històric  de Xàtiva
(Conveni V-97/S-190).

4t.- EXP.130/2004, SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.

Vista la proposta del Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana,   davant  la
necessitat de regular certes normes per a la tinença d'animals perillosos, per a fer-la
compatible amb la seguretat de persones i béns i d'altres animals, ha estat
elaborada  una Ordenança local reguladora  de la Tinença d'Animals Potencialment
Perillosos.

Considerant, el que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

Vist el dictamen  favorable de  la   Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
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Disciplina Urbanística  de data 25 de febrer de 2004.
Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup

Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda: manifesta la seua conformitat amb la
proposta d'ordenança, si bé, requereix inversió municipal que permeta arbitrar
mesures per a implantar el servei.

A la seua finalització el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, anuncia que s'abstindrà per no haver pogut
aprofundir en el contingut de l'Ordenança, tota vegada que, diu, troba positiu que es
regule una situació com la present.

I l'Ajuntament Ple, per dènou 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, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda), cap en contra i una abstenció (més el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT

Primer.-  Aprovar    inicialment l'esborrany de  l'Ordenança local  reguladora
de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, en el terme municipal de XÀTIVA.

Segon.- Sotmetre   el  reglament   a   informació pública  i  audiència als
interessats pel termini  de  30 dies per a la presentació de reclamacions i
suggeriments, en compliment  del   que preceptua l'article  49  de  la vigent
Llei11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei  7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local. En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer.- Donar compte del present acord a la Direcció de la Policia local, a la
SPAX, Societat Protectora d'Animals, al Biòleg municipal, i al Regidor delegat de
Seguretat Ciutadana i de Sanitat.

5è. - EXP. NÚM. 131/2004, SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA  I PROTECCIÓ
D'ANIMALS.

Vista la proposta del Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana  davant  la
necessitat de revisar l'ordenança municipal existent sobre tinença i protecció
d'animals, aprovada per acord de plenari de data 14 de gener de 1999 que s'ajuste
més a la realitat de la nostra ciutat, es proposa la seua revisió per a això ha estat
elaborada amb una nova redacció que recull l'esperit de l'anterior però amb nous
matisos,  una Ordenança local reguladora  de la Tinença i Protecció d'Animals.

Considerant, el que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la G.V. sobre
Protecció d'animals de companyia.

Vist el dictamen  favorable de  la   Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística  de data 25 de febrer de 2004.

Donant els portaveus dels distints Grups per reproduït el debat del punt
anterior.

L'Ajuntament Ple, per dènou 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, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda), cap en contra i una abstenció (més el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA EL SEGÜENT

Primer.-  Aprovar inicialment l'esborrany de  l'Ordenança local  reguladora  de
la Tinença i Protecció d'Animals, en el terme municipal de XÀTIVA.

Segon.- Sotmetre   el  reglament   a   informació pública  i  audiència als
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interessats pel termini  de  30 dies per a la presentació de reclamacions i
suggeriments, en compliment  del   que preceptua l'article  49  de  la vigent
Llei11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei  7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local. En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer.- Donar compte del present acord a la Direcció de la Policia local, a la
SPAX, Societat Protectora d'Animals, al Biòleg municipal, i al Regidor delegat de
Seguretat Ciutadana i de Sanitat.

6è.- DACIÓ DE COMPTE DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES PER
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, A LA LIQUIDACIÓ DE TAXA PEL CONTROL
D'ABOCAMENTS PRACTICADA PER LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA
DEL XÚQUER.

Donat compte de diversos escrits remesos per la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer comunicant l'aplicació del cànon de control d'abocaments de l'any 2003,
corresponents a aquest Ajuntament, així com a l'Escorxador i Castell, per imports
respectius de 69.667,92 €, 1.295,74 € i 114,52 €.

Vist l'informe subscrit pel Biòleg Municipal i que serveix de base a les
al·legacions formulades per l'Ajuntament.

Atès que en el citat informe s'assenyala, respecte del Col·lector General de
Residuals, que l'aplicació d'un coeficient multiplicador (X4) a tot el volum
d'abocament per no tenir expedida l'autorització resulta ser manifestament injusta
amb la pròpia finalitat del cànon de control d'abocament, tant des del punt de vista
fiscal com a tècnic; en el supòsit més desfavorable el coeficient multiplicador hauria
de ser aplicat exclusivament al volum d'aigua estimat que ha sigut evacuada
accidentalment pel sobreeixidor sense tractament, i que representa una quantitat
mínima en la seua consideració global. Respecte a l'Escorxador informa que no hi
ha punt d'abocament des de l'any 2001 ja que va ser connectat mitjançant estació
de bombejament a la xarxa municipal de clavegueram. Respecte al castell
assenyala el Biòleg que la titularitat és de la Generalitat Valenciana.

Vist el dictamen de la Comissió d'Informativa d'Obres, Urbanisme, Medi
Ambient i Agricultura, de data 25 de febrer de 2004.

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

ÚNIC.- Quedar assabentat de les al·legacions formulades per l'Ajuntament de
XÀTIVA davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en contestació a l'aplicació
del cànon de control d'abocaments de l'any 2003, corresponents al Col·lector
General de Residuals de XÀTIVA, a l'Escorxador Municipal i al Castell, per imports
respectius de 69.667,92 €, 1.295,74 € i 114,52 €, traslladant d'aquestes a la dita
Confederació, a fi que es procedisca a la modificació de les liquidacions practicades.

7è. - 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:
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Números 77 al 180 de 2003 (corresponent al mes de febrer de 2004),
quedant el Ple assabentat.

8è. - 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,
correspon 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 ES POSEN EN MARXA POLÍTIQUES  I ACTUACIONS
QUE PERMETEN LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES.

Senyora Mar Vicent García, pel Grup Municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol, exposa la moció presentada, en data 4 de març de 2004,  i justifica la
conveniència que es tracte en la present sessió en la necessitat d'adoptar polítiques
i actuacions que permeten la igualtat entre homes i dones, davant la proximitat del
dia 8 de març.

La senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda, considera urgent qualsevol tema relacionat amb la dona i manifesta
el seu suport a què es tracte la moció.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa, considera que la problemàtica de la dona és tan latent que la
moció ha d'entendre's urgent.

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció en el fet
que, entén, es tracta d'un tema polític davant la proximitat del 8 de març i considera
que ha de remetre's a Comissió Informativa a fi que s'estudien i valoren les mesures
proposades.

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

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

2n. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER A ES CREE UN JUTJAT PENAL A XÀTIVA.

N’Ildefons Suárez Garrido,  Regidor  del  Grup Municipal Socialista Obrer
Espanyol, exposa la moció presentada, en data 4 de març de 2004, i justifica la
conveniència que es tracte en la present sessió en la necessitat de sol·licitar a la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques la creació d'un jutjat penal a
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Xàtiva davant la preocupant situació que presenten els Jutjats de XÀTIVA com a
conseqüència de la creixent assumpció d'assumptes.

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció en el fet
que, fins a la data, la intervenció de l'Alcaldia de l'Ajuntament de XÀTIVA  ha anat de
la mà del Conseller de Justícia i Administracions Públiques en la reivindicació del
jutjat penal al Ministeri de Justícia a Madrid, el que, diu, situa en l'actualitat la ciutat
en una posició prioritària per a disposar del meritat Jutjat tan prompte es produïsca
una ampliació. Adquireix compromís, no obstant això, de redactar una carta
sol·licitant del Conseller de Justícia i Administracions Públiques que reprenga
l'assumpte i s'ofereix que el dit document siga subscrit per la totalitat de Grups
Polítics al Consistori.

La senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda, manifesta la seua voluntat que es tracte la moció i expressa els
seus dubtes que existeixca cap expedient per a la implantació de jutjat penal a
XÀTIVA ja que, diu, tot està preparat perquè s'ubique a Alzira on, en la seua opinió,
les institucions han apostat fort i des del principi per això.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa, considera també urgent la moció; recolza que s'insisteixca en el
requeriment i apunta que haguera de sol·licitar-se la implantació de dos Jutjats amb
l'ànim d'atorgar majors garanties al judiciable.

I l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (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), onze vots en contra (el de l'Alcalde-President més els deu dels Regidors
presents del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT

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

3ª. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE L'ELABORACIÓ D'UN PLA DE RETOLACIÓ DE CARRERS
AL CASC ANTIC DE XÀTIVA.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, Portaveu del Grup Municipal Socialista,
planteja davant el Ple, “in voce”, en el desenvolupament del punt de l'Ordre del Dia
corresponent a mocions de caràcter extraordinari, la següent:

Entén el senyor Ortolá Mestre que el nom de XÀTIVA té una enorme
transcendència històricament i actualment. La retolació dels carrers i places de la
Ciutat està realitzada, en la seua pràctica totalitat, en valencià. No obstant això,
existeixen encara alguns indicadors que perduren en castellà el que, unit a la
deterioració de determinades plaques, aconsella l'elaboració d'un Pla Integral de
substitució de retolació indicadora de carrers i places del Nucli Antic de XÀTIVA que
abaste el doble objectiu de renovar-los tots ells i de transcriure'ls en la seua totalitat
al valencià.

Per la seua banda el senyor Alcalde entén que, si bé, diu, la moció haguera
d'anar acompanyada d'un estudi, com a declaració d'intencions li sembla adequada i
recolzarà la seua declaració d'urgència i la seua aprovació final.

I vist açò, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.-  Efectuar declaració d'urgència de la moció presentada pel senyor

Ramon Ortolá Mestre.
SEGON.- Encarregar a l'oficina tècnica municipal que es redacte un Pla
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Integral de substitució de la retolació indicadora de carrers i places del Nucli Antic de
XÀTIVA.

9è. - PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Per part del senyor Ildefons Suárez Garrido:
1. Prega al senyor Alcalde que no es perda el costum de portar a Comissió

Informativa i a Ple la liquidació del Pressupost; i això a fi que puga donar-
se públic coneixement al seu contingut.

2. Pregunta a la Regidora de Joventut per la bossa de lloguer d'habitatges
per a jóvens que es va publicitar fa més, aproximadament, d’un any. Al
que aquesta manifesta que respondrà en la pròxima sessió.

3. Prega a la Regidora de Fira i Festes que, donat del temps transcorregut
des de la seua celebració, es practique la liquidació de la Fira 2003.

Per Part del senyor Vicente Caballero Hidalgo:
1. Pregunta al senyor Alcalde que explique que ha volgut dir amb la seua

afirmació “la FP està desmantellada”. Al que aquest respon que se li
contestarà detalladament en una altra sessió.

Per Part de la senyora Cristina Suñer Tormo:
1. Reclama contestació a la pregunta realitzada en sessions anteriors a la

Regidora Delegada de Fira i Festes sobre la despesa generada per la
realització de la Cavalcada de Reis. El senyor Alcalde manifesta que no
es respondrà en la present sessió. La senyora Suñer Tormo efectua
protesta per incompliment de Llei. El senyor Vicente Parra Sisternes,
portaveu del Grup Popular, contesta a l'originària pregunta dient que la
documentació de la Cavalcada que es disposa consta en l'expedient i que,
a data de hui, la liquidació no està practicada. La senyora Suñer Tormo
insisteix a reclamar la relació de despeses i el senyor Parra Sisternes a
remetre-la a l'expedient.

2. Reclama contestació a la pregunta realitzada en sessions anteriors al
Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme sobre la constància d'un Pla de
substitució de xarxes de plom al Casc Antic. El senyor Vicente Parra
Sisternes respon que no hi ha un Projecte Integral, com tal, i que les
conduccions de plom es van substituint conforme es vénen realitzant
obres en el citat entorn. La senyora Suñer Tormo entén que haguera
d'existir un Pla Integral atès que la utilització del plom en conduccions
d'aigua potable resulta demostradament nociu.

3. Pregunta a la Regidora de Benestar Social i Sanitat sobre el tipus i forma
de contracte de treball realitzat a la treballadora que presta servei en
Infodona, l'horari del servei i si el mateix es publicitarà. Al que aquesta
respon que no és un servei nou, que considera convenient seguir
prestant-lo, que el seu horari és de 14 a 15 hores i que es publicitarà
mitjançant una carta de serveis que s’està elaborant.

4. Pregunta al Regidor d'Educació si l'última guarderia que s'ha posat en
funcionament a la ciutat disposa de llicència d'activitat i si reuneix els
requisits d'adaptació a la LOGSE exigits per la Conselleria d'Educació. Al
que aquest manifesta que respondrà en la pròxima sessió.

5. Sol·licita explicació a la  negació del Regidor d'Educació en Comissió
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Informativa a la pregunta de si la Universitat havia requerit més superfície
per a ampliar estudis a XÀTIVA, en relació amb l'afirmació abocada pel
senyor Alcalde, referida a la mateixa qüestió, en el transcurs del punt
tercer de l'ordre del dia de la present sessió. Respon el senyor Alcalde
que no ha de confondre's més lloc amb més capacitat; que la Universitat li
va transmetre, personalment, que en un lloc més gran apostaria més per
XÀTIVA.

6. Prega a la Regidora de Benestar i Sanitat que es realitzen gestions
tendents a implantar al Centre de Salut d'Ausiàs March el servei
d'urgències per a pediatria.

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

 AMB LA QUAL COSA S'ESTÉN LA PRESENT ACTA, AUTORITZADA
AMB LA MEUA SIGNATURA I EL VISTIPLAU DEL SENYOR ALCALDE. DONE
FE, EL SECRETARI.
      L'ALCALDE,                                                      EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


