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PLE ORDINARI NÚM.   8

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L’AJUNTAMENT
D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  TRES DE JUNY 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 3 de juny de l'any 2004, davall la Presidència del Sr. Alfons Rus
Terol, Alcalde de Xàtiva, assistit pel Sr. 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-i-u, 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 quòrum exigit per
a celebrar sessió en primera convocatòria, segons el que preveu l'article 90 del citat
reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS: 

1 - Sr. Alfons Rus Terol
2 - Sr. Vicente Parra Sisternes
3 - Sra. Mª José Masip Sanchis
4 - Sr. Rafael Capuz Aznar
5 - Sr. Ramon Vila Gisbert
6 - Sr. Antonio Perales Perales
7 - Sra. Maria Emília Soro Perona
8 - Sra. Rosa Maria Esteban Miedes
9 - Sr José Antonio Vidal Piquer
10 - Sra. Elena Llopis Arnero
11 - Sr. Juan Carlos Crespo Badía
12 - Sr. Jorge Herrero Montagud
13 - Sr. Ramon Ortolá Mestre
14 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
15 - Sra. Mar Vicent García
16 - Sr. Tomás Fuster Bellido
17 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
18 - Sr. Sònia Arteaga Simón
19 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
20 - Sr. José Martínez Alventosa
21 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

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.

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚMERO SIS, DEL 6 DE
MAIG DE L'ANY 2004. 
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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.

Pel senyor secretari  es posa de manifest que la moció “In Voce” presentada
en el despatx extraordinari per la senyora Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Bloc
Nacionalista Valencià, referida a l'organització dels actes commemoratius del vint-i-
cinc aniversari d'ajuntaments  democràtics  es feia, conjuntament, amb els Grups
Socialista i Entesa.

Pel senyor Ildefonso Suárez Garrido, del Grup Socialista es posa de manifest
que en la seua intervenció relativa a la selecció de l'oferta presentada per  l'entitat
Bancaixa per a la formalització d'una operació de crèdit el seu plantejament anava
en el sentit que la dita entitat és subvencionadora neta de l'Ajuntament i, en
conseqüència, calia donar-li un marge de confiança, màximament, després del
nomenament del senyor alcalde com a conseller de la seua fundació.

I no havent-se formulat cap  proposta de rectificació, per unanimitat dels
senyors presents va ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia 6 de maig de l'any 2004. 

2n. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚMERO SET, DEL 17 DE
MAIG DE L'ANY 2004. 

Igualment, 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, per no haver-se formulat cap objecció a l'esborrany distribuït,
per unanimitat dels senyors presents va ser aprovada l'acta de la sessió
extraordinària celebrada el dia 17 de maig de l'any 2004, sense esmenes ni
propostes de rectificació. 

3r. SOBRE INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D'INTERÉS MUNICIPAL.

Pel secretari es va procedir a donar compte de les següents Resolucions
d'alcalde, sobre absència de la localitat del Sr. alcalde president:

3r. 1. Resolució d'Alcaldia número 438, de 17 de maig de 2004, que diu
textualment: 

“Debiendo ausentarme de la localidad, desde el día 18 hasta el 20 de mayo
de 2004, ambos inclusive, por razones personales, y de conformidad con lo que
disponen los artículos 23-3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
de 2 de abril de 1985 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986,
RESUELVO:

Primero.- Delegar las funciones de Alcalde, desde el día 18 hasta el 20 de
mayo de 2004, ambos inclusive, en el Primer Teniente de Alcalde, D. Vicente Parra
Sisternes.

          Segundo.- La Delegación de que se trata, surtirá efectos durante esos días,
sin perjuicio de la preceptiva publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
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Tercero.- Comunicar la presente Resolución a los miembros de la
Corporación y a los Departamentos Municipales interesados y dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.”

3r. 2. Resolució d'Alcaldia número 450, de 25 de maig de 2004, que diu
textualment: 

“Debiendo ausentarme de la localidad, el día 26 de mayo de 2004, por
razones inherentes a mi cargo, y de conformidad con lo que disponen los artículos
21-3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y
43.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, RESUELVO:

Primero.- Delegar las funciones de Alcalde, para el día 26 de mayo de
2004, en el Segundo Teniente de Alcalde, D. Rafael Capuz Aznar, para realizar las
funciones representativas de su cargo.

Segundo.- La Delegación de que se trata, surtirá efectos durante ese día,
sin perjuicio de la preceptiva publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

 Tercero.- Comunicar la presente Resolución a los miembros de la
Corporación y a los Departamentos Municipales interesados y dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre”.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:

ÚNIC. Quedar assabentat i ratificar les Resolucions d'Alcaldia ressenyades
en el cos del present acord.

4t. APROVACIÓ DEL  PLEC DE CONDICIONS PER A L'ALIENACIÓ DE
TRES IMMOBLES DE PROPIETAT MUNICIPAL AL CARRER DE LES ÀNIMES,
NÚMEROS 56, 58 I 60.

Vist l'expedient tramitat per a contractar, mitjançant concurs i procediment
obert, l'alienació dels béns immobles urbans d'aquesta propietat municipal que a
continuació es descriuen:

- Immoble d'única planta siti al carrer de les Ànimes, número 56, amb una
superfície construïda de 55,34 m2. Limita per la dreta amb carrer de les Ànimes, 54;
esquerra amb Ànimes, 58 i al fons amb Vora Mur, 13. Referència cadastral
4784018. Títol d'adquisició: possessió immemorial. Inscrit en el Registre de la
Propietat de Xàtiva, Tom 75, Llibre 24, Foli 239, Finca 3.431. 

- Immoble d'única planta siti al carrer de les Ànimes, número 58, amb una
superfície construïda de 36,48 m2. Limita per la dreta amb carrer de les Ànimes, 56;
esquerra amb Ànimes, 60 i al fons amb límit del sòl urbà. Referència cadastral
4784019. Títol d'adquisició: possessió immemorial. Inscrit en el Registre de la
Propietat de Xàtiva, Tom 75, Llibre 24, Foli 239, Finca 3.431. 

- Immoble d'única planta siti al carrer de les Ànimes, número 60, amb una
superfície construïda de 42,72 m2. Limita per la dreta amb carrer de les Ànimes, 58;
esquerra amb límit del sòl urbà. Referència cadastral 4784020. Títol d'adquisició:
possessió immemorial. Inscrit en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Tom 75,
Llibre 24, Foli 239, Finca 3.431. 

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

- Còpies de les inscripcions registra'ls dels immobles i fitxes d'alta en
l'Inventari Municipal de Béns.

- Informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 15 de maig de 2003,
sobre condicions urbanístiques i valoració de les parcel·les objecte
d'alienació, amb els següents pressupost de licitació: Ànimes, 56:
20.199,82 €; Ànimes, 58: 13.253,00 € i Ànimes, 60: 15.606,78 €.

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

- Plec de Clàusules Administratives a què s'ha d'ajustar la preparació,
adjudicació i desenrotllament dels contractes de compravenda que es
tracta, mitjançant concurs.

- Proposta de la Regidoria de Propietats i Drets perquè les quantitats a
ingressar es destinen a finançar els treballs d'actualització de l'Inventari
Municipal de Béns i Drets.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià, qui anuncia el seu vot en contra que motiva en la seua
adhesió a la proposta efectuada pel regidor, el senyor José Martínez Alventosa, en
la Comissió Informativa, en el sentit que l'immoble es destine a alberg de transeünts.
Considera que el cabal de la venda haguera de reinvertir-se en Benestar Social pel
que reitera el seu desacord en el destí d'aquest, si bé no en la venda mateixa del bé.

Seguidament el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa. Denuncia que en el dictamen de la Comissió no
s'ha fet esment a la seua proposta abans referida per la seua predecessora en el
torn de paraula. Considera que un alberg de transeünts o persones necessitades
constitueix una necessitat per a la ciutat. Presenta esmena en el sentit que el
producte de la venda es destine a immobles amb la finalitat social que tenien aquells
que es pretén alienar.

A la seua finalització el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, qui
expressa el seu assentiment para amb la proposta del senyor Martínez Alventosa.

Tanca el senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, explica que en la
Comissió es va acordar sotmetre a estudi la proposta d'alberg havent pogut
comprovar, a la data de la sessió, que la dita funció la cobreix la Llar de Sant Josep.
Entén que hi ha necessitats de caràcter social que s'estan atenent, com també
existeixen, diu, necessitats peremptòries en la pròpia Casa Consistorial.

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

El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots en contra (el del senyor alcalde
president més els onze dels Regidors del Grup Popular), nou vots a favor (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, adopte l'ACORD següent: 

Únic. Desestimar l'esmena presentada pel  senyor Martínez Alventosa.
I 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 Valencià) i
cap abstenció, va adoptar l'ACORD següent:
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Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment
obert, per a l'alienació dels béns que a continuació s'indiquen:

- Immoble d'única planta siti al carrer de les Ànimes, número 56, amb una
superfície construïda de 55,34 m2. Limita per la dreta amb carrer de les Ànimes, 54;
esquerra amb Ànimes, 58 i al fons amb Vora Mur, 13. Referència cadastral
4784018. Títol d'adquisició: possessió immemorial. Inscrit en el Registre de la
Propietat de Xàtiva, Tom 75, Llibre 24, Foli 239, Finca 3.431. 

- Immoble d'única planta siti al carrer de les Ànimes, número 58, amb una
superfície construïda de 36,48 m2. Limita per la dreta amb carrer de les Ànimes, 56;
esquerra amb Ànimes, 60 i al fons amb límit del sòl urbà. Referència cadastral
4784019. Títol d'adquisició: possessió immemorial. Inscrit en el Registre de la
Propietat de Xàtiva, Tom 75, Llibre 24, Foli 239, Finca 3.431. 

- Immoble d'única planta siti al carrer de les Ànimes, número 60, amb una
superfície construïda de 42,72 m2. Limita per la dreta amb carrer de les Ànimes, 58;
esquerra amb límit del sòl urbà. Referència cadastral 4784020. Títol d'adquisició:
possessió immemorial. Inscrit en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Tom 75,
Llibre 24, Foli 239, Finca 3.431. 

Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives per les quals s'ha de
regir la preparació, adjudicació i desenrotllament del contracte de compravenda,
mitjançant concurs amb procediment obert, d'acord amb els tipus de licitació per a
cadascun dels immobles ressenyats en la part expositiva del present acord.

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

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

5è. SOBRE CANVI D'ÚS DOTACIONAL ESPORTIU- RECREATIU PÚBLIC
A DOTACIONAL ASSISTENCIAL, PARCEL·LES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE
DOS CENTRES DE MALALTS MENTALS CRÒNICS: CENTRE ESPECÍFIC
(CEEM) I CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS).

Vist el Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva,  consultada les parcel·la
qualificada com dotacional públic, concretament el  RD- 43.2 en el sector  R-3
Palasiet que resulta  qualificada com d'ús esportiu – recreatiu públic.

Donat compte de  l'expedient instruït per a la construcció de Xàtiva, del
Centre específic (CEEM)  i centre de rehabilitació i integració social, de malalts
mentals crònics de Xàtiva, (CRIS), en  terrenys qualificats com dotacional públic,
concretament el  RD- 43.2 en el sector Palasiet, per a la construcció de dites
edificacions  de caràcter assistencial públic.

Atès que, l'ús dotacional requerit per a la construcció de les edificacions
referenciades,   han de  ser d'ús assistencial.

Vist l'informe de l'arquitecte municipal,  de data 26 de maig de 2004, es
considera conforme a l'article 58.4, b), de les normes d'ordenació detallada del Pla
General, el canvi d'ús detallat dominant de les zones esportives recreatives
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públiques a ús  assistencial públic, si bé compatibilitzant ambdós usos, i destinat a
ús assistencial la superfície necessària per als referits centres.

En torn d'intervencions, únicament fa ús de la paraula el senyor Ramon Ortolá
Mestre, portaveu del Grup Socialista, qui lloa el caràcter positiu de la construcció
dels centres assistencials proposats i felicita el govern per la seua consecució,
mostrant expressament el seu suport. Considera, no obstant això, que la Ciutat
disposa, en l'actualitat, de multitud de sòl dotacional susceptible d'albergar ambdós
edificis mentre que el solar proposat, per les seues dimensions, podria reservar-se a
hipòtesis de futur tals com un recinte firal. En base a això anuncia que s'abstindrà.

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

El Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor (el del senyor alcalde
president més els onze dels regidors del Grup Popular, més el del regidor integrant
del Grup Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià), cap vot en contra i set abstencions
(els set dels regidors del Grup Socialista), adopte l'ACORD següent: 

Primer.  Aprovar el canvi d'ús detallat dominant de la zona esportiva
recreativa pública a ús ASSISTENCIAL públic, de la  parcel·la qualificada en el
PGOU com dotacional pública, concretament el  RD- 43.2 en el sector  R-3 Palasiet,
si bé el canvi a ús assistencial procedirà estrictament de la superfície necessària per
a la construcció del Centre específic de malalts mentals crònics (CEEM)  i el Centre
de rehabilitació i integració social de  malalts mentals crònics de Xàtiva, (CRIS),
conforme a l'informe de l'arquitecte municipal de data 26 de maig de 2004 i en base
a l'interès públic que la instauració dels dits centres suposaria per a la localitat.

 La superfície restant de la parcel·la RD- 43.2, continuarà amb la seua
qualificació d'origen en el vigent PGOU, és a dir dotacional pública ús esportiu
recreatiu públics.

 Segon. Donar compte del present acord als  interessats, així com a l'agent
urbanitzador, a l'arquitecte municipal, al supervisor de les obres d'urbanització, als
inspectors d'obres municipals, i als propietaris del sector Palasiet.

6è. EXP. 141/2002.- SOBRE CESSIÓ DE TERRENYS A LA CONSELLERIA
DE CULTURA I EDUCACIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA, DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA.

Donat compte dels antecedents de l'expedient 141/2002, en el qual consta
l'acord plenari de data 3 d'octubre de 2002, sobre oferiment de terrenys,
aproximadament 2.240 m2, a la Conselleria de Cultura i Educació per a la
construcció d'un nou Institut de Secundària Dr. Lluís Simarro.

Resultant, que per l'Àrea d'Infraestructures de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport,  es va estimar que la parcel·la requerida finalment a fi de ser
viable l'edificació precisa d'una superfície de 19.000 m2 nets.

Resultant que conforme al Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva,  la
parcel·la que es proposa cedir, es troba qualificada com dotacional públic,
concretament el  RD- 111 en el sector  R-3 Palasiet que resulta  qualificada com
d'ús esportiu – recreatiu públics.

Resultant, que s'ha procedit a la tramitació de l'oportú estudi de detall, per al
canvi d'ús detallat dominant de la zona esportiva recreativa pública a ús educatiu -
cultural  públic, de la parcel·la qualificada en el PGOU com dotacional públic,
denominada RD- 111 del sector  R-3 Palasiet,  conforme a l'informe de l'arquitecte
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municipal de data 23 d'abril de 2004 i en base a l'interès públic de construcció  del
Centre Sociocultural de Xàtiva.

Intervé la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià,
per a matisar que no es tracta d'una cessió, com tal, sinó d'un compromís de cessió
de futur.

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

Per l'Ajuntament Ple, per unanimitat, va adoptar l'ACORD següent:

Primer.  Assumir el compromís de  cessió gratuïta a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, de la  parcel·la qualificada en el PGOU com dotacional
públic, concretament el  RD- 111 del sector  R-3 Palasiet, d'aproximadament 19.000
m2 nets, que limita amb vials públics, per tots els seus costats menys per una
xicoteta porció de superfície al nord-est de zona verda, en base a l'interès públic de
construcció  de l'Institut d'Educació Secundària Dr. Lluís Simarro, si bé atès que es
troba pendent de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, no podrà
formalitzar-se  la seua cessió en escriptura pública, fins que siga ferma la
reparcel·lació forçosa, i s'adquirisca la propietat de les parcel·les  qualificades com
de dotació pública.

Segon. Assumir el compromís de dotar la parcel·la:

a) Dels serveis urbanístics que falten per executar, per al centre projectat,
perquè arribe a la condició de solar, conforme al que disposa l’article sis de la llei
6/1994, de 15 de novembre, de la GV, reguladora de l'Activitat Urbanística:

 Accés rodat amb pavimentat de calçades i voreres de tots els carrers i vials a
què enfronta.

 Abastiment d'aigua i xarxa d’hidrants contra incendis.
 Evacuació d'aigües (pluvials i residuals)
 Subministrament d'energia elèctrica en baixa o mitja tensió.
 Enllumenat públic.
 Telefonia.

b) Eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment que poguera dificultar el
normal desenrotllament de les obres i de tots aquells que es descobriren amb
posterioritat.

c) Adoptar els projectes necessaris, per a la urbanització expressada en el
punt 1.1. i per a l'eliminació de servituds i obstacles expressats en el punt 1.2.

 Tercer. Donar compte que la previsió d'obtenció de la titularitat de la
parcel·la, no serà superior a sis mesos. Així com, notificar el present acord a la
Conselleria de Cultura, Educació  i Esport, i a Construccions i Infraestructures
educatives de la Comunitat Valenciana (GIEGSA),  així com al regidor delegat de
patrimoni, a efectes d'inventari de béns.

7è. - RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.

En compliment del que preceptua l'article 53-1, en relació amb el 42, del
vigent Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals de 28 de novembre de 1986, als efectes de control i fiscalització previstos en
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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 394 al 472 de 2004 (corresponent al mes de maigl de 2004).
De la qual cosa, queda el Ple de l’Ajuntament assabentat.

8è. DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

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

8è.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ, SOBRE LA NECESSITAT DE DIRIGIR-SE AL CONSORCI DE LES
COMARQUES CENTRALS VALENCIANES PER A LA RENOVACIÓ DELS SEUS
ÒRGANS.

Sra. Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià, exposa la
moció presentada, en data 1 de juny de 2004 i justifica la urgència que es tracte en
la present sessió en el paper vital, des del punt de vista estratègic, que juga el
Consorci de les Comarques Centrals per al desenrotllament de la Comunitat
Valenciana, i el funcionament del qual es troba paralitzat des de l’any 2002
incomplint-se, diu, el contingut dels seus propis estatuts.

Sotmesa a votació la urgència de la sessió del Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat i sense debat, acorda conferir-li-la.

Reprèn la senyora Súñer Tormo el torn de paraula sintetitzant la seua
proposta en la petició al president del Consorci (càrrec que recau en la persona de
l'alcalde de Xàtiva) que es convoque Junta General d'aquest, i al president de la
Generalitat Valenciana instant-lo que habilite mesures de finançament suficient.

A la seua finalització, el Sr. alcalde president explica que el Consorci, després
de les eleccions municipals de 2003, no s'ha reunit per no haver designat, encara, la
majoria d’ens públics els seus representants i mancar del quòrum exigible. Sense la
presència de tots els associats, diu, no poden instrumentar-se les quotes de
representació en què es basa el Consorci. Explica que té convocada una reunió a
celebrar el pròxim dia 16 de juny a fi de negociar la composició del consell. Abunda
en la dificultat de funcionament del  Consorci pel baix interès mostrat per alguns dels
municipis membres que se manifesta, diu, en el fet que no paguen les quotes i, a
més, els seus primers edils no acudisquen a les reunions. Finalitza la seua
intervenció demanant que la moció quede sobre la taula fins després del 16 de juny
de 2004.

La senyora Suñer Tormo accepta que l'assumpte quede sobre la taula amb el
compromís que s'incloga en l'ordre del dia de la pròxima sessió plenària i manifesta,
no obstant això, la seua opinió en el sentit que les reunions prèvies que fóra
necessari mantenir no hagueren de ser obstatives perquè s’haguera convocat fa
temps l'Assemblea General.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, intervé per a manifestar-
se en el sentit que, en la seua opinió, les Comarques Centrals són una qüestió
complexa que naix com a idea política de configurar-se com a quarta província
encara que la consecució d'aquest objectiu, en el marc de la constitució  espanyola,
resulte molt difícil. Entén que per a portar el projecte endavant cal voluntat política i
finançament i que la situació actual de via morta assenyala cap a la responsabilitat
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del seu president, que ha d'assumir-ho.
Finalment tanca el senyor alcalde qui, en la seua condició de president del

Consorci de les Comarques Centrals, assumeix que la situació actual és
responsabilitat pròpia i de tots els alcaldes. Entén que la problemàtica consisteix en
què massa gent no creu en el projecte i anuncia que de no canviar els plantejaments
proposarà l'eixida del municipi del citat Consorci.

I l'Ajuntament, unànimement, acorda que l'assumpte quede sobre la taula.

8è.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ, SOBRE PROJECTE DE LÍNIA D'ALTA TENSIÓ PROMOGUDA PER
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU: EXPEDIENT: ATLINE/2001/158
DES DE LA “ST VILANOVA-APOYO    NÚMERO 62”.

La moció presentada diu:

“Antecedents.
Havent tingut coneixement de la Sentència dictada per la Secció Segona de

la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en virtut del recurs d'apel·lació interposat per IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU contra sentència del Jutjat contenciós
administratiu núm. dos de València, mitjançant el qual s’estima el recurs d'apel·lació,
revocant la sentència del Jutjat número dos, anul·lant la resolució de l'Ajuntament de
Barxeta i entenent concedida la llicència d'obres sol·licitada per IBERDROLA amb
relació a l'obra civil necessària per al projecte de línia elèctrica aèria doble circuit a
132 kV ST Vilanova- apoyo núm. 62.

Vistes les actuacions que precedeixen en els expedients de llicències
urbanístiques sol·licitades per Iberdrola als municipis afectats per aquest tram, Vila-
nova de Castelló, Senyera, Manuel, La Pobla Llarga, Ènova, Rafelguaraf, Barxeta i
Simat de Valldigna i que es detallen:

1. A l'octubre de 2001 se sol·licita per part d’IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA, SAU, als Ajuntaments respectius, llicència urbanística pel referit
projecte.

2. Mitjançant resolucions municipals es considera no iniciat el procediment per a la
concessió de llicència urbanística fins que per la part interessada s'acompanye a
la petició, l'Estudi d'Impacte Ambiental i la seua corresponent Declaració
expedida per la Consellera de Medi Ambient per considerar-se aquests
documents imprescindibles per a dotar de contingut la resolució.
Així mateix es requereix a Iberdrola per a l'esmena de la documentació requerida
en el termini de quinze dies, havent superat l'esmentat termini sense que
l'interessat presentara cap documentació.

3.  Al desembre de 2001 es reben als Ajuntaments, procedents de la Direcció
General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient, la
Declaració d'Impacte Ambiental, expedient 149/01-AIA.

4.   Per part d’IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU, s'interposa recurs
de reposició contra les resolucions municipals per considerar que no han
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d'aportar el corresponent Estudi d'Impacte Ambiental en haver-lo dipositat
davant del Servei Terrritorial d'Indústria i Energia de la Comunitat Valenciana
junt amb la sol·licitud d'autorització administrativa, Declaració d'Utilitat Pública
en concret i aprovació del projecte d'execució, per ser aquest l'òrgan competent
per a la tramitació d'aquesta sol·licitud i per a qui remetrà l'Estudi d'Impacte
Ambiental a la Conselleria de Medi Ambient; i per considerar que els
Ajuntaments no han tingut en compte la prohibició de discrecionalitat que
regeixen en matèria de llicències en el nostre ordenament.

5. Per part dels municipis afectats, es dicten resolucions:

• No admetent a tràmit la sol·licitud de llicència urbanística formulada per
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU per tractar-se de la construcció
d'un servei públic no subjecte a llicència urbanística, havent de tramitar-se el
projecte mitjançant el procediment d'aprovació dels plans especials i havent de
complementar-se amb els documents característics d'aquests llocs que modifica
el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Manuel. 

• Requerint a Iberdrola, SA, perquè complete el projecte presentat amb els
documents característics dels Plans Especials i sol·licite la seua tramitació com a
tal, devent així mateix prevenir en la citada documentació, les oportunes
compensacions per a indemnitzar aquest municipi, per no revestir el projecte
d'obra presentat, cap interès especial per part d'aquesta comunitat local.

• Comunicant a IBERDROLA, SA que amb caràcter previ a l'exercici de l'activitat
de transport i distribució d'energia elèctrica en la infraestructura sol·licitada haurà
de sol·licitar-la i obtenir la pertinent llicència municipal d'activitat qualificada, la
tramitació de la qual s'ajustarà a les prescripcions establertes en la vigent Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.

Aquestes resolucions municipals es fonamenten en els següents Fonaments Legals:

1. El recurs de reposició interposat per IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,
SAU, va ser presentat fora del termini d'un mes, establert per l'article 117.1 de la
Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, havent conclòs per tant el termini el dia 22 de desembre de
2001.

2. En virtut del que estableix l'article 81 de la Llei 6/1994, de la Generalitat
Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística en relació amb el que estableix
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, Decret 3151/1968, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Línies Elèctriques aèries d'alta
tensió i el Real Decret 1955/2000, d'1 de desembre, per la qual es regulen les
activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la construcció de
la línia elèctrica sol·licitada no està subjecta a llicència d'obres per tractar-se
d'una construcció de servei públic i no exigir-ho la legislació  reguladora del
corresponent servei, són que s'exigeixen prèvia verificació i aquesta s'efectuarà
sotmetent-se al projecte bàsic als tràmits propis del procediment d'aprovació dels
Plans Especials, establert a l'article 168 i següents del Decret 201/1998, de 15
de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de
Planejament de la Comunitat Valenciana.
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3. El Planejament Urbanístic dels municipis afectats no contempla la línia elèctrica
aèria doble circuit a 132 kV ST Vilanova “Apoyo núm. 62” el traçat de la qual es
pretén travessar diferents tipus de sòl, per la qual cosa el projecte presentat per
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU, no es conforma amb
l'ordenació urbanística vigent i suposa la seua modificació.

4. D'una altra part, l'article 5 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector
Elèctric, exposa que la planificació de les instal·lacions de transport i distribució
d'energia elèctrica en quant s'ubiquen o transcorren en sòl no urbanitzable,
“deuran tenir-se en compte en el corresponent instrument d'ordenació del
territori”. I que en els casos en què no s'haja tingut en compte la planificació
elèctrica en els corresponents instruments urbanístics, com és el cas que ens
ocupa, i sempre en virtut del que estableixen altres lleis resultarà preceptiu un
instrument d'ordenació de territori o urbanístic segons la classe de sòl afectat,
s'estarà al que disposa l'article 244 del text refós de la Llei sobre Règim del Sol i
Ordenació Urbana, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, o
text autonòmic que corresponga.

5. Conforme a l'últim incís del precepte comentat, és possible utilitzar el
procediment previst en l'article 81 de la LRAU per aconseguir la coordinació
entre la planificació elèctrica i plans urbanístics.

6. Així mateix el paràgraf tercer de l'esmentat article 81 de la LRAU, estableix que
quan l'obra no revista especial interès per a la comunitat local, com és el cas que
ens ocupa, deuen preveure's les corresponents compensacions per tal
d'indemnitzar el municipi de cost dels serveis que preste en ordre a possibilitar la
seua construcció.

7. Resulta així mateix aplicable el Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Nomenclàtor d'Activitats Molestes,
insalubres, nocives i perilloses atès que l'activitat pretesa per Iberdrola, segons
consta en el referenciat projecte, pot assimilar-se amb l'Agrupació 15, Producció,
Transport i Distribució d'Energia Elèctrica, gas, vapor i aigua calenta, grup 151
Producció d'Energia Elèctrica, Subgrup 15.1 Producció d'energia Hidroelèctrica.

6.   Totes les resolucions municipals són objecte de recursos interposats per part
d’IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU en procediment ordinari
davant del Jutjat contenciós administratiu de València. Així mateix, també
sol·licita  en peça separada i en mesura cautelar, autorització provisional per a
l'execució de les obres del traçat de la línia d'alta tensió. 

7.  Per part del Jutjat contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
València, es deneguen les suspensions cautelars sol·licitades per l'actora en
considerar que el contrari suposaria un triomf, en fase cautelar de la pretensió
de fons i en considerar més important l'interès que es protegeix exigint la
llicència que el servei públic prestat per IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA, SAU

8. També les Sentències del  Jutjat contenciós administratiu resolen la qüestió de
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fons, desestimen els recursos presentats per Iberdrola Distribució Elèctrica, en
atenció a les consideracions jurídiques exposades pels Ajuntaments.

Considerant que fragmentar en tres trams el projecte total de construcció
d'una línia d'Alta Tensió entre la ST Vilanova i la ST Gandia, constitueixen en si
mateix un frau de llei, a mesura que queda acreditat en informe emès per Jesús
Vilaplana Ferrer, llicenciat en Ciències Biològiques i professor associat del
Departament de Ciència animal de la Universitat Politècnica de València, per
suposar una actuació contrària a l'article 10 del Reglament d'Execució de la Llei
2/1989, d'Impacte Ambiental i perquè en la dita fragmentació ha suposat per via de
fet l'adopció de solucions tècniques distintes en execució de les obres per cadascun
dels trams,  malgrat tractar-se de sòls classificats com no urbanitzables pels
diferents planejaments urbanístics municipals. És a dir, al trams posteriors al suport
núm.  62 del traçat i en sòl no urbanitzable, es va executar gran part de la línia de
forma soterrada, enfront de la solució adoptada per a tot tram comprès entre la ST
Vilanova i el suport núm. 62 en el qual la línia  discorre aèria en la seua longitud total
de 20.135 km.

Per tot allò que s'ha exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva,
l'aprovació de la moció següent:

Primer.- Manifestar l'oposició de l'Ajuntament de Xàtiva al projecte de
construcció d'una línia elèctrica a 143 kV, doble circuit entre la ST Vilanova i la ST
Gandia al tram comprès entre la ST Vilanova i el suport núm. 62.

Segon.- Instar la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat
Valenciana i IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU, a  la retirada d'aquest
Projecte a fi d'aplicar noves alternatives més ecològiques que regulen la
contaminació electromagnètica i entenem s'aconseguirà també soterrant tot el traçat
de la línia.

Tercer.-  Protestar davant de la Conselleria de Territori i Habitatge de la
Generalitat Valenciana, per considerar que consentint aquesta fragmentació del
traçat en tres trams, està també consentint un greu comparatiu en les solucions
adoptades pels municipis afectats, en haver-se soterrat al tram posterior al suport
núm. 62 nombrosos quilòmetres d'aquesta línia elèctrica que travessa el sòl no
urbanitzable i no haver-se adoptat aquesta solució en cap quilòmetre del tram de la
ST Vilanova fins al suport núm. 62.

Quart.- Traslladar del present acord al Consorci de les Comarques Centrals,
atès que tant la Costera com la Safor formen part de l'àmbit territorial del referit
Consorci, perquè siga tractat aquest assumpte i s'efectuen les gestions pertinents
encaminades a l'estudi, valoració i execució d'altres alternatives menys agressives
per a les zones afectades (utilització de corredors existents, soterranis de la línia,
etc..).

Cinquè.- Notificar el present acord als municipis de Barxeta, Vila-nova de
Castelló, Senyera, La Pobla Llarga, Manuel, Ènova, Rafelguaraf i Simat de la
Valldigna”.

Sotmesa a votació la urgència de la sessió l'Ajuntament en Ple, per
unanimitat i sense debat, acorda conferir-li-la.

En torn d'intervencions la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc
Nacionalista València, considera que l'Ajuntament de Xàtiva ha de solidaritzar-se
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amb els municipis de Barxeta, així com amb la resta dels afectats pel traçat de la
línia d'alta tensió i amb les actuacions que s'estan duent a terme. Entén que la
situació en els últims mesos i després dels pronunciaments del Tribunal Superior de
Justícia ha canviat i que Iberdrola pot iniciar immediatament els treballs. Considera
que el Ple municipal ha d'instar la Conselleria d'Indústria a què paralitze el projecte
fins que s'habiliten mesures de major respecte ecològic, paisatgístic i
mediambiental.

El senyor alcalde, per la seua banda, proposa que l'assumpte quede sobre la
taula tota vegada que en sessió de 27 d'abril de 1999, la Mancomunitat de municipis
de La Costera-Canal ja va adoptar, unànimement, un acord en el sentit proposat i,
per a major abundància, en l'última sessió plenària del citat òrgan supramunicipal, a
proposta de l'alcalde de Barxeta, es va acordar iniciar gestions per a ser rebuts pel
president de la Generalitat o, si no n'hi ha, pel conseller d'Indústria.

Finalment intervé el senyor Ramon Ortolá Mestre pregant, inicialment, que es
respecte el torn d'intervencions i exemplificant, respecte a l'opinió del senyor alcalde
que l'acord ja ha sigut adoptat per la Mancomunitat, que en innumerables ocasions
la Diputació Provincial adopta acords que abans o després han sigut o són adoptats
pels ajuntaments.

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar i fer pròpia la moció presentada per la senyora Cristina Suñer

Tormo, regidora del Grup Bloc Nacionalista Valencià, en tots els seus termes tant
expositius com dispositius.

9è. PRECS I PREGUNTES.

Es van formular els següents  precs i preguntes:

Per senyora Mar Vicent García. 
1. Pregunta quan es preveu la finalització, aprovació i entrada en vigor de la

relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Xàtiva. Al que el senyor
secretari , a requeriment del senyor alcalde, explica que els treballs han
finalitzat, que s'estan presentat al·legacions per part dels treballadors i
treballadores i que, probablement, puga aprovar-se i entrar en vigor per a
gener pròxim.

Pel senyor Ramon Ortolá Mestre. 
1. Pregunta quan es preveu l'execució de les millores en la virtut del qual es

va adjudicar el contracte administratiu de concessió del pàrquing
municipal de l'Albereda. Al que el senyor alcalde respon que s'ha
presentat el projecte i s'ha concedit llicència, únicament pendent de
satisfacció de la corresponent Taxa.

2. Pregunta per l'ús que puguen estar fent persones afins al Partit Popular de
targetes que van ser lliurades a l'Ajuntament per al seu ús municipal. Al
que el senyor alcalde respon que s'identifiquen les persones alienes a
l'Ajuntament que estan fent ús de les targetes i ho investigarà.

3. Pregunta sobre la data prevista per a celebrar actes del vint-i-cinc
aniversari dels ajuntaments democràtics. Al que el senyor alcalde respon
que s'ha finalitzat la relació de regidors i que, en breu, reunirà a la Junta
de Portaveus per a consensuar els actes i celebrar-los entre juny i juliol.
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Per la senyora Cristina Suñer Tormo.
1. Pregunta per les afirmacions que es van fer per part de l'Alcaldia que no

s'invertiria diners en la Plaça de Bous mentre no fóra municipal.  Al que
aquest respon que hi ha un pacte de compra i que en el moment en què
es materialitze començarà l'actuació.

2. Pregunta que s'abraça el concepte “solar de la Plaça de Bous”. Al que el
senyor alcalde respon que es tracta d'una superfície d'uns 14.000 metres
quadrats que inclou el cos més tot l'espai que el perimetra i que es troba
dins de l'encerclat. 

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR. ALCALDE
PRESIDENT ES DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, S’ALÇA  LA SESSIÓ A LES
TRETZE HORES I VINT-I-CINC MINUTS, AMB EL QUE S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI , DONE FE I CERTIFIQUE,

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


