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PLE ORDINARI NÚM.   5

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

Al Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i
deu minuts del dia 1 d'abril de l'any 2004, davall la Presidència de N’Alfonso Rus
Terol, Alcalde de Xàtiva, assistit per N’Eduardo Balaguer Pallás, Vice-secretari 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, 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents la totalitat dels components i, per tant, quòrum
suficient, superior al terç de què legalment integren el Ple, per a celebrar 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 - Na Mª José Masip Sanchis
4 - En Rafael Capuz Aznar
5 - En Ramon Vila Gisbert
6 - En Antonio Perales Perales
7 - Na Maria Emília Soro Perona
8 - Na Rosa Maria Esteban Miedes
9 - N’ Elena Llopis Arnero
10 - En Juan Carlos Crespo Badía
11 - En Jorge Herrero Montagud
12 - En Ramon Ortolá Mestre
13 - N’ Ildefonso Suárez Garrido
14 - Na Mar Vicent García
15 - En Rafael Llorens Gozalbes
16 - Na Sònia Arteaga Simón
17 - En Vicent Caballero Hidalgo
18 - En José Martínez Alventosa
19 - Na Cristina Mª Suñer Tormo

No assisteixen el senyor José Antonio Vidal Piquer i el senyor Tomás Fuster
Bellido que excusen la seua no presència a l'hora prevista per a l'inici de la sessió i
que s'incorporen durant el transcurs d'aquesta.

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. 4, DEL 4 DE MARÇ 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'esborrany de l'acta de la sessió
anterior, que havia estat distribuït junt amb la convocatòria de què ara se celebra.

No havent-se formulat cap objecció, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda
aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 4 de març de l'any 2004, sense
esmenes ni propostes de rectificació. 

2n. - EXP. NÚM.  31/2004, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
EXERCICI 2003. RELACIÓ NÚMERO 2

Donat compte de l'informe de l'Interventor-Acctal., de data 23 de març de
2004, en el qual fa constar l'existència d'una sèrie de factures corresponents a
l'exercici 2003 i que han tingut entrada en el registre de factures del Departament
d'Intervenció durant l'any de 2004. 

Donat  compte, igualment, del dictamen de la Comissió Informativa
Permanent d'Hisenda i Promoció Econòmica de data 30 de març de 2004, favorable
a la relació número 2 de reconeixement de crèdits corresponent a l'exercici 2003, de
l'Ajuntament per un import de 124.483,88 €.

Vist l'especialment disposat en els articles 26.2, 60.2 del R.D. 500/90, de 20
d'abril, que desenvolupa 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, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià, manifesta la seua oposició a la proposta de
reconeixement de crèdits que motiva en el següent: considera inacceptable la
situació econòmica de l'Ajuntament; entén que els pressuposts són ficticis i també
així el supòsit romanent positiu; considera que cada regidor gasta quant vol sense
atendre a previsions; suggereix que s'impute el reconeixement de crèdits a càrrec
d'imprevists o a inversions, però mai a pressupost corrent la qual cosa, entén,
acosta a una citació de pràctic esgotament del pressupost de 2004. Posteriorment,
en torn de rèplica, insisteix que amb aquesta dinàmica s'està generant un important
endeutament encobert que no ha de confondre's amb el lògic endeutament bancari
que finança inversions; considera que se consigna menys despesa de la necessària
per a quadrar formalment el  Pressupost per impossibilitat material d'atendre totes
les obligacions que realment es contrauen durant l'exercici; entén que el
reconeixement de crèdits és el resultat de no reconèixer, a propòsit, les factures en
l'exercici a què corresponen per a generar un aparent remament positiu en la
liquidació; recorda que l'informe del senyor Interventor qualifica d'il·legal la generació
d'obligacions sense consignació pressupostària i, finalment, lamenta que  es
descarregue sobre la responsabilitat dels funcionaris la falta d'aplicació de les
factures al seu corresponent exercici quan, a la seua manera de veure, es tracta
d'una pràctica ordenada pels responsables polítics.
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Seguidament pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa. Igualment s'oposa al reconeixement
proposat en base als arguments següents: entén que es tracta d'una mesura
artificial d'aportar despeses de l'exercici 2003 al 2004 per anar acumulant-los; que
s'ha  convertit en la utilització ordinària d'una mesura excepcionalment reconeguda
en la Llei; que, en ocasions, es tracta de reconèixer factures la despesa de la qual
es va contraure més de 6 mesos abans del tancament de l'exercici (el que
exemplifica amb el servei de menjars de la Fira o l'adquisició de medallons); explica
haver arribat a la conclusió que hi ha interès per comptabilitzar inadequadament a fi
de liquidar, aparentment, amb resultat superavitari de 600.000 euros quan, en
realitat, la suma dels dos reconeixements de crèdits supera aqueix supòsit
remament positiu; acaba la seua intervenció sol·licitant una explicació solvent al
motiu pel qual se demora en excés la incorporació de les factures a la comptabilitat
pressupostària i, finalment, lamenta l'actitud del senyor Alcalde d'excusar la situació
en la pràctica administrativa quan, diu, la generació de despesa és responsabilitat
exclusiva del polític.

Sent les 12.20 hores s'incorpora el senyor Tomás Fuster Bellido.
Al seu acabament intervé el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup

Municipal Socialista. Anuncia l'oposició del seu Grup al reconeixement de crèdits en
compartir, principalment, els arguments abocats pels seus predecessors. A més,
considera que, en l'actualitat, els crèdits de 2003 incorporats al vigent pressuposts
superen els 1.050.000 euros el que, diu, sumat a les liquidacions pendents de les
obres del Gran Teatre, Carrer Montcada, etc., situen el remament positiu de la
liquidació de l'exercici 2003 davall el qualificatiu de fictici, al mateix temps que
apel·la que d'aquesta es done complit compte al Ple; entén que l'excés de despesa
que en aquest moment s'ha posat de manifest és el fruit d'una pràctica consolidada
en l'equip de govern de malgastar diners sense miraments ni control en fasts i, al
contrari, ajustar al màxim en partides com el centre d'estimulació precoç, la despesa
d'oficina, beques, etc. Posteriorment, en torn de rèplica a la intervenció del senyor
Alcalde, recorda que en la totalitat d'exercicis anteriors, en contra del que ara es
proposa, el reconeixement de crèdits ha anat contra el remament positiu de la
liquidació i no contra partides del pressupost corrent; que coneix positivament el
mecanisme que utilitza l'Ajuntament de deixar en una carpeta aquelles factures que
manquen de consignació en la seua corresponent partida; que la condició de
romanent positiu fictici s'agreuja pel fet que, a més, no s'hagen provisionat els
saldos de dubtós cobrament; entén que l'endeutament entre curt i llarg termini està
al voltant dels 9.000.000 euros; malgrat l'important volum de majors ingressos
generats davall el mandat del govern popular la dinàmica descontrolada de
contraure despesa corrent a què s'han acostumat els regidors de l'equip de govern,
diu, han  portat l'Ajuntament a aquesta situació d'alarma.

Sent les 12.40 hores s'incorpora el senyor José Antonio Vidal Piquer.
Tanca el torn de paraula el senyor Alcalde-President. Manifesta que la gestió

del pressupost i la rendició de comptes és responsabilitat del senyor Interventor;
entén que s'opta pel sistema de reconeixement de crèdits com a fórmula legal de
pagar la generació de despesa contreta que no té acomodament en l'exercici en què
es va produir; considera que la pràctica és idèntica a la que es duu a terme en
qualsevol Administració Pública, fins i tot a l'Ajuntament de Xàtiva davall la direcció
de l'anterior equip de govern, amb l'excepció, diu, que abans, a més de caldre
reconèixer crèdits, es tancaven els pressuposts amb dèficit i s'incrementava en
endeutament bancari; expressa, en la seua opinió, que la Ciutat ha canviat per a bé,
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que hi ha molts actes i esdeveniments i que això comporta despesa però projecta el
nom de Xàtiva; respecte d'això del resultat final d'algunes partides en concret diu, en
referència les despeses protocol·làries, que la seua atenció resulta necessària
inclusivament, abunda, la seua bona gestió rendible; exposa que el reconeixement
d'aquells crèdits que no han pogut ser comptabilitzats en l'exercici en què es van
contraure només pot realitzar-se de dues formes: a càrrec del romanent positiu de la
liquidació o mitjançant préstec. Finalitza la seua intervenció manifestant que, fins al
moment, davall el seu govern s'ha pagat tot quant s'ha contractat; que es gasta
d'acord amb el que es té davall el suport que li atorguen les urnes; que davall el seu
mandat s'ha realitzat una important política de generació de recursos, inclusivament
perseguint actituds moroses, la qual cosa els ha proporcionat òptima capacitat de
despesa; que els pronòstics de dèficit pressupostari es vénen realitzant des de fa
anys sense que, fins a la data, s'hagen complit.

I vist tot açò, l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el del senyor Alcalde-
President més els onze dels Regidors del Grup Popular), nou vots en contra (els set
dels Regidors del Grup Socialista, més el del Regidor integrant del Grup Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la Regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista València) i cap abstenció, s’adopta l'ACORD següent: 

Primer.- Aprovar la relació número 2 de reconeixement de crèdits de l'exercici
de 2003, corresponent a l'Ajuntament, per un import de 124.483,88 €, segons relació
presentada per la Intervenció  de Fons i que consta en l'expedient de referència.

Segon.- Comunicar el present acord al departament d'Intervenció de
l'Ajuntament perquè en prenguen coneixement i efectes oportuns.

3r.- EXP. NÚM.  209/2004 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2004, DE
SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇADA AMB EL ROMANENT DE
TRESORERA PER A DESPESES GENERALS.

Donat compte dels antecedents de l'expedient de modificació del pressupost
en el si del qual consta informe de l'interventor-acctal. proposant suplementar
diverses partides del vigent pressupost que, a causa de l'aplicació de despeses
provinents de reconeixement de crèdits d'exercicis anteriors, es carregaran a les
previsions del pressupost de 2004 presentant, en conseqüència, un crèdit disponible
manifestament insuficient per a atendre les despeses ordinàries de l'exercici; al
temps, es planteja incrementar partides del pressupost d'inversions per a finançar
els honoraris de redacció del projecte del nucli antic i diverses actuacions al
cementeri municipal.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Promoció Econòmica de
data 30 de març de 2004.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista València, Manifesta la seua oposició a la proposta de modificació
de crèdits del pressupost per quant, diu, resulta absolutament contradictòria amb la
pràctica de bona gestió pressupostària adduïda pel senyor Alcalde. Demostra que el
romanent es destina majoritàriament a pal·liar l'increment de despesa corrent
produïda en 2003; evidència que és pressuposada, a posta, crèdits manifestament
insuficients i deixa al descobert, a més, que el desequilibri pressupostari del passat
exercici l'ha provocat la despesa corrent i no la inversió.

Seguidament pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa. Igualment s'oposa a la modificació de
crèdits en demostrar, diu, que el de 2004 és un pressupost fictici les previsions del
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qual no responen a les necessitats reals que demanden els serveis. Manifesta que
estaria a favor de la modificació si el romanent suplementara, únicament, despesa
de l'exercici anterior.

 Al seu terme intervé el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Municipal
Socialista. Planteja la seua oposició a la modificació de crèdits tota vegada que, diu,
la font de generació d'ingressos no respon a un veritable remament positiu.
Considera que el superàvit de la liquidació s’ha “inflat” considerablement i anuncia
que el reconeixement de crèdits d'exercicis anteriors i l'atenció de despesa a càrrec
del vigent pressupost de 2004 lluny de significar una mesura d'austeritat i control
pressupostari no suposa més que un ajornament del veritable dèficit estructural
existent.

Finalment el senyor Alcalde-President. Entén que el missatge negatiu
respecte de la gestió pressupostària per part de l'oposició sempre ha estat el mateix
i durant huit anys s'han equivocat; considera que l'Ajuntament de XÀTIVA té hui
menys endeutament i més patrimoni; expressa que el seu plantejament és gastar el
que toque i cobrar a qui i el que toque.

I vist tot açò, l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el del senyor Alcalde-
President més els onze dels Regidors del Grup Popular), nou vots en contra (els set
dels Regidors del Grup Socialista, més el del Regidor integrant del Grup Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la Regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista València) i cap abstenció, va adoptar l'ACORD següent: 

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost número 2/2004, per suplement
de crèdits per un import de 289.588,98 €, finançada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, incrementant les partides que figuren en l'expedient, i amb el següent
resum per capítols:

Capítol II: Despeses corrents 47.207,23
Capítol IV: Transferències corrents 171.987,33
Capítol VI: inversions de capital                70.394,42
Total suplement de crèdits 289.588,98

Segon.- Exposar al públic la present modificació del pressupost, mitjançant la
seua publicació en el butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies
hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels interessats,
havent d'entendre definitivament aprovada la modificació pressupostària una vegada
transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagen formulat
reclamacions.

Tercer.- Notificar el present acord a la Intervenció de Fons per a la seua
tramitació i efectes oportuns.

4.- EXP. NÚM.  556/2003.ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀNSIT AL
CASC ANTIC DE XÀTIVA.

Vista la proposta del Regidor Delegat de Trànsit de 29 de març de 2004.
Vist el procediment seguit per a l'aprovació de l'Ordenança Reguladora del

Trànsit al Casc Antic de Xàtiva, aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de
Xàtiva en data 13 de novembre de 2003, on es disposa l'obertura d'un període
d'informació pública i audiència als interessats per termini de trenta dies hàbils
següents a la publicació de l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, a fi que pogueren presentar-se reclamacions i
suggeriments. 
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Atès que a la finalització del citat termini no s'han presentat reclamacions al
text aprovat provisionalment.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista València, entén que es tracta d'una ordenança positiva com a
primera mesura però sol·licita de l'equip de govern una regulació més àmplia del
Nucli Antic.

Seguidament pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa. Anuncia que s'abstindrà malgrat que, diu,
s'ha recollit en el text de l'Ordenança l'al·legació per ell formulada; considera que cal
un projecte global per al Nucli Antic i que l'Ordenança generarà una major tensió
entre els veïns.

Al seu acabament intervé el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Municipal
Socialista.  Expressa l'opinió del seu grup positiva respecte de la peatonalització, si
bé, diu, haguera d'anar en el marc de mesures integrals al Casc Antic. De no fer-se
així difícilment es podran compatibilitzar l'exercici d'activitats lúdiques i el dret a viure
en pau i tranquil·litat per part dels veïns. Considera que l'ordenança no ha estat
majoritàriament ben rebuda pels veïns pel que suggereix que la seua aprovació
definitiva quede posposada fins a aconseguir un consens amb aquests i amb els
propietaris de locals d'oci.

A continuació el senyor Juan Carlos Crespo Badía, Regidor de Trànsit i
Seguretat Ciutadana. Considera que l'aspiració d'un Pla més global del Nucli Antic
no ha de ser obstativa perquè, en aquests moments, puguen implantar-se mesures
com aquesta. Entén que el fet que totes les esmenes presentades pels distints
grups municipals hagen estat acceptades, unit al fet que ja s’ha adoptat altres
mesures en el citat entorn tals com suspensió de llicències a nous pubs, limitadors
de potència, insonorització de locals, compliment d'horaris de tancament, etc, que
s'hagen mantingut reunions amb els regents dels locals i amb els veïns i que
l'Ordenança haja nascut de la pròpia Associació de Veïns haguera de ser argument
suficient perquè aquesta obtinga el suport unànime de la Corporació. Manifesta que,
en la seua opinió la mesura és molt positiva i que el seu únic contrapunt consisteix
al dipòsit que, en qualitat de finassa, ha de consignar-se per a obtenir un
comandament a distància i l'import del qual es correspon amb el cost d'adquisició
del dit instrument al mercat, 25 euros.

Tanca el senyor Alcalde-President. Entén que és obligació de l'Ajuntament
conciliar el dret al descans dels veïns amb el dret a l'oci dels ciutadans, màximament
davall una concepció de Xàtiva com a ciutat oberta; opina que la nova zona d'oci
descongestionarà el Nucli Antic; implantar la mesura que ara es regula mitjançant
ordenança resulta necessària per a minimitzar la problemàtica actual; finalment,
posa de manifest l'excel·lent disposició dels amos de pubs amb implantació a la
zona.

I vist tot açò, l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el del senyor Alcalde-
President més els onze dels Regidors del Grup Popular), cap en contra i nou
abstencions (els set vots dels Regidors del Grup Socialista, més el del Regidor
integrant del Grup Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la
Regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista València), adopta l'ACORD següent: 

Primer.- Aprovar definitivament l'Ordenança reguladora del Trànsit al Casc
Antic de Xàtiva.

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de l'Ordenança
en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de la seua entrada en vigor.
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5è.- EXPTS. NÚMS.  180/2004 I 181/2004. SUPRESSIÓ D'UN LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT I CREACIÓ DE DOS
LLOCS DE TREBALL D'ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT.

Vista la proposta del Regidor Delegat de Recursos Humans de 4 de març de
2004.

Vist el certificat de la Secretaria General de 3 de març de 2004 sobre
aprovació de la plantilla de personal, per acord plenari d'aquest Ajuntament, on
consta vacant un lloc de Tècnic d'Administració General en la Plantilla de Personal
Funcionari.

Vista l'actual reorganització de departaments municipals, d'on han sorgit les
necessitats reals de recursos humans que han de formar part d'aquells, destacant-
se com prioritari resoldre la carència de personal administratiu que assumisca les
tasques pròpies de la dita funció en els serveis municipals que es presten als
ciutadans, permetent, així mateix, crear una estructura departamental d'acord amb
els principis constitucionals que han d'inspirar l'actuació administrativa. 

Considerant, a més, que la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures
Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, que modifica 167 i 169 del Real Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, inclou en l'Escala d'Administració General la
Subescala de Gestió, aconseguint així una major connexió entre els grups
professionals, establint mecanismes més àgils i pràctics que possibiliten la
promoció.

Atès que per a complir les exigències legals, es fa necessari iniciar un pla
estratègic que permeta vincular la plantilla als objectius de l'organització
administrativa municipal i a la política d'ocupació, creant-se els llocs de treball
necessaris en la Plantilla de Personal Funcionari.  D'aquesta manera es garantirien
els processos de promoció interna i consolidació d'ocupació temporal, amb la
finalitat que el personal al servei d'aquest Ajuntament puga exercir el dret a la
carrera administrativa.

Vistos els articles 90 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per Llei 11/1999, de 21 d'abril, i per Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local i 126 del Real
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

Vist el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana aprovat per
Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Foment, Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 25 de març de 2004, en sentit favorable a la
proposta.

En torn d'intervencions, únicament la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista València i el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa, els qui consideren, ambdós, inadequada una
modificació de la Plantilla en el moment en què s'està tramitant la Relació de Llocs
de Treball de l'Ajuntament. La proposta, diuen, limita les possibilitats del personal
contractat laboral ja que, per preveure's la provisió per promoció interna dels llocs de
nova creació, únicament optaran a ells el personal funcionari.

I vist tot açò, l'Ajuntament Ple, per dènou vots a favor (el del senyor Alcalde-
President més els onze dels Regidors del Grup Popular, més els set vots dels
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Regidors del Grup Socialista) cap en contra i dues abstencions (el vot del Regidor
integrant del Grup Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la
Regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista València), adopta l'ACORD següent: 

Primer.- Suprimir de la Plantilla de Personal Funcionari d'aquest Ajuntament
el lloc de Tècnic d'Administració General, actualment vacant.

I per unanimitat:
Segon.- Crear dos llocs de treball d'Administratiu d'Administració General en

la Plantilla de Personal Funcionari, classificats en el Grup C de titulació, nivell de
Complement de Destí 19 i complement específic assimilat als llocs pertanyents a
aquesta Subescala.

Tercer.- Notificar el present acord, que es motiva en la necessària
racionalització de la plantilla municipal de conformitat amb el que disposa l'article 90
de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l'Administració de l'Estat
i a la de la Comunitat Autònoma i donar compte d'aquest a la Junta de Personal. 
 

6è. - EXP. NÚM. 196/2002.- SOBRE APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA PER
A REGULAR LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INFRAESTRUCTURES
RADIOELÈCTRIQUES,  EN EL TERME DE XÀTIVA.

Vist l'acord plenari adoptat en data 6 de març de 2003, a proposta del Regidor
Delegat d'Urbanisme   derivat de  la necessitat de regular certes normes per a la
instal·lació i funcionament d’infrastructures radioelèctriques,  en el terme de Xàtiva,
es va procedir a sotmetre a exposició pública l'Ordenança  local reguladora del
procés d'ubicació, instal·lació i funcionament d'infraestructures readioelèctriques de
telecomunicació, per al terme de Xàtiva.

Donat compte que l'Ordenança  reguladora de la instal·lació i funcionament
d’infrastructures radioelèctriques, va ser sotmesa a informació pública, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant 30 dies hàbils exhibint
la seua documentació completa, DOGV núm. del 14 de maig  de 2003, de
conformitat al procediment de l'art. 49 de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació
de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Vista l'única al·legació interposada en data 27 de juny de 2003, per Telefónica
Mòbils Espanya S.A.

Vistos els informes subscrits pel Vice-secretari, Secretari en funcions, de
l'Ajuntament de Xàtiva i per l'Enginyer tècnic industrial municipal.

Vist el dictamen favorable de la   Comissió  Informativa   d'Obres i Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, de data 29 de març de 2004.

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

Primer.-  Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició
pública de l'Ordenança local reguladora del procés d'ubicació, instal·lació i
funcionament d’infrastructures radioelèctriques de telecomunicació en el terme
municipal de Xàtiva i, en conseqüència, aprovar el seu text definitivament
condicionat al següent:

a) Que per part de l'Administració de l'Estat, Ministeri de Ciència i
Tecnologia, s'emeta el preceptiu informe, conforme al que disposa
l'art. 10 i 55 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.

b) Que siga introduït, conforme a l'informe de l'enginyer tècnic
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municipal, a l'article 9 punt 9, un nou apartat establint-se com a lletra
F), amb la següent redacció literal: ” S'estableix una distància
mínima de 1.000 metres a sòl urbà, urbanitzable,  excepte en zones
industrials. Havent de guardar únicament la distància de 1000
metres, en zones industrials respecte de zones dotacionals
educatives-esportives.”.

Segon.- Desestimar de ple la resta de les al·legacions interposades per
Telefónica Mòbils Espanya S.A., en  base als arguments jurídics i tècnics que es
contenen en els informes evacuats pel Vice-secretari, Secretari en funcions, de
l'Ajuntament de Xàtiva i l'Enginyer tècnic industrial municipal.

Tercer.- Facultar el senyor Alcalde perquè, una vegada emès el corresponent
informe per part de l'Administració de l'Estat i per al cas que el dit informe siga
favorable, procedisca a la publicació en el BOP del text íntegre de l'Ordenança, previ
a la seua entrada en vigor.

Quart.- Donar compte del present acord, amb règim de recursos, a Telefónica
Mòbils Espanya S.A. i, perquè en prenguen coneixement i efectes, al Departament
d'Urbanisme, al de Medi Ambient i a l'Oficina Tècnica Municipal. 

7è. -EXPT. NÚM. 416/2003.- ESTIMACIÓ I DESESTIMACIÓ DELS
RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS, I APROVACIÓ  DEL COMPTE DE
LIQUIDACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ FORÇOSA SECTOR R-1
BOLA I, PROMOGUT PER PLA PARCIAL CAMÍ DE LA BOLA SL.,RESULTANT
DE L'ESTIMACIÓ DEL RECURS.

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

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en què  consta l'acord de
l'Ajuntament Ple de data 4 de desembre de 2003, pel que va ser aprovat
definitivament el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució del Sector R-1,
Bola I, sòl urbanitzable residencial, redactat pels  Enginyers de Camins, Canals i
Ports, En Javier Segura Bono, i En Rafael Roldán Ortega.

Resultant, que durant l'esmentat període  es van formular dues
al·legacions,  per SRA Dolores Ballester Vila i per SRA Mercedes Peris Camús,
presentant amb els mateixos arguments novament sengles recursos de reposició.

Vistos els  informes redactats per l'oficina tècnica municipal,  així com els
relatius a les valoracions constructives.

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

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obres, i Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, de data 29 de març de 2004.

L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el del senyor Alcalde-President més
els onze dels Regidors del Grup Popular) set en contra (els set vots dels Regidors
del Grup Socialista)  i dues abstencions (el vot del Regidor integrant del Grup Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la Regidora integrant del Grup
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Bloc Nacionalista València), RESOL EL SEGÜENT: 
Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per  SRA Dolores

Ballester Vila, quant  a allò que s'ha al·legat sobre la  disconformitat amb la valoració
de determinats béns constructius, en base a la valoració tècnica obrant en
l'expedient.

I, en virtut d'això, aprovar la modificació del compte de liquidació provisional,
del  Projecte de Reparcel·lació Forçosa del Sector residencial R-1, Bola I,
promoguda per la mercantil Pla Parcial Camí La Bola SL, adjudicatària del Programa
d'Actuació Integrada del Sector R-1  Bola I, derivada de la resolució estimatòria de
l'esmentat recurs de reposició interposat, que fixa una nova indemnització de les
construccions que ascendeix a un valor total de 14.284,62 euros, a incloure a favor
de la dita  propietària.

Segon.- Desestimar el recurs de reposició interposat per  SRA Dolores
Ballester Vila, en aplicació d'idèntics arguments que van motivar la desestimació de
l'al·legació prèvia, per entendre's que les "despeses generals del contractista",-
executor material de l'obra civil d'urbanització,- són un concepte diferent de les
"despeses generals de l'urbanitzador",- gestor de la programació urbanística del
sector. 

Tercer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per SRA  Mercedes
Peris Camús, pels mateixos motius exposats en la resolució de l'al·legació prèvia,
per la qual  la compareixent demanava  s'utilitzaren coeficients correctors per a
ponderar el supòsit diferent valor dels també diferents productes immobiliaris que es
reparteixen en la reparcel·lació. I això perquè, conforme a la legislació urbanística,
tals coeficients s'empraran només quan els valors entre els uns i els altres productes
siguen molt diferents, i no sols diferents. En aquest sentit, no queda demostrat per la
interessada que els productes immobiliaris que es distribueixen (habitatges d'unes o
altres tipologies) hagen de tenir valors molt diferents en el limitat àmbit del sector, ni
s'han aportat estudis de mercat que pogueren abundar en aquesta suposició, ni, en
síntesi, s'han calculat o proposat coeficients correctors concrets.

Quart.- Notificar el present acord a la mercantil promotora,  als titulars
cadastrals del sector, al Departament d'Obres, a l'Arquitecte municipal, i a
l'Arquitecte assessor urbanista,  al Biòleg municipal, així com al Regidor d'Obres i
Urbanisme. I facultar l'Alcalde President  per a la remissió de l'edicte d'aprovació del
Projecte de Reparcel·lació al  DOGV, a fi de l'exposició al públic de l'aprovació del
Projecte de Reparcel·lació forçosa, amb les modificacions introduïdes en el compte
de liquidació.

8è. - 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 181 al 296 de 2004 (corresponent al mes de març de 2004).
De la qual cosa, queda el Ple assabentat.

9è. DESPATX EXTRAORDINARI

Es dóna compte al Ple de les mocions, de caràcter extraordinari, presentades
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per a la seua discussió i debat en la present sessió, que no han format part de
l'ordre del dia.

9è.1.- EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE L'ESTUDI DE DETALL PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE L'INSTITUT DR. LLUIS  SIMARRO LACABRA A LA
PARCEL·LA DOTACIONAL DEL SECTOR R-3 EL PALASIET.

De conformitat amb el que preveu l'article 91.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en
relació amb l'article 83 de la citada norma i 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, el Ple,
per unanimitat i sense debat previ, declara procedent que se sotmeta a debat i
resolució la moció següent: 

Donat compte de l'acord plenari adoptat en data 3 d'octubre de 2002,
proposant a la Conselleria d'Educació i Cultura la cessió d'una parcel·la dotacional
pública per a construcció d'un nou Institut d'educació secundària, Dr. Lluís Simarro
Lacabra.

Donat compte de l'acord plenari de data 8 de maig de 2003, pel qual es va
aprovar un  Estudi de Detall, per a la  construcció d'un nou institut als terrenys
destinats a Dotació educativa cultural en el sector Palasiet Parcel·la ED-118, d'una
superfície de 14.000 m2.

Resultant, que  amb Registre d'eixida núm.25.294,  de data 29 de gener de
2003,  per la societat mercantil creada pel Govern Valencià, Construccions i
Infrastructures Educatives de la  Generalitat Valenciana, SA., es va sol·licitar a
l'Ajuntament un solar  per a la construcció del nou Institut Dr. Lluís Simarro Lacabra,
que siga viable tècnicament per a l'edificació projectada que haurà de tenir
necessàriament  una superfície de 19.000 m2. (18.000 m2 sense reserva
d'ampliació).

Resultant, que per iniciativa municipal, es va encarregar a l'Arquitecte
municipal, la redacció d'un nou  Estudi de Detall, que té com a objecte la modificació
del traçat del vial situat més a l'Oest de la xarxa viària del Sector Palasiet a fi
d'agrupar la parcel·la de sòl dotacional definida en l'anterior Estudi de Detall amb
data 5 de febrer 2003, amb part d'una altra parcel·la dotacional situada al nord-oest
del mateix sector. A fi d'obtenir la parcel·la requerida per a la realització de l'Institut
Simarro,  per a la qual fa falta una superfície de 19.000 m2 nets.

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

Vist el dictamen favorable de Per la   Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 29 de març de 2004.

Per l'Ajuntament Ple, unanimitat i sense debat previ, adoptat l'ACORD
següent:

Primer.- Sotmetre a informació pública, l'Estudi de Detall, d'iniciativa
municipal,  proposat per a la  construcció d'un nou institut als terrenys destinats a
Dotació educativa cultural en el sector Palasiet Parcel·la ED-118, que té com a
objecte la modificació del traçat del vial situat més a l'Oest de la xarxa viària del
Sector Palasiet a fi d'agrupar la parcel·la de sòl dotacional definida en l'anterior
Estudi de Detall amb data 5 de febrer 2003, amb part d'una altra parcel·la dotacional
situada al nord-oest del mateix sector, a  fi d'obtenir la parcel·la requerida per a la
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realització del nou Institut d'educació secundària, Dr. Lluís Simarro Lacabra, per a la
qual cal una superfície de 19.000 m2 nets. Durant un període de 20 dies hàbils,
mitjançant la publicació un anunci en un diari d'informació general editat en la
Comunitat i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant el
qual, es podran  formular  al·legacions, així com es podrà consultar en aquest
Ajuntament, les actuacions que  es  deriven de la referida documentació.

Segon.- Remetre avís amb el contingut de l'Estudi de Detall, que se sotmet a
informació pública, als titulars de drets afectats per l'actuació proposada al domicili
fiscal dels qui consten en el Cadastre. Donar compte a l'arquitecte municipal, als
Inspectors municipals i al Supervisor de les obres d'urbanització.

9è.2.- RATIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, SOBRE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, DAVANT EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA, INTERPOSAT PER SRA CRISTINA Mª
SUÑER TORMO.

De conformitat amb el que preveu l'article 91.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en
relació amb l'article 83 de la citada norma i 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, el Ple,
per dotze vots a favor (el del senyor Alcalde-President més els onze dels Regidors
del Grup Popular) nou en contra (els set vots dels Regidors del Grup Socialista, més
el vot del Regidor integrant del Grup Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa,
més el de la Regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista València) i cap
abstenció, declara procedent que se sotmeta a debat i resolució la moció següent: 

Per la Junta de Govern Local, de 15 de març de 2004, es va adoptar l'Acord
següent:

“19è.4.-   EXPT.  NÚM.   620/03, DE SRA CRISTINA SUÑER TORMO,
SOBRE RECURS DAVANT LA SALA D'ALLÒ CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
REMISSIÓ D'EXPEDIENT ADMINISTRATIU.

Vist l'escrit de 19 de Febrer de 2003, Registre d'Entrada en aquest
Ajuntament núm. 3736, de 24 de febrer de 2003, de la Secretària de la Sala d'allò
Contenciós-Administratiu, Secció Primera, del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, relatiu al Recurs  núm. 1/149/2004 interposat per SRA
Cristina Suñer Tormo, en l'expedient municipal núm. 620/2003, contra l'Ordenança
Fiscal de l'Ajuntament reguladora del servei d'Atenció al Centre d'Estimulació Precoç
i es requereix a aquest Ajuntament perquè en el termini  VINT DIES  es remeta
l'expedient administratiu corresponent, en fotocòpia autenticada, amb índex, i citant
al mateix temps a aquesta Administració, segons  quant estableixen els  articles 49,
50   i 78 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, núm. 29/98, de 13 de
Juliol. 

Vist l'acord plenari de 30 de desembre de 2003 pel qual es va resoldre
l'aprovació definitiva de l'Ordenança, hui recorreguda, desestimant l'al·legació
escrita presentada pel Regidor En José Martínez Alventosa, representant del Grup
municipal Entesa, i l'al·legació “in voce” formulada per la hui actora, Regidora SRA
Cristina Suñer Tormo, representant del Grup municipal Bloc Nacionalista-Esquerra
Verda.
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Vist el contingut del preceptiu informe jurídic emès pel senyor Vice-secretari,
Secretari General en funcions, a requeriment de l'Alcaldia, en què es posa de
manifest l'existència de defectes en la tramitació  d’expedient que vicien
d'anul·labilitat l'acord d'aprovació definitiva de l'Ordenança i que recomanen
l'estimació de les al·legacions d'origen, la suspensió de l'execució de l'acord
recorregut, l'esmena de vicis i la ulterior, si és procedent, aprovació definitiva,
publicació  i entrada en vigor de l'Ordenança Fiscal.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i sense debat previ, va adoptar
l'ACORD següent:

Primer.- Estimar part de les al·legacions formulades per  SRA Cristina Suñer
Tormo, en la sessió plenària de 30 de desembre de 2003, en relació amb l'informe
jurídic emès per la Secretaria General.

Segon.- Donar compte del present acord a la Sala Contenciosa-
Adminsitrativa del Tribunal superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, perquè
produïsca els seus efectes en el recurs núm. 1/149/2004, donant per acabat el
procediment en tant que es dóna satisfacció extraprocessal a les pretensions de la
part actora.

Tercer.- Notificar el present acord a la Sala Contenciosa-Adminsitrativa del
Tribunal superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, perquè produïsca els seus
efectes en el recurs núm. 1/149/2004; a la Regidora recurrent, a la Regidora
delegada de Benestar Social i Sanitat, a la Intervenció i a la Tresoreria General de
l'Ajuntament, així com a la representació processal de l'Ajuntament de XÀTIVA,
perquè en prenguen coneixement i als efectes que en Dret siguen procedents.”

En torn d'intervencions la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Municipal
Bloc Nacionalista València, manifesta la seua disconformitat amb la resolució
adoptada per la Junta de Govern Local, i per consegüent amb la seua ratificació
plenària, en considerar-lo òrgan manifestament incompetent per a resoldre matèries
l'atribució de la qual correspon al Ple, al marge, diu, del fet de trobar-se viu i pendent
de resolució el recurs de reposició interposat contra el citat acord de la Junta de
Govern de data 15 de març de 2003. A més, continua, entén que se l’ha obligat a
interposar un recurs contenciós administratiu que es podia haver evitat amb
l'estimació de les seues al·legacions per part del Ple.

I vist açò l'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el del senyor Alcalde-
President més els onze dels Regidors del Grup Popular) nou en contra (els set vots
dels Regidors del Grup Socialista, més el vot del Regidor integrant del Grup Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la Regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista València) i cap abstenció, va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Ratificar l'acord adoptat el passat 15 de març de 2003, per la Junta
de Govern Local d'aquest Ajuntament pel qual es confereix satisfacció
extraprocessal a les pretensions de la part actora i, en virtut d'això, estimar les
al·legacions formulades per la Regidora d'aquest Ajuntament SRA Cristina Suñer
Tormo, en la sessió plenària de 30 de desembre de 2003, en relació amb l'aprovació
definitiva de l'Ordenança Fiscal reguladora del servei d'Atenció al Centre
d'Estimulació Precoç, declarant la nul·litat de l'acord d'aprovació definitiva i ordenant,
al temps, la suspensió de l'execució d'aquest, l'esmena de vicis que patisca i la
ulterior, si és procedent, aprovació definitiva, publicació  i entrada en vigor de
l'Ordenança Fiscal.

Segon.- Donar compte del present acord a la Sala Contenciosa-
Adminsitrativa del Tribunal superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, perquè
produïsca els seus efectes en el recurs núm. 1/149/2004, sol·licitant que es done per
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acabat el procediment.
Tercer.- Notificar el present acord a la Regidora recurrent, a la Regidora

delegada de Benestar Social i Sanitat, a la Intervenció i a la Tresoreria General de
l'Ajuntament, així com a la representació processal de l'Ajuntament de XÀTIVA,
perquè en prenguen coneixement i als efectes que en Dret siguen procedents.-

9è.3.- - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA UNIDA + ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA, SOBRE LA
COL·LOCACIÓ D'UN MONUMENT RECORDATORI A LES PERSONES MORTES
EN EL BOMBARDEIG DE L'ESTACIÓ DE XÀTIVA DE L'ANY 1939. 

En José Martinez Alventosa, pel Grup Municipal Esquerra Unida + Esquerra
Valenciana: Entesa, explica la moció presentada en data 1 d'abril de 2004 i justifica
la raó que es tracte en la present sessió en la conveniència que, complint-se el 75
aniversari del bombardeig de XÀTIVA, es col·loque un monument prop de l'Estació
del ferrocarril en memòria de les morts sofertes el 12 de febrer de 1939. En aquest
sentit, diu, la seua moció planteja el reconeixement per part del Ple a tots aquells
que, com a conseqüència del bombardeig que va sofrir XÀTIVA per l'aviació italiana,
van morir per la democràcia de l'Estat. 

El senyor Alcalde motiva la seua negativa a declarar urgent la moció en
entendre que aquesta, per la seua pròpia naturalesa, manca de tal condició.

Vist açò, l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (els set vots dels Regidors
presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista
València, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana:
Entesa) i dotze vots en contra (el de l'Alcalde-President més els deu dels Regidors
presents del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

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

9è.4. MOCIÓ “IN VOCE” DEL SENYOR RAMON ORTOLÁ MESTRE
SOBRE RECONEIXEMENT AL POETA GIL ALBERT.

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 complint-se en el present any el centenari
del naixement del Poeta Gil Albert, natural d'Alcoi però estretament vinculat a Xàtiva
i al Montsant, resultaria adequat realitzar gestions amb la propietat del citat entorn i
amb la Conselleria de Cultura a fi de col·locar, precisament a Montsant, una placa
commemorativa del tals efemèrides.

Per la seua banda el senyor Alcalde manifesta la seua conformitat amb la
moció plantejada, si bé, suggereix que siga l'Administració Autonòmica la que es
dirigisca als propietaris de Montsant

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

Ramon Ortolá Mestre.
SEGON.- Insta la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat

Valenciana a fi que realitze les gestions necessàries tendents a col·locar en l'entorn
de Montsant una placa commemorativa del naixement del poeta Gil Albert i de la
seua vinculació a la ciutat de Xàtiva. 
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10è. PRECS I PREGUNTES.

Es van formular els següents  precs i preguntes:

Per SRA Cristina Suñer Tormo, presentades per escrit el 31 de març de
2004. Preguntes:

1r. – Al Sr. Alcalde-President: ”Donades les seues declaracions en mitjans de
comunicació, Quin és el seu pla de privatització previst per a la fira, els agents
econòmics que intervindran, partides pressupostàries afectades, ingressos
previstos...?. Al que aquest respon que no sap que vol dir privatitzar la Fira i que, en
conseqüència, que se li pregunte al mitjà de comunicació que ho va publicar.

2n.- A la Regidora Delegada de Fira i Festes, SRA Rosa María Esteve
Miedes: 

“- Quin és el balanç econòmic final de la Cavalcada de Reis i Nadal de 2003?.
Donada la compra de material i diversos ornaments participants en la cavalcada,
quina utilització futura està prevista d'aqueix material per a amortitzar la seua
despesa?. Al que aquesta respon que el balanç pot obtenir-lo en el departament
d'Intervenció, constant assentada en comptabilitat cada factura generada; que el
material utilitzat en la cavalcada és propietat de l'Ajuntament qui decidirà si en el
futur el lloga o el ven.

- En l'Acta de la Junta de Govern Local, consta la participació d'un nombre de
persones que fan treballs voluntaris, En concepte de què es realitzen pagaments a
persones que són VOLUNTÀRIES?  i atès que és un pagament d'una administració
pública Qui són aquestes Persones?. Al que aquesta respon que els voluntaris són
jóvens col·laboradors de Xàtiva als qui se'ls dóna una gratificació igual que es fa
amb els de Protecció Civil, etc. El seu número i identificació consten en Intervenció.

- Quin és el Balanç econòmic del mercat medieval celebrat en Nadal de 2003,
pressupost d'instal·lació, pressupost de neteja, seguretat ciutadana prevista i
suposats ingressos?. Al que aquesta respon que no es tracta d'un mercat medieval
sinó artesanal i que el seu cost ha sigut zero euros.

3r.- Al Regidor Delegat de Parcs i Jardins, En Vicente Parra Sisternes:

- Com es realitza el manteniment de parcs i jardins a partir d'abril de 2004,
atès que aquesta partida està esgotada?. Al que aquest respon que amb el
suplement de crèdit i la bossa de vinculació; que s'ha vingut gastant conforme a les
necessitats del servei i les que es presenten s'atendran conforme a les possibilitats
pressupostàries.

4t.- A la Regidora Delegada de Benestar Social, SRA Mª José Masip Sanchis:
- Tenint en compte que els usuaris del Centre d'Estimulació Precoç, faran

aportacions en concepte de donatius al centre i per a saber sobre la realitat
d'aquests fets: Quin criteri es continua per a rebre aquestes donacions? Quina
quantitat va rebre el centre en concepte de donacions i quina va ser la seua
utilització? Consta en el pressupost de l'any 2003 les donacions rebudes?. Al que
aquesta respon que el criteri, quantitativament parlant, ho marca la Conselleria; que
es van recaptar un total de 295 euros com a aportacions voluntàries; que es va
informar a totes les famílies de tal abast; que d'un pressupost global del centre de
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58.295 euros només 295 han sigut aportats per les famílies dels usuaris amb el que
es pretén que aquestes s'impliquen; que tots els ingressos estan comptabilitzats;
que la informació als pares sobre el caràcter voluntari de l'aportació es va donar
verbalment. 

En relació als precs i preguntes formulades per la mateixa Regidora, la
senyora Cristina Suñer Tormo, oralment, en el transcurs de la sessió ordinària
anterior, els regidors  que es relacionen van respondre el següent:

5è.- Respecte de la situació de legalitat i d'adaptació a la legislació sectorial
educativa de les guarderies infantils de XÀTIVA, el senyor Ramon Vila Gisbert
respon que no és competència municipal vigilar pel compliment de les condicions de
la LOGSE.

6è.- Respecte de la possibilitat de realitzar gestions tendents a implantar al
Centre de Salut d'Ausiàs March el servei d'urgències per a pediatria, la senyora
Maria José Masip Sánchis informa que el centre funciona com d'atenció continuada
amb pediatres de matí i vesprada; que, segons li consta, en cap centre hi ha
pediatres d'urgències i que el dit servei el presten els facultatius de medicina
general.

Per D. José Martínez Alventosa:

1r.- Pregunta al senyor Antonio Perales Perales sobre quants comptadors del
servei de subministrament domiciliari d'aigua potable hi ha avariats i sobre quin
criteri es continua per a la seua reparació; a la qual cosa aquest respon que és
contínua la reparació de comptadors les avaries dels quals es detecten d'ofici pels
serveis municipals, o bé, diu, per la contracta de detecció d'avaries; que el nombre
d'aquestes oscil·la a diari sense que puga precisar-se quantes existeixen a data de
hui.

2n.- Pregunta al senyor Alcalde per una factura aprovada i assentada en
comptabilitat corresponent a l'adquisició d'uns medallons; a la qual cosa el senyor
Alcalde respon que han sigut adquirits per a ser lliurats a cadascun dels membres
de la Corporació Municipal a fi de ser lliurats en acte públic commemoratiu del 25
aniversari dels ajuntaments democràtics i que, en tot cas, convé distingir dels escuts
de la Ciutat adquirits i sufragats personalment per cada Regidor que l'ha estimat
convenient. Prega el senyor Martínez Alventosa, a la vista de la contestació
abocada pel senyor Alcalde, que els diners corresponents al cost d'adquisició del
seu medalló es gaste en beques.

El senyor Vicent Caballero Hidalgo requereix el senyor Alcalde resposta en
relació amb la pregunta que li va formular en la passada sessió plenària sobre allò
que va voler dir en afirmar que la FP estava desmantellada; a la qual cosa el senyor
Alcalde respon que dites manifestacions es corresponen amb la seua opinió
personal sobre la situació actual de l'Institut de Formació Professional; que entén
que l'equip de direcció del centre no va apostar prou per un centre punter en la
formació professional específica i que, per això, hui no és més que un institut més
d'ensenyament general i que encara que les directrius del Mapa Escolar apuntaven
cap aqueixa direcció des de XÀTIVA no es va fer res per canviar-ho. El senyor
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Caballero Hidalgo replica en el sentit que, en la seua opinió, el senyor Alcalde no
està degudament assessorat ja que amb l'entrada en vigor de la LOGSE tots els
centres ho són de secundària i no centres específics, excepte cas excepcionals; a
Xàtiva es va apostar unànimement per l'anticipació de la LOGSE en creure, en
aquell moment, que acabaria incorporant-se el 3r de secundària; es van canviar 12
grups de FP per 12 grups de secundària i, gradualment fins a la data, ha anat
incorporant-se el nou grup de famílies de FP amb les novetats de la LOGSE; qui va
decidir el Mapa Escolar va ser la Direcció General de Centres d'aquell moment; des
del Centre de XÀTIVA se’l va instar perquè mantinguera totes les especialitats
possibles i, inclusivament, que s'implantara alguna altra que no es tenia; en tot cas,
la situació del Centre era insostenible ja que es trobava suprautilitzat impartint-se
classes fins en tres torns; les seues decisions van ser les del Claustre de
Professors.

El senyor Ildefonso Súarez Garrido requereix la Regidora de Joventut
resposta en relació amb la pregunta que li va formular en la passada sessió plenària
sobre l'habitatge Jove; a la qual cosa aquesta respon que des del servei implantat a
la Casa de la Joventut s'estan evacuant tres tipus de consultes: per a adquisició de
primer habitatge, per a lloguer d'habitatges i altres diverses consultes relacionades
amb l'habitatge jove; que, respecte de la bossa d'arrendament d'habitatges el
projecte implantat en 2003 consta de tres fases trobant-se en l'actualitat en la
primera fase d'adequació de recursos.

El senyor Ildefonso Súarez Garrido pregunta a la Regidora de Fira i Festes
pel resum imputable a la partida de fira i festes, a la qual cosa aquesta respon que
es troba a la seua disposició en la Intervenció General.

El senyor Tomàs Fuster Bellido, prega que es realitzen les gestions
necessàries tendents a reprendre les obres de l'Hospital Lluís Alcanyís que en el
seu moment van ser paralitzades.

                 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 CINC MINUTS, AMB EL QUÈ S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

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


