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PLE ORDINARI NÚM.   10 

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

         
Al Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les dotze hores i

quinze minuts del dia 12 d'agost 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 dihuit, 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 - Sr. Rafael Capuz Aznar
4 - Sr. Ramon Vila Gisbert
5 - Sra. Maria Emília Soro Perona
6 - Sra. Rosa Maria Esteban Miedes
7 - Sr. José Antonio Vidal Piquer
8 - Sra. Elena Llopis Arnero
9 - Sr. Juan Carlos Crespo Badía
10 - Sr. Jorge Herrero Montagud
11 - Sr. Ramon Ortolá Mestre
12 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
13 - Sra. Mar Vicent García
14 - Sr. Tomás Fuster Bellido
15 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
16 - Sr. Vicente Caballero Hidalgo
17 - Sr. Josep Martínez Alventosa
18 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

NO ASSISTEIXEN: 

Sra. Mª José Masip Sanchis i Sra. Sònia Arteaga Simón que excusen la seua
no assistència.

Sr. Antonio Perales Perales que no excusa la seua absència.

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 de la sessió.
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1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚMERO 9, DEL 8 DE
JULIOL 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, que
havia sigut distribuïda junt amb la convocatòria quE ara se celebra.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents va
ser aprovada l'acta de la sessió de data 8 de juliol de l'any 2004. 

2n.- EXPT. 465/2004, DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO
RECUPERABLES PER A L'ANY 2005.

Donat  compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la
Generalitat Valenciana, en el qual se sol·licita es determinen per aquest Ajuntament
les dues festes de caràcter local no recuperables per a l'any que ve 2005, amb la
finalitat d'elaborar el calendari laboral de la província.

Considerant que les dues festes que se celebren en aquest municipi, dies 1 i
5 d'agost, amb caràcter de festes locals no coincideixen en  dies festius.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, acorda:
Primer.- Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en

aquesta Ciutat, per al pròxim exercici 2005, les corresponents als dies 1 d'agost,
festivitat de Sant Fèlix i al dia 5 d'agost, festivitat de la Mare de Déu de les Neus.

Segon.- Remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció
Territorial d'Ocupació i Treball i donar compte del mateix a l'Associació d'Empresaris
de Xàtiva.

3r.- EXPT. 498/2004, CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE REGULACIÓ D'APARCAMENT EN LA VIA PÚBLICA.

Vist l'expedient tramitat per a contractar el servei públic de regulació de
l'aparcament a la via pública mitjançant expenedors de tiquets i, en el qual consten
els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques, que han de regir el concurs per a l'adjudicació de la concessió de què es
tracta.

Vist l'informe favorable emès per la Secretaria General sobre adequació de
l'expedient tramitat a la legislació vigent.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal d'acord amb el que disposa
l'article 67 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vistos els articles 154 a 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, (citat), que
regulen el contracte de gestió de serveis públics.

Vist, així mateix, el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Sent les 12.20 hores s'incorpora a la sessió el senyor Antonio Perales
Perales

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,



3

fonamentalment, en el següent: que el problema del trànsit a la Ciutat no se
soluciona amb l'ampliació de l'ORA; que es tracta d'una mesura aïllada que no
respon a un pla pensat i integral; que la mesura generarà un problema als veïns de
la zona afectada.

Tot seguit el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa. Se suma a allò que s'ha argumentat per la seua
predecessora. Diu no ser partidari de l'ORA com a sistema però, encara ho és
menys quan no ve acompanyat de mesures com ara la incentivació del transport
públic, de noves places d'aparcaments, etc. Considera que més que una solució
suposarà afavorir l'empresa que resulte adjudicatària i que, en definitiva, traslladarà
el problema als afores.

 A la seua finalització el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, en
idèntic sentit a la senyora Suñer Tormo i senyor Martínez Alventosa. Considera que
hi ha una necessitat latent d'escometre un estudi global del trànsit si bé, diu,
reconeix la dificultat que tal problema entranya per a la Xàtiva. No comparteix la
conveniència d'ampliar l'ORA a sectors de la població com Abu-Masaifa i requereix
la dació d'explicacions per part del Regidor de Trànsit.

A continuació el senyor Juan Carlos Crespo Badía, Regidor de Trànsit i
Seguretat Ciutadana, explica, en replica a les anteriors manifestacions, que ja s'han
posat en funcionament mesures com ara el bus urbà o l'ampliació d'aparcaments a
preus assequibles; que l'ORA ja es va instal·lar en el seu moment i que, després de
diversos anys, s'estima convenient adaptar-la a l'actual configuració comercial de la
ciutat; que la dita mesura respon a una demanda efectuada des de la pròpia Policia
que, si bé adverteix que no es tracta d'una solució definitiva, sí addueix clarament a
un element de milloria o ajuda en la problemàtica general del trànsit.

Tanca el senyor alcalde-president. Manifesta que davall el seu govern s'ha
tingut voluntat i projectes per a solucionar el trànsit i que, en part, s'ha aconseguit;
que més que en estudis globals, aposta per mesures concretes; que l'ampliació de
l'ORA respon a un necessitat social actual.

Sent les 12.45  hores s'absenten senyora Maria Emília Soro Perona i el
senyor Rafael Capuz Aznar.

I l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (el del senyor alcalde-president més
els vuit regidors presents del Grup Popular), dos vots en contra (el del regidor
integrant del Grup Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i sis  abstencions (els sis regidors
presents del Grup Socialista) va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant concurs i
procediment obert per a la gestió del servei públic de regulació de l'aparcament a la
via pública mitjançant expenedors de tiquets.

Segon.- Aprovar els corresponents Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques i obrir el procediment d'adjudicació.

Tercer.- Ordenar la despesa de què es tracta, que es contrau per l'import
previst en el Plec de Clàusules Administratives de la contractació.

Quart.- Exposar al públic el plec de referència durant el termini de vuit dies,
a fi del seu examen i reclamacions  d'acord amb el que preveuen les disposicions
legals.

4t.- EXPT. NÚM. 753/2003, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT
LABORAL DE BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ MUÑOZ.  RECURS DE REPOSICIÓ.
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Sent les 13.10 hores es reincorpora el senyor Rafael Capuz Aznar.
Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 6 de maig de 2004, pel qual es va

desestimar la pretensió de Bartolomé Rodríguez Muñoz 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.

Així mateix, també es va acordar 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 quals 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.

Vist el recurs de reposició interposat per l'interessat contra el referenciat
acord, la pretensió del qual és la modificació del contingut del mateix i per tant, la
concessió de la compatibilitat pretesa, tot això sustentat en el principi d'igualtat de
l'article 14 de la Constitució Espanyola.

Vista la fonamentació jurídica continguda en l'acord plenari de 6 de maig de
2004.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià, anuncia que s'abstindrà i suggereix que es resolga la
petició de reducció del complement específic com a element indissociable del fons
de l'assumpte en el recurs de reposició que ara es tracta.

Tot seguit el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa. Entén que la proposta de resolució no aconsegueix
tot allò que s'ha plantejat pel recurrent i anuncia el seu vot en contra.

A la seua finalització el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista.
Manifesta el seu desig de no qüestionar elements jurídics de la petició plantejada i
entén que des d'una anàlisi política de l'assumpte a altres funcionaris del mateix
nivell se'ls ha atorgat una compatibilitat que ara es nega el que, inexorablement, el
porta a pensar que es tracta d'una persecució personal. 

I l'Ajuntament Ple, per deu vots a favor (el del senyor alcalde-president més
els nou regidors presents del Grup Popular), set vots en contra (els dels sis regidors
presents del Grup Socialista més el del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa) i una abstenció (el vot de la regidora integrant del
Grup Bloc Nacionalista València) va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- No admetre l'argument esgrimit per l'interessat que fonamenta el
seu recurs, ja  que l'al·legació del principi d'igualtat que promulga l'article 14 de la
CE, no desvirtua l'acord d'origen, per ser les sol·licituds de compatibilitat laboral
procediments individualitzats.

Segon.- Ratificar el contingut de l'acord del Ple de l'Ajuntament de 6 de
maig de 2004.

Tercer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Bartolomé
Rodríguez Muñoz.

Quart.- Notificar el present acord a l'interessat i donar compte del mateix al
Regidor Delegat de Recursos Humans.

5è.- CONCURS, AMB PROCEDIMENT OBERT, PER A L'ALIENACIÓ DE
TRES IMMOBLES AL CARRER ÀNIMES, 56, 58 I 60: ADJUDICACIÓ.
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Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta acord del Ple de
la corporació de data 3 de juny de 2004, aprovant el Plec de Clàusules Econòmic
Administratives del concurs, amb procediment obert, per a l'alienació de tres
immobles de propietat municipal situats al carrer Ànimes, 56, 58 i 60 amb els
següents pressupostos de licitació: Ànimes, 56: 20.199,82 €; Ànimes, 58: 13.253,00
€ i Ànimes, 60: 15.606,78 €.

Resultant que, publicat el corresponent anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de la província número 153 de 29 de juny de 2004, dins del termini concedit
es va presentar l'oferta següent:

NÚM. 1.- Sr. Francisco Javier Sanchis Sanchis, de Xàtiva, que ofereix com a
preu de la compravenda dels immobles situats al carrer Ànimes, 56, 58 i 60 les
següents respectives quantitats: 20.220,00 €, 13.270,00 €, i 15.660,00 €.

Vista l'Acta de Qualificació prèvia de documents i obertura de proposicions
econòmiques de  data 2 d'agost de 2004, en la qual la Mesa de Contractació va
declarar ajustada al plec la documentació aportada per tal licitador, proposant a
l'òrgan de contractació l'adjudicació dels respectius contractes de compravenda pels
indicats preus.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià, qui es mostra a favor de l'adjudicació, alhora que esdevé
d'un procediment correctament tramitat, si bé, remarca el fet que el Departament de
Benestar Social mai va dir no precisar de tal immoble sinó que el seu estat actual no
permetia cap utilització.

Tot seguit el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa. Manifesta que votaria a favor si es canviara el destí
del bé. En cas contrari anuncia la seua abstenció.

I l'Ajuntament Ple, per dèsset vots a favor (el del senyor alcalde-president
més els nou regidors presents del Grup Popular, més els dels sis regidors presents
del Grup Socialista,  més el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià), cap en contra i una abstenció (el vot del regidor integrant del Grup Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa) va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Adjudicar a Sr. Francisco Javier Sanchis Sanchis, el concurs
convocat per a l'alienació de tres immobles situats al carrer Ànimes, números 56, 58
i 60, pels respectius preus oferits de 20.220,00 €, 13.270,00 €, i 15.660.00 €, amb
estricta  subjecció al plec de condicions econòmic administratives, havent de
dipositar l'adjudicatari, en aquest Ajuntament, la garantia definitiva, que queda fixada
en la quantitat de 1.966,00  €, 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 al Sr. Francisco Javier Sanchis Sanchis
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.

6è.- EXPT. NÚM. 197/2004, SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN EL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA.
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Vistos els antecedents obrants en l'expedient tramés per a la creació del
Consell Municipal de la Dona de l'Ajuntament de Xàtiva. 

Vist l'acord plenari de 6 de maig de 2004, pel qual s'aproven els Estatuts per
a la creació del Consell Municipal de la Dona. Vista la Resolució de l'Alcaldia núm.
466, de 27 de maig de 2004, sobre nomenament de Sra. Mª José Masip Sanchis,
com a presidenta del Consell i Sra. Elena Llopis Arnero, com a vicepresidenta del
mateix.

Resultant que, el Consell Municipal de la Dona és un un òrgan sectorial de
consulta dels  previstos en l'article 130 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre, sent el seu objectiu
canalitzar la participació de la ciutadania i associacions de dones.

Considerant el que disposa l'article 6è dels esmentats Estatuts, que regula
l'organització i funcionament del Consell, en el qual s'estableix que serà designat,
com a vocal del Consell, pel Ple un representant per cadascun dels grups polítics
amb representació municipal, proposant-se a l'Ajuntament Ple el següent:

VOCAL TITULAR SUPLENT
GRUP POLÍTIC PP ROSA Mª ESTEBAN

MIEDES
MARIAN SORO PERONA

GRUP POLÍTIC PSOE MAR VICENT GARCIA SÒNIA ARTEAGA SIMON
GRUP POLÍTIC EU MARI ÁNGELES

NAVARRO CAMPOS
MARIA DEL CARMEN
CAMAÑES BUTONI

GRUP POLÍTIC BNV Mª VICTÒRIA CABRER
JIMENO

CRISTINA SUÑER TORMO

Considerant que resulta, més per raons d'operativitat, modificar l'esmentat
article 6è, en el sentit que la secretaria del Consell Municipal en compte de ser
exercida per un vocal que designen els membres del Consell, siga exercida per un
funcionari municipal designat pel secretari general de l'Ajuntament.

Vista la proposta de la regidora delegada de Benestar Social, de 3 d'agost de
2004.

L'Ajuntament Ple,  per unanimitat, va prendre l'ACORD següent:
Primer.- Acceptar la proposta presentada per la regidora delegada de

Benestar Social, i nomenar com a vocals del Consell Municipal de la Dona, els
representants de cadascun dels partits polítics amb representació municipal,
referenciats en la part expositiva.

Segon.- Modificar els Estatuts en l'article 6è, on diu: SECRETARIA, La
secretaria del Consell Municipal serà exercida per un vocal que designen els
membres del Consell,  ha de dir: SECRETARIA, La secretaria del Consell Municipal
serà exercida per un funcionari municipal designat pel secretari general de
l'Ajuntament.

Tercer.- Donar compte del present acord als interessats, a la regidora
delegada de Benestar Social i a la Treballadora Social, als efectes corresponents.

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
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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 583 al 649 de 2004 (corresponent al mes de juliol 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.

8.1r.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS SOBRE
APROVACIÓ DEL PLA D'OCUPACIÓ AMB CONVENI PER A LA SUPRESSIÓ
D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL.

Es dóna compte de la proposta del regidor de Recursos Humans, que diu:
“Com a conseqüència de les actuacions dutes a terme per l'actual govern

municipal en matèria de Recursos Humans i de reorganització de les Unitats
Administratives que tenen a càrrec seu el despatx dels assumptes i la marxa diària
dels serveis, actuacions en què s'han tingut presents els principis de racionalitat,
economia, eficàcia i eficiència que contempla l'article 90-1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant Llei 7/1985), s'ha
evidenciat la inoperativitat de l'actual estructura del servei de registre de documents,
constituït pel Registre General d'entrada i eixida de tots els documents que tenen
com a destinatari l'Ajuntament o que aquest expedeix, així com el servei de
seguiment d'expedients, a causa de la innecessària dotació en el mateix d'un lloc de
Tècnic d'Administració General la qualificació tècnica del qual és superior a la
necessària que es requereix per a exercir les funcions de l'esmentat servei, segons
es desprèn de l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local.

I tenint en compte la profunda reestructuració prevista amb caràcter general, i
del servei de Registre de Documents, en particular, es considera convenient abordar
de manera específica  la modificació de l'estructura organitzativa del mateix, per la
qual cosa des d'aquesta Regidoria es proposa, a l'empara del que preveuen els
articles 18 i 20 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública, modificats per la Llei 22/1993, de 29 de desembre, i per la Llei
13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social,
la supressió del lloc de treball de Tècnic d'Administració General actualment adscrit
al servei de què es tracta i ocupat actualment per la funcionària Marisol Tormo
Bolinches, en virtut de Resolució d'Alcaldia número 129 de 23 de febrer de 1996.

Vist el conveni subscrit per l'Alcaldia i per l'esmentada funcionària, regulador
de la situació administrativa en què quedaria la funcionària per l'aplicació d'aquest
pla d'ocupació específic i que acompanya a aquesta proposta.

A la vista d'allò que s'ha exposat, aquesta Regidoria proposa a l'Ajuntament
Ple l'adopció de l'Acord següent:

Primer.- Aprovar el present Pla d'Ocupació que comporta la supressió del lloc
de treball de Tècnic d'Administració General adscrit a la Unitat Administrativa de
registre de documentació i atenció al públic, concretament al servei de registre
d'entrada de documentació i seguiment d'expedients, d'aquest Ajuntament.
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Segon.- Ratificar el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i Marisol Tormo
Bolinches.

Tercer.- Declarar a Marisol Tormo Bolinches, Tècnic d'Administració General,
pertanyent a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, en la situació
d'expectativa de destí, en compliment de l'article 12 del Reial Decret 365/1995, de
10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Situacions Administratives dels
funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat i 38 del Text Refós de la Llei
de la Funció Pública Valenciana.

Quart.- Que pel Departament de Recursos Humans es duguen a terme els
tràmits per a l'aplicació de les retribucions previstes legalment per a la dita situació.

Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada, a l'Administració de
l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma i donar compte del mateix al regidor delegat
de Recursos Humans, a la presidenta de la Junta de Personal i al Departament
d'Intervenció.”

En torn d'intervencions els portaveus dels tres grups de l'oposició mostren,
unívocament, la seua conformitat amb el conveni subscrit si bé, diu, difereixen del
fet que això comporte la supressió d'una plaça en la plantilla.

I vist tot això, l'Ajuntament Ple, per setze vots a favor (el de l'alcalde-
president més els nou dels regidors presents del Grup Popular, més els sis vots dels
regidors presents del Grup Socialista) cap en contra i dues abstencions ( el vot de la
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià, més el vot de l'integrant del Grup
Esquerra unida-Unida-Esquerra Valenciana: Entesa), ACORDA:

Primer.- Efectuar especial declaració d'urgència perquè l'assumpte es tracte
en la sessió.

Segon: Aprovar la proposta del regidor de Recursos Humans, en tots els
seus termes expositius i dispositius

8è.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ, SOBRE LA SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA DE CULTURA DE
DECLARACIÓ DE BIC DE L'ERMITA DEL PUIG.

Sra. Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià, exposa la
moció presentada, en data 3 d'agost de 2004 i justifica la urgència què es tracte en
la present sessió en la necessitat iniciar, de forma imminent, mesures de protecció
de L'ermita del Puig que permeta la seua recuperació, patrocinada des de la
Generalitat. Manifesta que de no obtenir el suport del consistori el seu Grup ho
sol·licitarà individualitzadament.

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

El senyor alcalde respon oposant-se a la urgència argumentant que
l'assumpte no ha d'anar directament a Ple sense abans passar per Comissió
Informativa i que la seua negativa no ho és a la declaració de BIC sinó al fet que no
es trobe dictaminat.

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) i 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.
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8è.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ, SOBRE LA NECESSITAT SOL·LICITAR AL GOVERN CENTRAL, LA
DEVOLUCIÓ DE “ELS PAPERS DE SALAMANCA”.

Sra. Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià, exposa la
moció presentada, en data 10 d'agost de 2004 i justifica la urgència del fet què es
tracte en la present sessió en la seua consideració que s'està incomplint l'acord del
Consell de ministres de 1995 sobre el retorn dels anomenats “Papers de
Salamanca” a les institucions d'on van ser desposseïts; que no desitja reviure velles
ferides però considera que aqueixa documentació ha de tornar al seu origen.

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

El senyor alcalde respon oposant-se a la urgència argumentant que
l'assumpte no ha d'anar directament a Ple sense abans passar per Comissió
Informativa i que la seua negativa no ho és a la moció, en si mateixa,  sinó que no
es trobe prèviament dictaminada.

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) i 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.

8è.4.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT EL GRUP ENTESA
SOBRE LA REMISSIÓ DE TELEGRAMA DE SUPORT A L'ESPORTISTA
OLÍMPIC XATIVÍ SERGIO LLOPIS.

El Sr. Josep Alventosa Martínez, pel Grup Entesa, exposa la moció
presentada i justifica la urgència què es tracte en la present sessió en el fet que el
dia 15 d'agost, coincidint amb el Primer Dia de Fira, l'esportista olímpic xativí, Sergio
Llopis, iniciarà la seua participació en els Jocs Olímpics d'Atenes, en la disciplina de
Bàdminton, i en la conveniència que el consistori li mostre el seu suport.

El senyor alcalde dissenteix de la necessitat de declarar la urgència en
entendre que es tracta d'una moció oportunista que, diu, podria haver-se presentat
conjuntament per tots els Grups.

Vist açò,  l'Ajuntament Ple, per dos vots a favor (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 sis abstencions (els sis vots dels
regidors presents del Grup Socialista), 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:

Pel senyor Vicent Caballero Hidalgo
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1. Al  senyor alcalde sobre les mesures adoptades en relació amb la Piscina
Murta; a la qual cosa aquest respon que per a la present campanya no hi
ha hagut possibilitat de solucionar els problemes estructures i que, de cara
a la venidora, es pactarà una solució satisfactòria.

2. Al senyor alcalde sobre la situació en què es troben els locals de les
Bandes de Música; a la qual cosa aquest respon que segueixen les obres
però encara no han finalitzat.

3. Prega al senyor alcalde que s'estudie una més adequada distribució dels
barracons de la Fira a fi de facilitar el pas des del Passatge Lleo.

 Pel senyor Ildefonso Súarez Garrido
1. Prega a qui corresponga que s'estudie la possibilitat de gravar els plens i

retransmetre'ls per Televisió a fi d'oferir a la ciutadania un nou servei
públic.

Pel senyor Ramón Ortolá Mestre,
1. Al regidor d'Urbanisme, per la solució que se li preveu donar a la

carrerada que creua pel Sector Oci, a la qual cosa aquest respon que
caldria veure-ho sobre el projecte d'urbanització.

2. A la Regidora de Fira i Festes, sobre el motiu que ha donat a contractar el
llibre de fira amb una empresa de fora de Xàtiva; a la qual cosa aquesta
respon que es va adjudicar a la millor de les tres ofertes presentades.

Pel senyor Tomàs Fuster Bellido,
1. Al senyor alcalde, per la situació que presenta la Comissió d'Immigració, a

la qual cosa aquest respon que va tenir una reunió amb la directora
general que no ha sigut massa fructífera i que, no obstant això, li farà
arribar les dades de què disposa.

2. Prega a  la regidora de Fira i Festes que s'estudie una més adequada
alineació de les parades a la fira, ja que algunes d’elles estrangulen el
pas.

Pel senyor Rafael Llorens Gozalbes,
1. Al regidor d'Urbanisme, per la situació d'il·legalitat que presenten les obres

del Sector Foies trobant-se en exposició pública el projecte de
reparcel·lació, mesures que s'hagen adoptat; a la qual cosa aquest respon
que no el coneix en profunditat i que respondrà en la següent sessió.

Per Senyora Mar Vicent García,
1. A la regidora de Benestar Social, sobre la comissió de violència de gènere

i el fet que només s'haja reunit una vegada i no haja tingut continuïtat; no
trobant-se en la sessió la interpel·lada haurà de respondre en el següent.

                 
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 CINC MINUTS, AMB AÇÒ S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,
      L'ALCALDE,                                                     EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


