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PLE ORDINARI NÚM.   6 

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  SIS DE
MAIG 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 sis de maig de l'any 2004, davall la Presidència de N’Alfons Rus
Terol, Alcalde de Xàtiva, assistit per N’Eduardo Balaguer Pallás, Vicesecretari de
l'Ajuntament de Xàtiva, Secretari en Funcions, es van reunir els senyors que
seguidament es relacionen, en nombre de vint, a fi de celebrar sessió ordinària del
Ple, en primera convocatòria, 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents nombre suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 del citat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS: 

1 - N’ Alfons Rus Terol
2 - En Vicente Parra Sisternes
3 - Na Mª José Masip Sanchis
4 - En Rafael Capuz Aznar
5 - En Ramón Vila Gisbert
6 - En Antonio Perales Perales
7 - Na María Emilia Soro Perona
8 - Na Rosa María Esteban Miedes
9 - En José Antonio Vidal Piquer
10 - En Juan Carlos Crespo Badía
11 - En Jorge Herrero Montagud
12 - En Ramón Ortolá Mestre
13 - N’ Ildefonso Suarez Garrido
14 - Na Mar Vicent García
15 - En Tomás Fuster Bellido
16 - En Rafael Llorens Gozalbes
17 - Na Sonia Arteaga Simón
18 - En Vicent Caballero Hidalgo
19 - En José Martínez Alventosa
20 - Na Cristina Mª Suñer Tormo

NO ASSISTEIX:

N’Elena Llopis Arnero, que excusa la seua no assistència.
Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. President se li va ordenar al

Secretari corresponguera segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria.

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 5, D'1 D'ABRIL DE
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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, per unanimitat dels senyors presents va
ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia
1 d'abril de l'any 2004. 

2n.- EXP. NÚM.  208/2004 SOL·LICITUD DE PRÉSTEC PER A FINANÇAR
LES INVERSIONS DE 2004.

Donat compte pel Secretari del procediment seguit pels serveis econòmics
d'aquest Ajuntament, sol·licitant oferta a diverses entitats de crèdit, a fi de contractar
un préstec a llarg termini per a finançar les inversions previstes en el pressupost de
2003, per un import d'1.092.000 €.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 3 de maig de 2004, en què es proposa la formalització amb Bancaixa
del préstec de referència, per les majors subvencions que aporta a l'Ajuntament per
al finançament d'activitats.

Vist l'informe de l'Interventor-acctal. en què fa constar que l'expedient de
referència reuneix tots els requisits legals contemplats en els articles 48 a 55 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, que el préstec està previst en el pressupost, aprovat pel Ple de
la Corporació el 30 de desembre de 2003, així com que de la liquidació de l'activitat
ordinària de l'exercici 2003, es dedueix un estalvi net positiu i que el volum total del
capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, no excedeix el
110 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici de 2003.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià. Anuncia el seu vot en contra per coherència amb el que
va emetre a l'aprovació del Pressupost i per no fer-se-li partícip de la gestió del
pressupost. No obstant això, apunta que hauria de valorar-se més adequadament la
millor oferta econòmica.

En idèntic sentit el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, si bé mostra aquest la seua conformitat amb la
selecció de l'oferta presentada per Bancaixa.

Seguidament Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista. Manifesta la seua
conformitat amb la selecció de Bancaixa fins i tot malgrat, diu, presentar un tipus
d'interès lleugerament superior compensat, diu, per la condició de Conseller de la
Fundació del la dita Entitat Financera del senyor Alcalde.

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

Primer.- aprovar el contracte de préstec amb BANCAIXA per import
d'1.092.000 €, per a finançar diverses obres del pla d'inversions de l'exercici 2004,
amb subjecció a les següents característiques:
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Termini de disposició de fons: des de la data de formalització del contracte
fins al 31-12-2004.

Carència: des de la data de formalització del contracte fins al 31-12-2005,
període en què només es pagaran interessos del capital disposat.

Termini  d'amortització: el principal s'amortitzarà en el terme de deu anys, a
partir de l'1 de gener de 2006, data de finalització del període de carència,
mitjançant el pagament de 40 quotes de 27.300 €.

Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més 0,45 %, sense arrodoniment.
Segon.- Facultar l'alcalde per a l'execució del present acord i la signatura de

tots els documents que en Dret siguen necessaris.
Tercer.- Notificar el present acord a BANCAIXA, a la Caixa d'Ontinyent i a la

intervenció de fons als efectes oportuns.

3r. - EXP. NÚM. 753/2003, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT LABORAL
DE BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ MUÑOZ.

Vist l'escrit subscrit pel senyor Bartolomé Rodríguez Muñoz, Enginyer de la
Plantilla de Personal Funcionari d'aquest Ajuntament, en què sol·licita se li
concedisca la compatibilitat per a exercir funcions pròpies de la seua professió,
complementat amb posteriors escrits de l'interessat, a requeriment d'aquest
Ajuntament, determinant l'àmbit territorial i jurídic a què afecta la dita compatibilitat.

Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre Incompatibilitats del Personal
al Servei de les Administracions Públiques.

Vist el punt c) 2 de l'apartat segon de l'informe emès pel Departament de
Recursos Humans sobre el règim d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, en què s’expressa que no pot autoritzar-se o reconèixer-
se cap compatibilitat al personal que exerceix llocs que comporten la percepció de
complements específics o concepte equiparable. No obstant això, per a l'exercici
d'activitats privades, podrà autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat quan es tracte
de personal que exercisca llocs de treball que comporten la percepció de
complements específics, o concepte equiparable la quantia de la qual no supere el
30 per 100 de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu
origen en l'antiguitat (article 16, números 1 i 4, de la Llei 53/1984).

Vistes les retribucions de l'interessat de les quals es dedueix que el
complement específic és superior al límit establert legalment.

Vist el dictamen  de la Comissió Informativa Permanent de Foment, Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 29 d'abril de 2004.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià. Entén que l'assumpte no haguera d'haver-se tractat en
sessió plenària i, respecte del fons de l'assumpte, opina que sembla haver-se-li
buscat la forma jurídica per a arribar a la denegació. 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 tots els funcionaris han de ser iguals en drets i obligacions. Entén correcte que
s'aplique la llei en el seu tenor però opina que no se li està donant a tothom el
mateix tracte, que a l'Ajuntament s'ha conferit compatibilitat a tots els qui l'han
sol·licitat i sembla que ara s'haja buscat una raó per a no fer-ho. Es pregunta si en
tots els casos d'anteriors compatibilitats es donava la circumstància concreta de no
superar el límit salarial i, cas contrari, considera que s'hauria incorregut en greu
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responsabilitat. Finalment expressa que per no existir relació de llocs de treball ni
catàleg de personal de l'Ajuntament de Xàtiva el complement específic es podria
modificar a la baixa i atorgar la compatibilitat instada.

A la seua finalització el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup
Popular. Es remet a l'informe tècnic del departament de recursos humans i aclareix
que les circumstàncies de la situació present no es donen  en les estudiades
pretèritament. Considera que no hi ha cap greuge comparatiu i que la compatibilitat
s'atorga sempre que això és possible legalment.

I l'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els deu
dels Regidors presents del Grup Popular), set en contra (els set vots dels Regidors
del Grup Socialista), i dues abstencions (el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista València ), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Desestimar la pretensió de l'interessat sobre concessió de
compatibilitat per a exercir un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector
privat, de conformitat amb el que disposa l'article 16, números 1 i 4 de la Llei
53/1984.

Segon.- Desestimar la pretensió de l'interessat per a exercir per si o
mitjançant substitució, activitats privades incloses les de caràcter professional,
siguen per compte propi o davall la dependència o al servei d'entitats o particulars
que es relacionen directament amb les que desenvolupe l'Entitat on està destinat,
així com les que puguen impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus
deures o comprometre la seua imparcialitat o independència.

Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i donar compte d'aquest al
Regidor Delegat de Recursos Humans i al Regidor Delegat d'Obres i Urbanisme. 

4t.- EXP.NÚM. 90/2004, CONCURS, AMB PROCEDIMENT OBERT, PER A
L'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA NÚMERO 2 DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ
NÚMERO 8: ADJUDICACIÓ.

 
Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta acord del Ple

de la Corporació de data 5 de febrer de 2004, aprovant el Plec de Clàusules
Econòmic Administratives del concurs, amb procediment obert, per a l'alienació de la
parcel·la número 2 de la Unitat d'actuació número 8”, amb un pressupost de licitació
de 80.046,00 €, destinada a finançar l'aportació municipal en el marc del Conveni
amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials per a l'eliminació de barreres
arquitectòniques.

Resultant que, publicat el corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de data 1 de març de 2004, dins del termini concedit es van
presentar les ofertes següents:

NÚM. 1.- Construcciones Hermanos Vidal Alventosa, SL, que ofereix com a
preu de la compravenda la quantitat de 103.226,00 €, amb un termini d'execució de
dos anys.

NÚM. 2.- Promociones Àngel Díaz, SL, que ofereix com a preu de la
compravenda la quantitat de 89.069,99 €, afegint que és el preu màxim que es pot
pagar, per aplicació del 15% del mòdul, segons condició indispensable que exigeix
la Conselleria per a concedir la qualificació provisional dels habitatges de protecció
oficial. Així mateix s'acompanya la documentació acreditativa dels habitatges de
protecció oficial construïdes en aquest municipi. Termini d'execució: tres anys.



5

Vista l'Acta de Qualificació prèvia de documents i obertura de proposicions
econòmiques de  data 5 d'abril de 2004, en què la Mesa de Contractació va declarar
ajustada al plec les proposicions presentades,  sol·licitant informe  sobre les ofertes
realitzades.

Vist l'informe subscrit pel Tècnic d'Administració General, en què realitza la
valoració de les ofertes presentades d'acord amb els criteris establerts en el Plec,
proposant l'adjudicació a la mercantil Promociones Àngel Díaz, SL, en haver
obtingut la major puntuació, tenint en compte que, en destinar-se el solar a la
construcció d'habitatges de protecció oficial, el preu de venda ve limitat legalment,
tal com s'indica en el dit informe.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi ambient i Agricultura de 28 d'abril de 2004, proposant al Ple l'adjudicació del
concurs a la citada mercantil.

Obert debat intervenen la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc
Nacionalista València qui, igual que el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, anuncien la seua abstenció per no
haver participat en la deliberació de l'assumpte al si de la Comissió Informativa.

I l'Ajuntament Ple, per díhuit vots a favor (el de l'Alcalde-President més els
deu dels Regidors presents del Grup Popular, més els set vots dels Regidors del
Grup Socialista), cap en contra i dues abstencions (el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del Grup
Bloc Nacionalista València ), ACORDA EL SEGÜENT

Primer.- Adjudicar a la mercantil Promociones Àngel Díaz, SL, el concurs
convocat per a l'alienació de la parcel·la número 2 de la Unitat d'Actuació número 8,
pel preu ofert de 89.069,99 €., destinada a finançar l'aportació municipal en el marc
del Conveni amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials per a l'eliminació de
barreres arquitectòniques, en tractar-se de l'oferta més avantatjosa per a l'interès
públic, amb estricta  subjecció al plec de condicions econòmic administratives,
devent l'empresa adjudicatària dipositar, en aquest Ajuntament, la garantia definitiva,
que queda fixada en la quantitat de 3.562,80  €, en el termini de quinze dies
següents a la recepció de la notificació d'aquest acord, formalitzant-se el
corresponent contracte administratiu.

Segon.- Facultar l'Alcalde President d'aquest Ajuntament per a la signatura
del document de formalització del contracte, escriptura pública de compravenda i de
quants altres siguen necessaris en Dret per a l'execució del present acord. 

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i a Construccions
Hermanos Vidal Alventosa, SL, donant  compte  al Regidor Delegat d'Hisenda, a la
Regidora Delegada de Propietats i Drets i al Departament d'Intervenció.

Quart.- 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.

5è. -EXPT. NÚM. 29/2004.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU, PER A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENACIÓ DETALLADA DE LA ZONA INDUSTRIAL, ELABORADA PELS
SERVEIS TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT.

Vista la documentació elaborada per l'arquitecte municipal, per a l'aprovació
de la modificació puntual del PGOU de Xàtiva, pel que fa a les normes d'ordenació
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detallada del PGOU, en concret la relativa a la zona industrial.
Atès que en aquesta es planteja una ampliació d'ús en el dit àmbit,

possibilitant, a més dels que en l'actualitat conté el Pla  General, l'hostalatge en
determinades condicions de parcel·la.

Considerant que, de conformitat al que disposa  l'article  55 de la Llei 6/1994,
de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat
Urbanística, el canvi o substitució de determinacions dels Plans exigeix complir el
mateix procediment legal previst per a la seua aprovació, açò és, exposició al públic
durant un mes, mitjançant anunci en un diari d'informació general editat a la
Comunitat i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectes
de formular  al·legacions. 

Considerant, a més, que per tractar-se de la modificació d'una ordenança o
reglament municipal haurà de seguir-se el tràmit previst en l'article 49 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a saber, aprovació inicial,
exposició pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província per espai de
trenta dies, aprovació definitiva i publicació del text íntegre de l'Ordenança, previ a la
seua entrada en vigor.

Considerant que, per no modificar la proposta l'ordenació estructural prevista
en el Pla General, l'expedient no precisa d'aprovació definitiva autonòmica, sinó
expedició de cèdula d'urbanització, segons el que preveu l'article 17 de la Llei
6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'Activitat Urbanística de la Comunitat
Valenciana 

Vist el dictamen favorable de la  Comissió  Informativa   d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura,   de data 28 d'abril 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 que motiva en
la falta d'explicació a la introducció d'un nou ús en tot l'àmbit industrial sense haver
rebut explicacions convincents respecte d'això ni conèixer si es deu a la presentació
d'alguna iniciativa que ho justifique.

Seguidament pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa. Anuncia la seua oposició basada en
el següent: no comparteix la utilització de polígons industrials per a major ús terciari;
la proposta és continuista de la política del partit en el govern en el sentit de no
caminar cap a la industrialització de la ciutat i, per contra, fer-ho únicament mirant
un sector, el terciari, altament precari; no trobar justificat que el teixit industrial xativí
demande hotels; entén que haguera de virar la política municipal cap al foment de la
indústria de transformació.

A la seua finalització el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Municipal
Socialista. Manifesta la seua disconformitat amb la proposta que argumenta en el
següent: entén que la proposta s'ha presentat amb poc temps per a la seua reflexió
i, a més, és generalista; entén que col·lideix amb el sector-oci; considera que pot
produir-se un efecte negatiu per al creixement industrial de la ciutat focalitzant el seu
sector productiu en el terciari. Finalitza la seua intervenció emfatitzant que la seua
objecció a la proposta es concreta en el fet que la mateixa deguera no haver
generalitzat el nou ús a tots els polígons sinó a aquelles zones, com les entrades a
la ciutat, que per la seua naturalesa foren susceptibles d'albergar usos hostelers.

A continuació el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular.
Explica que l'únic ús afegit als actualment permesos és l'hostalatge i que ja el Pla
preveu la implantació d'hostaleria, oficines, etc.  Considera que la proposta, per les
seues escasses derivacions, no haguera de dur-se més enllà d'una nímia
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modificació possibilista. Explica que la proposta naix  d'ofici i no respon a cap
iniciativa concreta i finalitza manifestant que l'ús terciari i l'industrial coexisteixen
perfectament als polígons de Xàtiva.

Tanca el torn d'intervencions el senyor Alcalde. Manifesta que fitar zones
concretes on poder materialitzar els usos proposats fomenta l'especulació del preu
de sòl. Entén que els promotors els col·loca el mercat i no el Pla General i que la
seua política amb la indústria de Xàtiva ha permès multiplicar la superfície de sòl
industrial i, a més, colmatar els polígons. Finalment estima que la proposta és
plenament compatible amb el Centre d'Oci i que en res no entorpirà el seu
desenrotllament.

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

Primer.- Aprovar inicialment i exposar al públic, en la forma referida, el
projecte elaborat per l'oficina tècnica municipal, per a  la modificació de l'ordenació
detallada a la Zona Industrial del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva.

Segon.- Sol·licitar de la Comissió Territorial d'Urbanisme cèdula
d'urbanització, a fi que es certifique que no es modifica l'ordenació urbanística
estructural, en els aspectes regulats en  l'art.17 de la LRAU.

Tercer.- Entendre l'acord, una vegada obtinguda la cèdula d'urbanització en
sentit favorable i per al cas que no es formularen al·legacions, definitivament
aprovat, facultant-se a l'Alcalde perquè procedisca a ordenar la publicació del
contingut de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.

 Quart.- Notificar el present acord al departament d’urbanisme i a l'oficina
tècnica municipal.  

6è.- SOBRE CANVI D'ÚS DOTACIONAL ESPORTIU- RECREATIU PÚBLIC
A DOTACIONAL EDUCATIU CULTURAL, DE LA PARCEL·LA RD-111 PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE CENTRE SOCIOCULTURAL DE XÀTIVA.

Vist el Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva que qualifica la parcel·la
RD- 111 en el sector  R-3 Palasiet com dotacional públic, d'ús esportiu – recreatiu
publique.

Donat compte de  l'expedient instruït per a la construcció del Centre
Sociocultural de Xàtiva, la ubicació del qual es preveu, com més idònia, sobre la
parcel·la d'equipament públic abans descrita.

Atés que l'ús que actualment li confereix el Pla General (esportiu – recreatiu
públic) no és compatible amb el que es pretén (cultural públic).

Vist l'informe de l'arquitecte municipal,  de data 23 d'abril de 2004, en què es
considera conforme a l'art. 58.4, b), de les normes d'ordenació detallada del Pla
General, el canvi d'ús detallat dominant de les zones esportives-recreatives
públiques a ús cultural públic.

Vist el dictamen de la  Comissió  Informativa   d'Obres, i Urbanisme, Medi
Ambient i Agricultura, de data 28 d'abril de 2004, en sentit favorable. 

Obert debat intervenen, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel
Grup Bloc Nacionalista València qui, igual que el senyor José Martínez Alventosa,
pel Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, anuncien la seua abstenció
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per no haver participat en la deliberació de l'assumpte al si de la Comissió
Informativa.

A la seua finalització el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Municipal
Socialista, qui anuncia el vot en contra del seu grup, motivat en la precedent
oposició a què se demolgués l’edifici L'Almàssera que, segons ja va referir, havia
d'haver-se conservat i servir de seu al Centre Sociocultural que ara es proposa.

I l'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els deu
dels Regidors presents del Grup Popular) set en contra, (els set vots dels Regidors
del Grup Socialista), i dues abstencions (el vot de l'integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del Grup Bloc
Nacionalista València), ACORDA EL SEGÜENT

Primer.-  Aprovar el canvi d'ús detallat dominant de la parcel·la RD- 111 en el
sector  R-3 Palasiet, equipament públic, d'ús esportiu – recreatiu públic a ús
educatiu - cultural  públic,  conforme a l'informe de l'arquitecte municipal de data
23 d'abril de 2004,  en base a l'interès públic de construcció  del Centre sociocultural
de Xàtiva.

Segon.- Donar compte del present acord a la Regidoria d'Obres i Urbanisme i
a la de Cultura, perquè en prenguen coneixement i efectes.

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:

Números 297 al 393 de 2004 (corresponent al mes d'abril de 2004).
De tot açò, queda el Ple assabentat.

8è. DESPATX EXTRAORDINARI

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.

8è.1.- EXP. NÚM. 197/2004, SOBRE LA CREACIÓ DEL CONSELL
MUNICIPAL DE LA DONA.- 

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 es sotmeta a debat i
resolució la moció següent: 

Donat compte del dictamen-proposta de la Comissió Informativa Permanent
de Benestar Social, Sanitat, Fira i Festes, Turisme i Conservatori, de 26 de febrer de
2004, sobre la creació del Consell Municipal de la Dona d'aquest Excm. Ajuntament
de Xàtiva, així com, declarant la urgència de l'aprovació dels corresponents estatuts,
obrint un termini d'exposició pública, perquè es presenten les al·legacions que
s'estimen pertinents.
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Vistes les al·legacions presentades a l'Estatut del Consell Municipal de la
Dona.

Vist el dictamen-proposta de la Comissió Informativa Permanent de Benestar
Social, Sanitat, Fira i Festes, Turisme i Conservatori, de 5 de maig de 2004,
informant favorablement els Estatuts per a la creació del Consell Municipal de la
Dona, amb les modificacions procedents, desdesprés d'incloure les al·legacions
presentades.

Es proposa a l'Ajuntament Ple, l'adopció de l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar els Estatuts del Consell Municipal de la Dona de l'Excm.
Ajuntament de Xàtiva, que a continuació es detallen, del següent tenor literal:

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA DE L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA

INTRODUCCIÓ

En els últims anys, la participació social de les dones ha evolucionat
positivament, constatant-se la seua presència tant en l'àmbit  privat com en la vida
econòmica, política i social. La creació del Consell Municipal de la Dona de Xàtiva
suposa el reconeixement del paper essencial que les institucions i associacions de
dones desenvolupen en l'apropament a una societat més justa i igualitària per a
homes i dones.

El benestar social de les dones és un objectiu general de la comunitat i per a
la seua consecució, precisa de la participació d'elles a nivel col·lectiu. Per
consegüent, a fi de canalitzar la dita participació de la dona i amb la pretensió de
millorar la seua qualitat de vida, entesa globalment en tota la seua extensió, es
planteja la creació i regulació del Consell Municipal de la Dona de la Ciutat de
Xàtiva. 

Capítol 1r
Definició i àmbit d'actuació

Article 1r.— El Consell Municipal de la Dona de Xàtiva s'estructura com un
òrgan sectorial de consulta dels previstos en l'article 130 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, la finalitat del
qual és canalitzar la participació de la ciutadania i associacions de dones. Les seues
funcions són  les d'informe i proposta, en relació amb iniciatives municipals per a
incentivar la participació i coordinació de la dona en la vida municipal, tant a nivell
individual com col·lectiu.

Vetllarà per fer efectiu el principi d'igualtat entre dones i homes, en tots els
àmbits de la vida privada i pública del municipi de Xàtiva.

Les funcions del Consell Municipal de la Dona s'exerciran mitjançant l’emissió
de dictàmens, informes o peticions i mai seran vinculants per als Òrgans de Govern
Municipals.

Article 2n.— L'àmbit d'actuació del Consell Municipal de la Dona és el
municipi de Xàtiva. 

El Consell Municipal de la Dona, realitzarà les seues funcions en els locals
que l'Ajuntament li assenyale. Comptarà amb suport Municipal per al seu
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funcionament burocràtic intern i formularà anualment un informe de les activitats
realitzades i un projecte d'activitats a realitzar.

Capítol 2n
Finalitats generals

Article 3r.— El Consell Municipal de la Dona és un òrgan de participació i
assessorament en els temes relacionats amb la dona i podrà presentar iniciatives
pròpies o ser consultat per l'Ajuntament en els assumptes referits a :

• Elaboració i compliment de les disposicions municipals que afecten a
les dones.

• Distribució de quantitats assignades en el Pressupost Municipal per a
activitats relacionades amb dones.

• Actuacions de l'Ajuntament de Xàtiva en cooperació amb la Direcció
General de la Dona de la Conselleria de Benestar Social.

• Projectes de col·laboració i conveni de l'Ajuntament amb d’altres
Institucions Públiques i Privades, en temes relacionats amb la dona.

• Funcionament i activitats exercides pel Centre Infodona.

Article 4t.— El Consell tindrà a més com funcions les següents:

A) Promoure i analitzar la participació i iniciatives de les dones dins del
municipi, així com les associacions existents en este.

B) Informar la Corporació Municipal de les iniciatives i, si és procedent,
proposar activitats relatives a este sector.

C) Incorporar el principi de “tolerància zero” enfront de la  discriminació  de
gènere en totes les polítiques municipals.

D) Participació, elaboració i aprovació de Plans d'Igualtat d'Oportunitats.

E) Proposar la realització de campanyes de sensibilització i informació en tots
aquells aspectes que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida de les dones
en igualtat d'oportunitats.

F) Promoure, col·laborar i assessorar en la realització d’estudis sobre les
necessitats i situació actual de les dones en el municipi de Xàtiva.

Article 5é.— Igualment podrà el Consell Municipal de la Dona demanar la
informació necessària, per al desenvolupament  de les seues funcions a qualsevol
organisme i deurà emetre dictamen sobre assumptes que se li demanen, sempre
que afecten l'àmbit municipal i estiguen relacionats amb  la dona.

Capítol 3r
Organització i funcionament

Article 6é.— Els òrgans de funcionament del Consell Municipal de la Dona, el
qual, inicialment,  es pretén estiga format sols per dones,   seran els següents:
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• PRESIDÈNCIA

De conformitat amb el que estableix l'article 131 del ROF i RJEELL, la
presidència del Consell serà exercida per qui designe el Sr. Alcalde-President de
Xàtiva, qui podrà, de la mateixa manera, ser cessat. 

• VICE-PRESIDÈNCIA

La vice-presidència del Consell serà igualment designada per l'Alcalde. 

• SECRETARIA
La Secretaria del Consell Municipal serà exercida pel vocal que designen els

membres del Consell. 
• VOCALS: 

- Un/a representant per cada un dels grups polítics amb representació municipal
designats pel Ple 

- El/l'Agent d'Igualtat del Centre Infodona
- Un/a representant per cada una  de les organitzacions sindicals d'implantació

local,  amb un màxim de  tres representants.
Per tal d’elegir-los, entre els qui ho sol·liciten, es valorarà:

. Que tinguen constituït departament, secretaria o àrea de zona.
    . Nombre Total d’afiliats a Xàtiva.

. Nombre total de dones afiliades.
. Activitats relacionades amb la dona realitzades als darrers dos anys. 

- Dues representants del sector empresarial designades per ADEXA
- Un/a representant de l’àmbit esportiu a proposta del Consell Esportiu
- Un/a representat  de l’àmbit sanitari, coneixedor/a de la realitat i  les necessitats,

a proposta de la Regidoria de Sanitat.

- Una representant del Consell de la Joventut de Xàtiva, a proposta de
l’Assemblea General.

- Dos  representants d'organitzacions o associacions amb acció social sobre la
dona i actuació en l'àmbit del municipi a proposta de la Regidoria de Benestar
Social

- Un representant per cada una de les Associacions de Dones amb major
representació en el Municipi, que compleixquen les condicions següents:

1a Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre 
General d'Associacions de l'Ajuntament de  Xàtiva. 

2a Posseir i acreditar un nombre mínim de 50 afiliats/ades,
ciutadans/anes de Xàtiva.

3a  Desenrotllar, com a objecte social principal, activitats en 
defensa de la igualtat de drets i oportunitats de les dones

4a  No perseguir finalitats lucratives.
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Eventualment podran participar, amb veu però sense vot,  aquells
sectors, entitats o persones, la presència dels quals s'estime oportuna,
segons necessitat i a instàncies del Consell o a petició pròpia, sempre que la
seua presència en les sessions, s'admeta per la majoria absoluta d'este. 

Article 7é.— Corresponen a la Presidenta del Consell les funcions següents:

A. Servir d'enllaç entre l'Alcaldia de l'Ajuntament de Xàtiva i el Consell, i
traslladar els acords i propostes en ell presos.

B. Representació legal del Consell en tota classe d'autoritats i organismes.

C. Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions del Consell d'acord amb
la normativa que regula el funcionament dels òrgans consultius
municipals.

D. Fixar l'ordre del dia, presidir i moderar les sessions, visar els acords i les
actes.

E. Vetllar pel compliment de les finalitats del Consell i l'adequació al  que
disposa la normativa vigent.

F. Exercir quantes altres siguen inherents a la seua condició.

G. Ser l'enllaç d'informació entre la Corporació Municipal i el Consell,
traslladant els acords i propostes hi presos.

Article 8é.— Corresponen al Secretari/ària del Consell alçar les actes de les
reunions que se celebren així com la gestió administrativa del Consell Municipal de
la Dona.

Efectuar les convocatòries de les sessions per ordre de la presidència, així
com les citacions als components del Consell, enviant la informació corresponent.

Portar de forma autoritzada el registre dels/de les components, així com de
les altes i baixes.

Quantes altres funcions li siguen encomanades pels òrgans de govern i
siguen inherents a la seua condició.

Article 9é.— Correspon als vocals la proposta al Consell de totes aquelles
iniciatives que sorgisquen tant a nivell individual com a través de les entitats a què
representen i que puguen afectar a les dones. Tindran veu i vot no transferible.

Els/les vocals representants de les associacions, hauran d'acreditar el seu
nomenament per mitjà de la presentació de l'acord pres pels seus òrgans directius.

La duració de tots els càrrecs serà de  dos anys, transcorreguts els quals
podran ser ratificats o  rellevats dels mateixos.

En tot cas, la composició del Consell Municipal serà objecte de ratificació o
renovació necessàriament amb cada nova Corporació Municipal.

Article 10é.— Podran formar-se quantes comissions d'estudi o de treball,
amb caràcter fix o variable, siguen considerades necessàries.
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Article 11é.— El Consell Municipal de la Dona es reunirà al menys tres
vegades a l'any en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, totes les vegades
que es considere necessari a proposta del /de la President/a, o a sol·licitud d’un terç
del total dels seus membres.

La convocatòria de les reunions correspon al/a la President/a, per escrit i amb
una antelació de 2 dies hàbils en sessió ordinària i extraordinària; podent-se
convocar sessions extraordinàries i urgents.

A la convocatòria haurà d'acompanyar-se l'ordre del dia comprensiu dels
assumptes a tractar en cada sessió del Consell. A l'escrit de convocatòria
s'adjuntarà l’esborrany de l'acta anterior.

Les sessions es constituiran en primera convocatòria quan estiguen, al
menys, un terç dels seus membres, número que mai podrà ser inferior a tres i que
haurà de perdurar durant tot el transcurs de la sessió.

Si per falta d'assistència no poguera constituir-se la sessió en primera
convocatòria, es constituirà en segona convocatòria dos dies  després, en el mateix
lloc i amb idèntic ordre del dia.

En tot cas, serà necessària la presència del President/a   o del Vice-
president/a per delegació, i del Secretari/ària.

Article 12é.— Tots els/les membres del Consell Municipal tindran dret de vot,
que en cada votació serà exercit a mà alçada, i per acord del Consell, adoptat amb
majoria simple, o en tot cas, per a l'elecció de càrrecs,  secretament.

Per a la vàlida adopció d'acords al  Consell serà necessària la majoria simple
de vots dels/de les assistents.

El vot del/de la President/a  serà diriment en cas d'empat.
Article 13é.— El Consell Municipal de la Dóna es constituirà en la primera

sessió, a convocatòria del/de la President/a, una vegada designat este/a per
l'Alcalde. La integració de les associacions de dones en el Consell Municipal  serà
resolta per l'Alcalde, prèvia sol·licitud d'aquelles que es troben interessades, i serà
dictaminada pel Consell en la primera sessió que se celebre amb l'abstenció
d'aquells vocals directament interessats.

En la mateixa sessió, serà designat el/la Secretari/ària del Consell, per
elecció d'entre els vocals.

Article 14é.— Requisits per a la incorporació al Consell

Els agents que representen col·lectius que es troben en el marc d'actuació del
Consell formularan les seues instàncies per a formar part d'este o designant
representant, segons el cas, d'acord amb els requisits següents:

• Escrit de sol·licitud d'inclusió al Consell de la Dona dirigit al Sr. Alcalde de
l'Ajuntament de Xàtiva i presentat en el registre General.

S'adjuntarà a la seua sol·licitud:

-   Document acreditatiu de la designació del seu representant i del seu
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suplent.

- Memòria explicativa, de les activitats realitzades en pro de la consecució de
la igualtat entre dones i homes.

Article 15é. Admissió

L'admissió o exclusió, serà resolta pel Sr. Alcalde mitjançant decret que, en
cas d’exclusió, deurà ser motivada i, prèviament, caldrà escoltar l’opinió del col·lectiu
o associació a qui representa la persona a cessar o excloure. 

Article 16é.— Perdran la condició de vocals del Consell Municipal de la Dona
de  Xàtiva  quan es donen alguna de les circumstàncies següents:

a) Per voluntat pròpia.

b) Per compliment del mandat.

c) Per deixar de complir els requisits.

d) Quan es donen conductes o activitats contràries a les finalitats del Consell,
apreciades per majoria, havent-se escoltat l’opinió del col·lectiu o associació
a qui represente.

e) Per no assistència reiterada i continuada sense justificació, a les reunions
del Consell.

Article 17é- El Consell Municipal de la Dona podrà elaborar el seu propi
Reglament de Règim Intern, que deurà ser aprovat i ratificat pel Ple de
l’Ajuntament. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:

En el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor d’estos estatuts, les
entitats, organitzacions i col·lectius als quals es refereix l’art. 6é, enviaran a la
Presidència del Consell la designació dels seus respectius representants, així
com l’adreça a efectes de notificació. Finalitzat este termini, el Consell
Municipal de la Dona, celebrarà la sessió constitutiva en el termini d’un mes,
prèvia convocatòria de la seua Presidència.

Segon.-  Traslladar del present acord a la Regidoria de Benestar Social i al
Centre Infodona, als efectes procedents.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista València. Manté tant la seua al·legació respecte que el
Consell es trobe integrat, en la seua totalitat, per dones, com la resta de les seues
al·legacions anteriors referides que els estatuts no responen a la realitat social de
Xàtiva, per no donar-se participació a tots els col·lectius. S'hauria d'incloure tots els
sindicats i modificar els requisits exigibles a associacions. Diu trobar a faltar una
reunió de consens i entén que s'ha deixat tot per a l'última Comissió. Finalitza la
seua intervenció expressant la seua postura favorable a la creació del Consell de la
Dona però no al procediment d'urgència seguit. Considera que els vocals del
Consell pateixen de falta de representativitat i que els estatuts no justifiquen ni la
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inclusió de determinats col·lectius, ni quin sector representen, ni, en conseqüència,
per què s'exclou la resta. No obstant això, manifesta que participarà activament.

Seguidament pren la paraula el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa. Valora positivament que s'hagen
recollit les al·legacions efectuades. Entén que els estatuts no reflecteixen la realitat
de Xàtiva. Considera que hagueren d'estar representats els quatre sindicats de
Xàtiva. Opina que el consell pot ser operatiu i trobar-se integrat per tots els sectors
que han d'estar. Manifesta que hi ha una evident diferència de tracte entre
associacions empresarials i sindicats a favor de les primeres. Entén exagerat
necessitar de 50 membres perquè una associació puga tenir representant en el
Consell i, en conseqüència, la seua composició deixa a molts col·lectius fora.
Finalitza la seua intervenció manifestant: que encara que comparteix el fet que
s'haja creat el Consell de la Dona, considera poc democràtiques les formes en què
s'ha materialitzat i la seua composició; que s'ha mesurat amb distintes vares a
sindicats i a empresaris; que no comparteix l'opinió que el consell estiga conformat
només per dones i que, finalment, recalca que no està en contra de la constitució del
Consell de la Dona sinó dels seus Estatuts rectors. 

A la seua finalització, la senyora Mar Vicent García, pel Grup Municipal
Socialista. Anuncia l'abstenció del seu grup. Considera que no es tracta dels millors
Estatuts possibles i ho motiva en el següent: es tracta d'una iniciativa aïllada al llarg
de tot el mandat del Partit Popular en matèria de dona; són poc democràtics i poc
participatius; rebutja el nombre d'afiliats que s'exigeix a les associacions que aspiren
a integrar-se; s'exclou la comunitat educativa, associacions de veïns i altres.
Contínua expressant la seua consideració respecte de no entendre com cert que
s'haja afavorit la incorporació de les al·legacions formulades, en entendre que
només s'ha fet amb les menys rellevants. Tanca la seua intervenció manifestant
que, al seu entendre, el seu Grup ha tingut prou més rigor i sentit de la
responsabilitat en el present assumpte d’aquell que li és exigible.

Tanca el torn de paraula la senyora Maria Josep Masip Sanchis, Regidora de
Benestar Social, qui manifesta el següent: que al seu entendre la creació del Consell
de la Dona és positiva per naturalesa; que s'ha ofert voluntàriament un període
d'al·legacions havent-se recollit quasi la totalitat de les presentades; que les
qüestions que afecten la dona no han de ser tractades monopolísticament per elles
sinó per tota la societat. I tanca el seu torn dient que en la composició del Consell
s'han tingut en compte i prioritzat dos factors: la representativitat i l'operativitat i que,
no obstant això, queda oberta a qualsevol proposta de futur.

I l'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el de l'Alcalde-President més els deu
dels Regidors presents del Grup Popular) dos en contra, (el vot de l'integrant del
Grup Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del
Grup Bloc Nacionalista València), i set abstencions (els set vots dels Regidors del
Grup Socialista), ACORDA EL SEGÜENT

Únic.- Aprovar i fer pròpia la proposta-dictamen de la Comissió Informativa
Permanent de Benestar Social, Sanitat, Fira i Festes, Turisme i Conservatori, en tots
els seus termes expositius i dispositius.

8è.2 MOCIÓ IN VOCE SOBRE LA CELEBRACIÓ D'ACTES
COMMEMORATIUS DEL 25 ANIVERSARI D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS.

Per la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista València, es
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formula moció “in voce” sobre celebració d'actes commemoratius del 25 aniversari
dels Ajuntaments democràtics. Proposa que en l'acte estiguen presents tots els
alcaldes i regidors que ho han sigut des de la constitució de la primera Corporació,
el 1979,  que se celebre durant el mes de maig, que es dóne la paraula a tots els
Alcaldes de l'etapa democràtica i que, definitivament, es consensuen  entre totes les
forces polítiques amb representació els actes a realitzar. Al que el senyor Alcalde
mostra la seua oposició argumentant que ja es ve germinant, d'ofici, la idea i que, en
el seu moment, es reunirà els portaveus.

I 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 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 València), i onze en
contra (el vot del senyor Alcalde més els deu  vots dels Regidors del Grup Popular) i
cap abstenció, ACORDA: No fer especial declaració d'urgència perquè l'assumpte
puga tractar-se en la present sessió.

9è. PRECS I PREGUNTES.

Es van formular els següents  precs i preguntes:

Per En José Martínez Alventosa, presentades per escrit el 5 de maig de
2004. Preguntes al Sr. Alcalde-President:

1r. – En relació a l'acord plenari de 13 de novembre de 2003, que fa
referència a les mesures de protecció de l'Aqüeducte de la Torre de Lloris, per la
Direcció de Política Lingüística i Patrimoni Cultura Valencià, en data d'1 de març
passat, s'ha dictat resolució per la qual s'insta l'Ajuntament a què en aplicació de
l'article 46 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, amb relació al que disposa
l'article 4.2 de la mateixa Llei, si així es considera, es declare aquest Bé com de
Rellevància Local.

Conscient que el Ple d'aquesta Corporació de manera majoritària, s'ha
decantat per la protecció d'aquest Aqüeducte, i tenint en compte la recomanació de
la Direcció General, PREGUNTE:

- S'ha iniciat per l'equip de Govern d'aquesta Corporació expedient, per a la
declaració com Bé de Rellevància Local del citat Aqüeducte?. Si és així?

- S'ha iniciat expedient per a determinar el Pla Especial de Protecció?.
Al que el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular, respon

que si s'ha iniciat.

2n. - En relació a la Moció presentada per aquest Regidor, i que va ser
rebutjada, en el Ple passat de 7 d'agost, referent al topònim de la Ciutat, per la qual
el Senyor Alcalde, va manifestar, que: “accepta que l'Ajuntament inste la rectificació
de qualsevol comunicació que es referisca incorrectament al nom de la ciutat...”.
PREGUNTE:

-  S'ha fet alguna gestió amb el Ministeri de Foment perquè es canvien els
cartells anunciadors de la Ciutat Monumental, que hi ha a les carreteres



17

Nacionals 340 i 430, atès que el nom de la Ciutat apareix escrit amb
accent tancat (Xàtiva) quan correctament és amb accent obert (Xàtiva)?.

Al que el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular, respon
que s'han fet gestions amb Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment. 

- A més, S'han fet observacions respecte d'això, a Organismes Oficials o
Entitats Públiques o Privades, que escriguen el nom de la Ciutat de
manera incorrecta. Si és així, a quants i quins Organismes o Entitats?.

Al que el senyor Alcalde refereix que es dirigeixen comunicacions als qui
assenyalen indegudament el nom de la Ciutat.

3r.- En relació a l'acord del Ple Extraordinari de 5 de setembre  passat,
referent al percentatge de l'u per cent, del pressupost de l'AVE, d'inversió en
Patrimoni, pel que en el Ple de la Corporació es va facultar el Senyor Alcalde perquè
realitze totes les gestions necessàries que davant del Ministeri de Foment, tendents
a la formalització d'un conveni per a la inversió de la Ciutat de Xàtiva, de tot o en
part de l'1% del pressupost de l'obra de l'AVE, que l'Administració Central haja de
destinar a recuperació del patrimoni, PREGUNTE:

- S'ha fet alguna gestió pel que fa a això?. Si és així?.
- Quines són les gestions que s'han fet, i en quin estat es troben?.
Al que el senyor Alcalde respon que les gestions amb l'anterior Ministre de

Foment estaven avançades; que no obstant això, el 27 d'abril  va remetre
comunicació a la recentment nomenada Ministra (còpia de la qual reparteix entre els
Regidors) als efectes de reprendre l'assumpte.

Per la seua banda el senyor Rafael Llorens Gozalbes, oralment i en la
mateixa sessió pregunta:

Al Regidor d'Obres i Urbanisme:
a) Sobre mesures adoptades a la muralla recaient a l'Avinguda Selgas. Al

que aquest respon que ja en diverses Comissions Informatives ha prestat
informació respecte d'això i que, en aquesta ocasió, contestarà en la
pròxima sessió.

Al Senyor Alcalde:
b) Sobre si s'ha subscrit conveni amb la Discoteca Apatxe per a la utilització

de l'aparcament del pavelló de voleibol. Al que aquest respon que no s'ha
signat; que es permet aparcar per a descongestionar el passeig del
Ferrocarril i veís; que això ha  permès que s'haja pavimentat i il·luminat
l'aparcament sense cost per a l'Ajuntament.

Pel senyor Tomás Fuster Bellido, oralment i en la mateixa sessió, pregunta:
Al Regidor de Participació Ciutadana:
a) Sobre les gestions empreses per al desenrotllament de la Carta de

Participació Ciutadana. Al que el senyor Ramon Vila Gisbert respon que
s'ha incoat expedient per a adaptar part del seu contingut comparant-lo
amb altres ajuntaments i fent-lo més operatiu; que en tot cas es
consensuarà la proposta.

Per senyora Mar Vicent García. Pregunta oralment i en la mateixa sessió :
Al senyor Alcalde:
a) Sobre la Comissió per a la integració d'immigrants. Al que aquest respon
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que s'està treballant en això; que fa falta d'un local i es considera més
adequat que això siga fora de la Casa Consistorial; que s'ha ampliat la
dotació per als convenis amb els sindicats i es mantenen converses amb
la Direcció General.

Pel senyor Vicente Caballero  Hidalgo. Pregunta oralment i en la pròpia
sessió:
Al senyor Alcalde:
a) Sobre la situació en què es troben els locals per a les bandes de música.
Al que aquest respon que s'estan finalitzant les obres i dividint mitjançant
l'alçament de barandats; que falta la ubicació dels lavabos; que estima la
seua finalització per a uns 45 dies.

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 MINUTS, DEL QUE S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

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


