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PLE ORDINARI NÚM.   9 

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

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i
dotze minuts del dia 8 de juliol 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 tot
seguit es relacionen, en número de dènou, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple,
en primera convocatòria, de conformitat amb allò que s'ha previngut en l'article 80
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents quòrum suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, segons el que preveu l'article 90
de l'esmentat 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 - Sra Maria Emília Soro Perona
7 - Sra Rosa Maria Esteban Miedes
8 - Sr. José Antonio Vidal Piquer
9 - Sra Elena Llopis Arnero
10 - Sr. Juan Carlos Crespo Badía
11 - Sr. Jorge Herrero Montagud
12 - Sr. Ramon Ortolá Mestre
13 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
14 - Sr. Tomás Fuster Bellido
15 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
16 - Sr. Sònia Arteaga Simón
17 - Sr. Vicente Caballero Hidalgo
18 - Sr. José Martínez Alventosa
19 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

ABSENT:

Sr. Antonio Perales Perales i Sra. Mar Vicent García que excusen la seua no
assistència.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, pel Sr. president, es va ordenar al
secretari procedira segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria.
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1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 8, DEL 3  DE JUNY DE
L'ANY 2004. 

D'acord amb allò que s'ha preceptuat en 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. 

Per SRA Cristina Mª Suñer Tormo, del Grup Nacionalista València, es
proposa esmena a la seua intervenció recollida en el punt Quart dels de l'ordre del
dia de l'acta que ara se sotmet votació, en el sentit que, en tractar-se sobre
l'aprovació del plec per a la venda de patrimonials afectes antiga casa de pobres al
carrer Ànimes, va fer al·lusió a què l'informe emès pel Departament de Benestar
Social no deia que no hi haguera necessitat dita naturalesa sinó que, donada la
seua actual situació de ruïna, l'immoble no podia servir al seu originari ús social.

No havent-se formulat cap altra objecció, l'Ajuntament Ple per unanimitat  va
acordar  aprovar l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el
dia 3 de juny de l'any 2004. 

2n.- SOBRE INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D'INTERÈS MUNICIPAL.

Pel secretari es dóna compte dels següents assumptes d'interès municipal:

A) Resolucions d'Alcaldia:

A.1. Resolució d'Alcaldia número 512, de 9 de juny de 2004, que diu
textualment: 

“Havent d'absentar-me de la localitat, els dies 10 i 11 de juny de 2004, per
raons inherents al meu càrrec, i de conformitat amb el que disposen els articles 21-3
de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'alcalde, per als dies 10 i 11 de juny de 2004,
en el 4t tinent d'alcalde l SR. Ramon Vila Gisbert, per a realitzar les funcions
representatives del seu càrrec.

Segon.- La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant aqueix dia,
sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
Departaments municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament Ple en la
primera sessió que se celebre.”

A.2. Resolució d'Alcaldia número 544, de 21 de juny de 2004, que diu
textualment: 

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia 29 de juny fins al 2 de juliol
de 2004, ambdós inclusivament, per raons inherents al meu càrrec, i de conformitat
amb el que disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim
Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:



3

Primer.- Delegar les funcions d'alcalde, des del dia 29 de juny fins al 2 de
juliol de 2004, ambdós inclusivament, en el 1r. Tinent d'alcalde SR. Vicente Parra
Sisternes, per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon.- La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant aqueix dia,
sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
Departaments municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament Ple en la
primera sessió que se celebre.”

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

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

B) Comarques centrals

Pel senyor alcalde-president, en exercici del compromís assumit en la sessió
anterior, es dóna complit compte de la situació que presenta el Consorci de les
comarques centrals Valencianes, que ell presideixen i del que forma part
l'Ajuntament, que succintament recollit va consistir en el següent:

− Que les setmanes anteriors va tenir lloc una reunió a Ontinyent per a
aclarir l'horitzó del Consorci després de les eleccions locals, en el qual es
va explicar als nous representants el funcionament del mateix, els seus
problemes i carències.

− Que es va arribar a un acord de consens sobre els representants de la
totalitat de grups que conformen el Consorci.

− Que el president de la Generalitat  els va rebre el dia 7 de juliol i se li va
traslladar la necessitat obtenir un compromís de finançament per part de
la Comunitat Autònoma.

− Que el plantejament unànime del Consorci és que si aquest constitueix un
actiu per a la Comunitat Valenciana, ha de ser assumit per la Generalitat.

− Que sobre la base d'allò que s'ha exposat es va obtenir un preacord de
finançament del 50% que els permet concloure amb satisfacció aqueixa
primera visita.

− Que entre setembre i octubre pròxim se celebrarà assemblea general amb
proposta de canvis estructurals i, en aqueix moment, sense un compromís
clar i suficient de finançament, Xàtiva es replantejarà la seua permanència
en el Consorci.

De tot això, el Ple, va quedar assabentat.

3r.- EXPT.   NÚM. 207/2004 PER A LA CONCERTACIÓ DE LÍNIES DE
CRÈDIT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el que consta informe del
tresorer municipal de data 26 d'abril de 2004, proposant la renovació de les actuals
línies de crèdit, per a la Gestió Integral de Pagaments, concertades amb Bankinter i
Caixa de Madrid, per un import d'1,5 milions d'euros.



4

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni de
3 de maig de 2004.

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

L'Ajuntament Ple,  per onze vots a favor (el del senyor alcalde-president més
els deu Regidors presents del Grup Popular), cap vot en contra i vuit abstencions
(els vots dels sis Regidors presents 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, per tant, amb el quòrum de majoria
absoluta que exigeix l'article 47-2-g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, va prendre l'ACORD següent:

Primer.- Contractar la Gestió Integral de Pagaments amb les entitats que
s'assenyalen i pels imports i les condicions que tot seguit s'expressen:

Cost
Entitat                Límit              Tipus d'interès       Comissió         Ajuntament
Bankinter 900.000 € Euribor+1% -
Caja Madrid 600.000 € Euribor+0,85 % 0,10% -

Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen.

4t. - EXPT.  NÚM.  190/04. REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ,
FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE L'AJUNTAMENT DE XATIVA.

Vista la proposta de la Vicesecretaria General d'esborrany de Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva.

Vistes les al·legacions presentades en temps i forma pels diferents
departaments, regidories i grups polítics d'aquest Ajuntament, prèvia remissió de
còpia de l'esborrany del reglament citat per al seu estudi i posteriors al·legacions.

Vist l'informe de secretaria de 15 de juny de 2004, sobre les al·legacions
presentades a l'esborrany de reglament junt amb la seua fonamentació jurídica.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Foment, Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 24 de juny de 2004.

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,
fonamentalment, en dues carències: la falta d'al·lusió a la utilització del valencià (on
podria haver-se aplicat polítiques de discriminació positiva) i la falta de voluntat a
aprofundir en la participació ciutadana. Entén que el Reglament Municipal haguera
de fer-se ressò de les sigularitats de l'organització de l'Ajuntament de Xàtiva i no una
mera compilació de la legislació sectorial de l'Estat. Afig que, segons la seua opinió,
en alguns punts com la composició de les comissions informatives, podria haver-se
infringit la legalitat pel que es reserva el seu dret a impugnar-lo. 

Tot seguit el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa. Se suma a allò que s'ha argumentat per la seua
predecessora. Abunda que el Reglament podria haver anat més enllà en temes com
la llengua o la participació ciutadana en compte de copiar el Reglament de l'Estat
sense millorar-lo en cap aspecte. Al·ludeix que s'han recollit les seues esmenes
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menys significatives desestimant-se les de major substància. Anuncia el seu vot en
contra.

A la seua finalització el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, en
idèntic sentit a la senyora Suñer Tormo i senyor Martínez Alventosa. No es millora la
legislació estatal actual ni es reflexiona sobre l'habilitació de mecanismes de
participació democràtica amb el que es perd la vertadera raó de ser del Reglament.
Més prompte, al contrari, considera que es retalla la participació democràtica en línia
continuista amb el paquet de mesures empreses des del govern i després de les
eleccions locals. Concretament considera que haguera d'haver-se regulat vies de
participació ciutadana, pressupostos participatius, assignació de personal a grups,
participació del públic assistent a plens, etc. Finalment entén que l'article 113
estableix via reglament el nombre de membres de les comissions informatives abast
que, entén, no haguera de ser objecte de regulació normativa. Anuncia el seu vot en
contra i es reserva l'exercici d'accions en via judicial.

I l'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el del senyor alcalde-president més
els deu regidors presents del Grup Popular), vuit vots en contra (els vots dels sis
regidors presents 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 i, per tant, amb el quòrum de majoria
absoluta que exigeix l'article 47-2-f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local adopte l'ACORD següent: 

Primer.- Aprovar provisionalment el Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva, segons el text redactat per la Secretaria
General i proposat per la Comissió Informativa de Foment, Règim Interior i
Seguretat Ciutadana, que consta en l'expedient.

Segon.- Sotmetre l'acord a exposició pública per espai de trenta dies hàbils
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la província i Tauler d'Anuncis, en les dues
llengües oficials de la Comunitat Valenciana, als efectes d'al·legacions.

Tercer.- Comunicar el present acord a tots els departaments municipals,
regidories i grups polítics de l'Ajuntament de Xàtiva.

5è.- EXPT.  NÚM. 424/2004. SOBRE LA REORGANITZACIÓ I NOVA
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES
PERMANENTS.

Vista la proposta de l'Alcaldia de 21 de juny de 2004 i del tenor literal
següent:

“Vist l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple en sessió de 3 de juliol de 2003
(expedient 413/2003) sobre creació, composició i funcionament de les comissions
Informatives Permanents.

Resultant que en tal acord es constitueixen cinc comissions informatives
davall la següent denominació i amb el contingut competencial que, minuciosa i
detalladament, es recull en l'acord d'origen:

1r  Comissió d'Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de Comptes.
2a Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura.
3a Comissió de Benestar Social, Sanitat, Fira i Festes, Turisme i

Conservatori.
4a Comissió d'Educació, Cultura, Joventut,  Esports i Modernització.
5a Comissió de Foment,  Règim Interior i Seguretat Ciutadana.
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Resultant que, un any després, la pràctica en la gestió d'assumptes que,
obligatòria o potestativament han de ser dictaminats per comissió informativa, així
com el personal funcionari d'alta qualificació disponible per a atendre el
funcionament de tals òrgans complementaris del Ple i de la Junta de Govern Local,
recomanen una reconfiguració de les cinc àrees d'origen cap a tres grans blocs, a
saber:

1. Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Règim Interior, Foment i
Seguretat Ciutadana.

2. Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura.
3. Benestar Social, Sanitat, Fira i Festes, Turisme i Conservatori, Educació,

Cultura, Joventut,  Esports i Modernització.

Resultant que l'acord d'origen establia en deu membres més l'alcalde, com a
president nat, el nombre de components de cada Comissió i fixava en una sessió al
mes la periodicitat en què amb caràcter ordinari havia de reunir-se cada òrgan.

Considerant  que l'article 124 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals  estableix que qualsevol variació de les
comissions (número, denominació, competències, composició, sessions, etc.) durant
el mandat corporatiu, es decidirà mitjançant un acord adoptat pel Ple a proposta de
l'alcalde o president, procurant, en la mesura que es puga la seua correspondència
amb el número i denominació de les grans àrees en què s'estructuren els serveis
corporatius.

Considerant que aquest Ajuntament tramita expedient per a l'aprovació del
Reglament Orgànic Municipal de Xàtiva que, entre moltes altres determinacions,
regula la composició de les comissions Informatives establint, per a totes elles, un
número de vuit membres més l'alcalde - president o regidor en qui delegue. 

Aquesta Alcaldia en l'exercici de les competències que li són pròpies i que li
vénen atribuïdes pel vigent ordenament de Règim Local, a l'Ajuntament Ple, ve a
PROPOSAR:

Primer-. La reorganització les cinc comissions Informatives Permanents
entorn a  tres, amb la denominació següent:

1. Comissió Econòmica, Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana.
2. Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura.
3. Comissió de Benestar Social, Cultura, Educació i Oci.

Segon.- Determinar les competències que amb referència als distints serveis
municipals s'atribueixen a cadascuna de les anteriors comissions Informatives
Permanents, de la manera següent:

Comissió Econòmica, Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana

Competències Les assignades a les comissions d'Hisenda, Promoció
Econòmica i Especial de Comptes i de Foment, Règim
Interior i Seguretat Ciutadana en l'acord de data 3 de juliol
de 2004.

Composició
TITULARS
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NOM I COGNOMS GRUP
PRESIDENT ALCALDE
VOCALS PP

PP
PP
PP
PSOE
PSOE
ENTESA
BLOC-EV

SUPLENTS
PP
PP
PSOE

Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i
Agricultura

Competències Les assignades a la 2a Comissió d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura en l'acord de data 3
de juliol de 2004.

Composició
TITULARS

NOM I COGNOMS GRUP
PRESIDENT ALCALDE
VOCALS PP

PP
PP
PP
PSOE
PSOE
ENTESA
BLOC-EV

SUPLENTS
PP
PP
PSOE

Comissió de Benestar Social, Cultura, Educació i Oci.
Competències Les assignades a les comissions de Benestar Social,

Sanitat, Fira i Festes, Turisme i Conservatori I Comissió
d'Educació, Cultura, Joventut,  Esports i Modernització en
l'acord de data 3 de juliol de 2004.

Composició
TITULARS

NOM I COGNOMS GRUP
PRESIDENT ALCALDE
VOCALS PP

PP
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PP
PP
PSOE
PSOE
ENTESA
BLOC-EV

SUPLENTS
PP
PP
PSOE

Tercer.- L'assignació de membres titulars i suplents a cada Comissió
s'efectuarà mitjançant escrit del Portaveu del Grup dirigit al senyor alcalde. Cada
comissió, al seu si, procedirà a l'elecció de president, proposant-lo al Sr. alcalde, cas
que aquest renunciara a la seua nata condició, per al seu nomenament. 

Quart.- La periodicitat i el règim de sessions ordinàries, serà la següent:
1. Comissió Econòmica, Foment, Règim Interior i Seguretat, mensual.
2. Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura,

mensual.
3. Comissió de Benestar Social, Cultura, Educació i Oci, mensual.

Sense perjudici de celebrar les sessions extraordinàries que fossen
necessàries. A aquest efecte, cada Comissió, en la primera sessió que celebre,
assignarà el dia concret del mes en què haurà de reunir-se amb caràcter ordinari.”

Vist el dictamen favorable, de 24 de juny de 2004, de la Comissió Informativa
Permanent de Foment, Règim interior i Seguretat Ciutadana.

Amb caràcter previ el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, presenta escrit d'esmena parcial al
dictamen-proposta de la Comissió Informativa, en relació amb la dotació de recursos
humans als Grups Polítics. Entén que si el que es pretén és que les comissions
siguen més operatives i funcionals per a aconseguir-ho ha de dotar-se els Grups de
Recursos.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià. Diu no tenir res per a refutar respecte del nombre de
membres de les comissions ja que, segons la seua opinió, la nova configuració i la
seua composició obeeix a un desig de retallar informació als grups a l'oposició. No
s'oposa al fet que s'agrupen les comissions entorn a tres si amb això, diu,
s'aconsegueix que es complisca escrupolosament el calendari de sessions marcada
de, almenys, una ordinària al mes. Reprova el caràcter discriminatori de l'article 113
del ROM que perjudica els grups minoritaris i s'adhereix a l'esmena del senyor
Martínez Alventosa.

Tot seguit el senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa. Opina que l'operativitat i funcionalitat que inspiren el
canvi proposat no s'aconsegueixen mitjançant la reorganització de les comissions i
la reducció dels seus integrants sinó mitjançant una direcció de la presidència
d'acord amb les vertaderes necessitats que es plantegen. Insisteix en la necessitat
proporcionar recursos humans als grups municipals a fi a aconseguir els objectius
d'eficàcia desitjats i, finalment, qüestiona no el nombre de comissions plantejat sinó
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la proporcionalitat dels seus integrants. Dubte de la legalitat que l'alcalde no
compute com a president nat de totes les comissions.

A la seua finalització el senyor Ramón Ortolá Mestre, pel Grup Socialista
entén, com ja va manifestar en el punt precedent, que la proposta camina en la línia
de retallar la capacitat de fiscalització dels grups a l'oposició. Considera que,
tradicionalment, l'organització municipal s'ha agrupat entorn a cinc grans àrees i a
això respon l'actual nombre de comissions. Reduir-les a tres, diu, no és per
operativitat sinó per obstruccionisme. Considera, com el seu predecessor, que
millors dots de direcció des de la presidència d'algunes comissions milloraria
aspectes funcionals. Entén, finalment, que amb la composició i número de la
proposta no es respecta la proporcionalitat dimanant de les últimes eleccions, fins al
punt que un integrant del seu grup quedaria fora de comissió.

Tanca el primer torn d'intervencions el senyor Vicente Parra Sisternes,
portaveu del Grup Popular. Dissenteix de les opinions abocades, en especial de la
del senyor Ortolá Mestre. Segons la seua opinió la configuració d'assumptes i
comissions que s'ha proposat permetrà, igual que fins ara, que tots els assumptes
es tracten i dictaminen en comissió, que es presenten mocions i es formulen precs i
preguntes de qualsevol àmbit de l'administració municipal sense cap minva.
Considera que el discurs dels grups de l'oposició relatiu a què s'hagen adoptat
mesures obstruccionistes respon a una estratègia orquestrada i victimista i no a la
realitat. Entén que s'han formulat diverses alternatives a la composició de les
comissions per a donar cabuda a tots els integrants del grup socialista i totes elles
han sigut rebutjades. Finalment insta als qui consideren la proposta no ajustada a
dret a què utilitzen les vies que la llei ofereix.

En torn de rèplica la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc
Nacionalista Valencià, reitera que no està en contra de la composició de les
comissions sempre que es respecte el calendari de sessions així com la seua
preocupació per l'aplicació de la Llei d'Hont a la composició de les mateixes que,
entén, perjudicial per als interessos del seu grup.

El senyor José Martínez Alventosa, pel Grup Grup Esquerra Unida+Esquerra
Verda: Entesa, reitera que pot aconseguir-se l'operativitat pretesa si no es dota els
grups de mitjans.

El senyor Ramón Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, considera que la
reducció del nombre de comissions és una decisió política amb què el seu grup
discrepa; sobre la proporcionalitat entén que no es compleix la legalitat  ja que el
president haguera de computar com a membre del grup amb què va concórrer a les
eleccions.

Tanca el debat el senyor alcalde qui manifesta que la dotació de recursos
humans a grups polítics comporta una despesa de 90.000 a 120.000 euros que
considera no prioritari; que resulta il·lògic que una comissió informativa estiga
composta per onze membres i que adquireix compromís de canviar si el sistema no
funciona.

I l'Ajuntament Ple, per vuit vots a favor (els vots dels sis regidors presents 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) onze vots en contra (el del senyor alcalde-president més els
deu regidors presents del Grup Popular), i cap abstenció ACORDA:

Únic.- Desestimar l'esmena parcial formulada pel senyor Josep Martínez
Alventosa.
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I  per onze vots a favor (el del senyor alcalde-president més els deu regidors
presents del Grup Popular), vuit vots en contra (els vots dels sis regidors presents
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 ACORDA:

Primer.- Aprovar la proposta de l'Alcaldia en tots els seus termes.
Segon.- Comunicar el present acord a tots els departaments municipals, als

secretaris de les comissions Informatives i a tots els grups polítics de l'Ajuntament
de Xàtiva, als efectes oportuns. 

6è.- EXPT.  NÚM. 434/2004. DISPENSA DEL LLOC DE TREBALL DE
TRESORERIA.

Vista la proposta del regidor delegat de Recursos Humans del tenor literal
següent:

“El lloc de treball de tresorer de l'Ajuntament de Xàtiva, reservat a funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional, es troba vacant des de prou de temps arrere.
La seua no provisió pel sistema ordinari (concurs) o la provisió i no prestació
efectiva del mateix (comissions de servei o nomenaments provisionals) ha portat
que, de facto, les funcions de Tresoreria siguen exercides, en règim d'interinitat, per
funcionari de titulació superior no pertanyent als d'habilitació de caràcter nacional.

Recentment l'Ajuntament de Xàtiva ha impulsat, de resultes de l'oferta
d'ocupació públic per al 2004, a l'aprovació de les bases per a la provisió d'una
plaça de Tècnic d'Administració Especial, economista, que, amb tota seguretat,
reunirà les condicions de qualificació i solvència tècnica suficients per a exercir les
funcions ja esmentades.

Simultàniament, amb efectes d'1 de juliol de 2004, s'ha de produir el
cessament de la titular de la Tresoreria, Senyora Consuelo Ferrer Pellicer, com a
conseqüència d'haver obtingut nomenament provisional per a exercir idèntic lloc a
l'Ajuntament de Villajoiosa (Alacant).

Com vulga que la Tresoreria queda, novament, vacant i de resultes de la
imminent provisió, en propietat, de la plaça de Tècnic d'Administració Especial.

Considerant que l'Ajuntament de Xàtiva, la Secretaria del qual es troba
classificada de classe primera, té una població inferior a 50.000 habitants.

Per la present, a l'empara del que preveu la Disposició Addicional Tercera del
Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en relació amb l'article 9 del
Reglament regulador de les Competències de la Generalitat Valenciana en matèries
relatives a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, es proposa el
SEGÜENT:

PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d'Administració Pública de la Generalitat
Valenciana dispensa perquè el lloc de Tresoreria de l'Ajuntament de Xàtiva no siga
exercit per funcionari amb habilitació de caràcter nacional sinó per funcionari
degudament qualificat, concretament, el funcionari que resulte nomenat per a la
plaça de Tècnic d'Administració Especial, economista, actualment en procés de
selecció.

SEGON.- Donar compte als interessats, Senyora Concepció Ferrer Pellicer i
senyor Arturo Javier Martín Olivares, del present acord oferint-los un període
d'al·legacions de quinze dies des de la recepció del present acord.
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TERCER.- Procedir a la incorporació de tal modificació, en el sentit apuntat,
de la Relació de Llocs de Treball, actualment en curs.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Foment, Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 24 de juny de 2004.

Obert debat el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, manifesta la
seua disconformitat amb la proposta en entendre que determinats llocs han de
pertànyer a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional para des de la seua
condició i circumstàncies exercir el control de legalitat. Considera que hagueren de
proveir-se les places vacants.

En rèplica, el senyor alcalde diu que en aquests assumptes el govern anterior
no va ser de l'opinió apuntada pel senyor Ortolá. Entén que la tresoreria està
permanentment vacant o proveïda puntualment per funcionaris que immediatament
deixen la plaça. Que resulta necessari donar seguretat i continuïtat al funcionari que
desenvolupa la responsabilitat pròpia del lloc i que es tracta d'un supòsit taxat
previst en la Llei. 

L'Ajuntament Ple per onze vots a favor (el del senyor alcalde-president més
els deu regidors presents del Grup Popular), sis vots en contra (els vots dels sis
regidors presents del Grup Socialista) i dues abstencions (el vot del regidor integrant
del Grup Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià), ACORDA:

Primer.- Sol·licitar a la Conselleria d'Administració Pública de la Generalitat
Valenciana dispensa perquè el lloc de Tresoreria de l'Ajuntament de Xàtiva no siga
exercit per funcionari amb habilitació de caràcter nacional sinó per funcionari
degudament qualificat, concretament, el funcionari que resulte nomenat per a la
plaça de Tècnic d'Administració Especial, economista, actualment en procés de
selecció.

Segon.- Donar compte als interessats, Senyora Concepció Ferrer Pellicer i
senyor Arturo Javier Martín Olivares, del present acord oferint-los un període
d'al·legacions de quinze dies des de la recepció del present acord.

Tercer.- Procedir a la incorporació de tal modificació, en el sentit apuntat, de
la relació de llocs de treball, actualment en curs.

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
l'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 473 al 583 de 2004 (corresponent al mes de juny de 2004).
De tot això, queda el Ple assabentat.

8è.- DESPATX EXTRAORDINARI: MOCIONS

Es dóna compte al Ple de les mocions, de caràcter extraordinari, presentades
per a la seua discussió i debat en la present sessió, que no han format part de
l'ordre del dia.
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8è.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP BLOC NACIONALISTA
VALÈNCIA, SOBRE LA SOL·LICITUD DE L'OFICIALITAT DEL VALENCIÀ A LA
COPA DE L’AMÈRICA 2007.

La Sra. Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià, exposa la
moció presentada, en data 6 de juliol de 2004 i justifica la urgència què es tracte en
la present sessió en la qual la Copa de l’Amèrica és un fita important i magnífica
oportunitat perquè el Valencià es convertisca en un referent tal com es va fer en les
Olimpíades de Barcelona. Entén que tal esdeveniment ha de desenvolupar-se de
forma i manera que no perjudique el desenvolupament sostenible ja que de fer-se
cercant l'equilibri serà altament beneficiós. Considera que la Generalitat Valenciana
pot convertir el Valencià en llengua cooficial de l'esdeveniment i així ha d'instar-se-li.

Abunden en tal consideració el senyor Martínez Alventosa i senyor Ortolá
Mestre.

El senyor alcalde respon oposant-se a la urgència argumentant que valencià i
castellà són cooficials a la Comunitat Valenciana i, per tant, al Comitè Organitzador
únicament ha de demanar-se-li que complisca la legalitat. Com la dita situació es
troba recollida en l'Estatut d'Autonomía entén que no hi ha urgència en la moció.

Vist açò, l'Ajuntament Ple, per vuit vots a favor (els sis vots dels regidors
presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista
València, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra unida-Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa) i onze vots en contra (el de l'alcalde-president més els deu dels
Regidors presents del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

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

8è.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ, SOBRE LA NECESSITAT DE SOL·LICITAR AL GOVERN CENTRAL,
L'ACCELERACIÓ DE LES REFORMES LEGALS PER A FER EFECTIVA LA
IGUALTAT JURÍDICA DE LES PARELLES DEL MATEIX SEXE.

La Sra. Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià, exposa la
moció presentada, en data 6 de juliol de 2004 i justifica la urgència què es tracte en
la present sessió en la seua consideració que ha d'aconseguir-se el reconeixement
d'aquests col·lectius més enllà del projecte que planteja l'Administració central.

En idèntic sentit el senyor Martínez Alventosa
El senyor alcalde respon oposant-se a la urgència argumentant que el Govern

estudia un projecte de Llei que proposarà a les Corts per al seu debat i votació i que,
de resultes del que es concrete, cabran judicis de valor.

El senyor Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, anuncia que s'abstindrà fins a
conèixer el resultat de la línia marcada pel govern central.

Vist açò, l'Ajuntament Ple, per dos vots a favor (el vot de la integrant del Grup
Bloc Nacionalista València, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra unida-Unida-
Esquerra Valenciana: Entesa) i onze vots en contra (el de l'alcalde-president més els
deu dels regidors presents del Grup Popular) i sis abstencions (els sis vots dels
regidors presents del Grup Socialista), ACORDA:
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ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió.

8è.3.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT EL GRUP ENTESA I
EL GRUP BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, SOBRE LA PARALITZACIÓ DE
LES OBRES DE L'AVE EN EL TRAM DE L'AQÜEDUCTE.

El Sr. José Martínez Alventosa, pel Grup Entesa i SRA Cristina Mª Suñer
Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià, exposen la moció presentada i
justifiquen la urgència que es tracte en la present sessió, fonamentalment, en l'acord
d'aprovació d'una esmena transaccional a una proposició no de llei aprovada
recentment a les Corts, segons  la qual s'insta al Ministeri de Foment a adoptar
mesures de protecció de l'Aqüeducte de Torre de Lloris. Tal canvi de rumb
recomana la paralització de les obres de l'AVE, a la zona afectada, fins tant es
coneguen les mesures definitives de protecció.

El senyor Ramón Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, mostra la seua
conformitat a la paralització cautelar de les obres, si bé, manifesta la seua reserva a
què la dita decisió corresponga a la competència municipal.

Finalment el senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, dissenteix de
la necessitat declarar la urgència, així com de la pròpia paralització cautelar de les
obres en entendre garantit l'aqüeducte com a conseqüència del canvi ja operat en el
traçat com a conseqüència de les gestions realitzades des de l'equip de govern.

Sent les 14.30 hores s'absenta el senyor Rafael Capuz Aznar.

Vist açò, l'Ajuntament Ple, per vuit vots a favor (els sis vots dels regidors
presents del Grup Socialista, més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià, més el vot de l'integrant del Grup Esquerra unida-Unida-Esquerra
Valenciana: Entesa) deu vots en contra (el de l'alcalde-president més els nou dels
regidors presents del Grup Popular) i cap abstenció, ACORDA:

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

9è. PRECS I PREGUNTES.

Es van formular els següents  precs i preguntes:

Per SRA Cristina Suñer Tormo, 
1. Al Sr. alcalde-president sobre el contingut de l'acord de sol·licitud de

televisió digital i sobre el motiu pel qual no ho ha aprovat el Ple ; a la qual
cosa aquest respon que  per acord de la Junta de Govern s'ha sol·licitat la
integració del municipi de Xàtiva en el Pla Nacional de Televisió Digital per
a, en un futur, tramitar l'expedient de concessió que si haurà de resoldre el
Ple. 

Pel senyor Vicent Caballero Hidalgo
1. Al  senyor alcalde sobre les mesures que es pensa adoptar en relació amb

les obligacions que corresponen a l'adjudicatari de la Piscina Murta com a
conseqüència del deficient estat que la mateixa presenta; a la qual cosa
aquest respon que s'està en fase de negociacions.
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2. Al senyor alcalde sobre la situació en què es troben els locals de les
Bandes de Música i la previsió de lliurament; a la qual cosa aquest respon
que no han finalitzat les obres faltant lavabos i ascensors.

Pel senyor Ildefonso Suárez Garrido
1. A la regidora delegada de Turisme, per la programació prevista per a la

pròxima edició de Nits al Castell; a la qual cosa aquesta respon que en la
comissió de juliol donarà complida informació; que el retard en la seua
confecció es deu al canvi de director general.

2. Prega a qui corresponga que s'execute la sentència per la qual es va
anul·lar la modificació de crèdit que va finançar amb patrimoni municipal
del sòl la despesa per a la contractació del projecte d'obra de tres fonts
ornamentals 

Pel senyor Ramon Ortolá Mestre,
1. Al regidor de Seguretat Ciutadana, per la situació de mobilització que

presenta la Policia; a la qual cosa aquest respon que hi ha discrepàncies
en l'organització i materialització dels serveis extraordinaris; que s'està
cercant solució per a evitar tantes hores extraordinàries i que en grans
ciutats com Madrid, Bilbao o la pròpia València es produeixen situacions
de tensió durant processos de negociació sindical per a la signatura de
convenis col·lectius.

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


