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PLE ORDINARI NÚM. 12

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  SET
D'OCTUBRE 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
quinze minuts del dia 7 d'octubre 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, 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents número suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 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 - 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 - Sr. Tomás Fuster Bellido
16 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
17 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
18 - Sr. Josep Martínez Alventosa
19 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

ABSENTS: 

Sra. Mar Vicent  García i Sra. Sònia Arteaga Simón 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 de la sessió.
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Amb caràcter previ, i com a qüestió d'ordre, intervé la senyora Cristina Suñer
Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià. Sol·licita al senyor alcalde permís per a
procedir, personalment, a la gravació sonora de la sessió alhora que la gravació que
venien fent els serveis municipals s'ha suspès. 

En idèntic sentit el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana: Entesa, qui afig que la suspensió en la gravació de les
sessions va haver d'anar precedida d'acord plenari en tal sentit alhora que, diu, es
ve així produint durant llarg període de temps, constituint-se en costum i, en
conseqüència, en font del dret.

Tot seguit Ramon Ortolá Mestre, portaveu del Grup Socialista. Entén,
igualment, que la decisió de suspendre la gravació va haver d'adoptar-la el Ple.

Finalment intervé el senyor alcalde-president. Desautoritza la gravació
personal de la sessió i diu desconèixer el motiu pel qual han deixat de gravar-la els
serveis municipals.

En aclariment del que succeeix i amb la vènia del senyor president pren la
paraula el senyor secretari de la sessió per a explicar que la pràctica de gravar les
sessions no responia a un acord plenari en aquest sentit pel que, al seu entendre, la
responsabilitat de la pròpia acció de gravar les sessions i la ulterior custòdia de les
cintes magnetofòniques que les suportaven requeia en la Secretaria General sense
resolució de cap òrgan que li la assignara pel que, per no necessitar aquesta ajuda
per a la redacció de l'acta, s'havia ordenat la suspensió de tal ús. No obstant això,
es va afegir, un acord en aquest sentit en el propi despatx extraordinari de la sessió
permetria la gravació sonora de les sessions i la custòdia de les cintes amb major
seguretat i rigor jurídic.

Davant la qual cosa el senyor president recomana posposar la qüestió fins al
despatx extraordinari sense que pels serveis municipals o, personalment, a l'algun
membre corporatiu, efectue gravació de la sessió.

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 11, DEL 2 DE
SETEMBRE DE L'ANY 2004. 

De conformitat 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 de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents va
ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia
2 de setembre de l'any 2004. 

2n. EXPT. NÚM. 470/2004, SOBRE RATIFICACIÓ ACORD SOL·LICITUD
DE GESTIÓ DE CANAL DE TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL EN LA DEMARCACIÓ
DE XÀTIVA.

Per la Junta de Govern Local, de 14 de juny de 2004, es va adoptar l'acord
següent:

“14è.7.-  SOBRE SOL·LICITUD DE GESTIÓ DE CANAL DE TELEVISIÓ
DIGITAL LOCAL EN LA DEMARCACIÓ DE XÀTIVA
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Pel senyor alcalde-president s'explica a la Junta de Govern Local que, de
conformitat amb l'article 9 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de Televisió Local
per Ones Terrestres, una vegada aprovat el Pla Tècnic Nacional de la Televisió
Digital Local la reserva de freqüència per a la difusió d'un canal múltiple de televisió
local en una determinada demarcació,  els Municipis inclosos dins de la mateixa
podran acordar la gestió per si d'un programa de televisió local amb tecnologia
digital, dins del múltiple corresponent a eixa demarcació.

La decisió d'acordar la gestió directa d'un programa de televisió digital ha
d'adoptar-se pel Ple de la corporació si bé, la decisió de participar dels convenis
pertinents pot adoptar-se, per delegació d'aquest, en la Junta de Govern Local. 

En el cas que l'àmbit de cobertura del canal múltiple comprenga diversos
termes municipals, cosa que succeeix amb tots els adjudicats a la Comunitat
Valenciana, el programa reservat per a la gestió municipal serà atribuït
conjuntament als municipis inclosos en tal àmbit de cobertura que així ho hagueren
sol·licitat.

El termini de què disposen els Municipis per a determinar la manera de gestió
dels canals a ells assignats és, conforme a la Disposició Transitòria Segona de
l'esmentada Llei, de tres mesos a comptar des de l'aprovació del Pla Nacional de la
Televisió Digital Local; considerant la data de publicació del citat pla, 8 d'abril de
2004, el termini venç al dia 8 de juliol de 2004.

Segons l'article 12 de la mateixa Llei, quan el servei de televisió local per
ones terrestres es gestione pels Municipis, el control de les actuacions de l'entitat
gestora del servei s'efectuarà pel ple de la corporació Municipal que igualment
vetlarà pel respecte als principis enumerats en l'article 6 de la Llei.

És per tot això pel que la Junta de Govern Local, per unanimitat i sense debat
previ, ACORDA:

Primer.- Sol·licitar la inclusió del municipi de Xàtiva en el Pla Nacional de la
Televisió Digital Local pel qual s'estableix la reserva de freqüència per a la difusió
d'un canal múltiple de televisió local a la demarcació de Xàtiva.

Segon.- Declarar, a resultes del que finalment puga acordar la corporació en
sessió plenària, l'interès d'escometre la gestió directa d'un programa de televisió
local amb tecnologia digital, dins del múltiple corresponent a aquesta demarcació.

Tercer.- Donar compte del present acord a la Secretaria Autonòmica de
Comunicació de la Conselleria de Presidència, a la Secretaria d'Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri de Ciència i
Tecnologia, al regidor delegat de Promoció Econòmica   i a la  regidora delegada de
Desenvolupament Local.”

La senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià
formula pregunta respecte del motiu pel qual el present acord se sotmet a ratificació
del Ple havent-se informat amb anterioritat que es tractava d'una competència de la
Junta de Govern Local; respon el senyor secretari que, efectivament, es tracta d'una
competència de la Junta que el senyor alcalde, per iniciativa pròpia, decideix
sotmetre al coneixement i consideració de sessió plenària.

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

Primer.- Ratificar en els mateixos termes, l'acord adoptat per la Junta de
Govern Local, de 14 de juny de 2004.

Segon.- Donar compte del present acord a la Direcció General de Promoció
Institucional de la Generalitat Valenciana.
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3r.- EXPT. 590/2004 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2004, DE
SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇAT AMB TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT I
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERA.

 
Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta informe de

l'interventor-acctal. Proposant l'obertura d'un expedient per a suplementar diverses
partides del pressupost que tenen un crèdit disponible insuficient per a atendre les
despeses ordinàries de l'exercici.

També planteja incrementar diverses partides del pressupost d'inversions per
a finançar actuacions urgents com la reparació d'immobles per la fuga d'aigües a
Sant Caietà, substitució del col·lector en Gonzalo Vinyes i urbanització de la 1a fase
d'Ausiàs March, mitjançant la transferència de crèdits d'altres partides del
pressupost d'inversions que no es van a executar durant aquest exercici.

L'import total dels crèdits a suplementar ascendeix a 552.047,95 €, dels quals
457.047,95 € corresponen a partides del capítol II i 95.000 € a partides del capítol
VI. El finançament de la modificació pressupostària proposada s'aconsegueix
mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l'exercici
2003, en un import de 308.447,95 €, i transferències de crèdit entre partides per un
import de 243.600 €.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Promoció Econòmica de
data 4 d'octubre de 2004.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià. Anuncia el seu vot en contra que motiva en el fet que la
modificació de crèdits no està prou explicada, així com en la falta de previsió
evidenciada en les transferències. Es posa de manifest, diu, una política de
despeses a cavall entre exercicis pressupostaris.

 El senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa exposa, igualment, el sentit contrari del seu vot. S'oposa al fet
que es reduïsquen precisament dotacions pressupostàries per a inversió en cicle
hidràulic quan, precisament, és un assumpte sub iudice com a conseqüència del
recurs que pesa sobre l'ordenança fiscal de la taxa per aigua. 

Tot seguit el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista, manifesta
la seua opinió favorable a la modificació, com a tècnica de gestió pressupostària,
sense bé, discrepa de la proposta presentada alhora que, diu, resulta insuficient i
deixa de reconèixer despeses latents com la liquidació del Gran Teatre, del carrer
Montcada, la sentència del Patrimoni Municipal del Sòl, etc. Entén que la modificació
del pressupost és responsabilitat de l'equip de govern i que la presentada evidència
un increment, de nou, de la proporció de la despesa corrent en el pressupost.

L'Ajuntament ple, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més els
onze vots regidors presents del Grup Popular), set vots en contra (els cinc 
regidors del Grup Socialista, més el del regidor integrant del 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:

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost número 3/2004, per suplement
de crèdits per un import de 552.047,95 €, finançada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria i transferències de crèdit, incrementant les partides que figuren en
l'expedient, i amb el següent resum per capítols:

ORIGEN DE FONS
Transferències

Crèdits negatives
Romanent
Tresoreria TOTAL MP

ROMANENT DE TRESORERIA 308.447,95 308.447,95
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CAPÍTOL II DESPESA CORRENT 142.000,00 142.000,00
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES
CORRENTS 6.600,00 6.600,00
CAPÍTOL VI INVERSIONS 95.000,00 95.000,00
TOTALORIGEN FONS 243.600,00 308.447,95 552.047,95

APLICACIÓ DE FONS
Transferències

Crèdits positives
Suplement
De crèdits TOTAL MP

CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS 148.600,00 308.447,95 457.047,95
CAPÍTOL VI INVERSIONS 95.000,00 95.000,00
TOTAL APLICACIÓ DE FONS 243.600,00 308.447,95 552.047,95

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

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

4t.- EXPT. 330/2004 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI
2003. APROVACIÓ DEFINITIVA. 

Donat compte pel secretari de l'expedient instruït per a l'aprovació del compte
General del Pressupost de 2003, preparada i redactada per l'interventor-acctal. 

Pel president de l'Entitat es proposa la seua aprovació pel Ple de la
Corporació, de conformitat amb l'establert en l'art. 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Resultant que el citat compte, aprovat inicialment per la Comissió d'Hisenda,
en funcions de Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 24 de juliol de
2004, procedint-se a la informació pública mitjançant exposició en el tauler d'anuncis
de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província número 189 de 10 d'agost de
2004, no havent-se presentat durant el període d'informació publica cap al·legació
en contra de l'aprovació del citat compte. 

Resultant que la Comissió d'Hisenda, en funcions de Comissió Especial de
Comptes, en sessió celebrada el 4 d'octubre de 2004, va procedir a l'aprovació
definitiva del Compte General del Pressupost de 2003 . 

Amb caràcter previ a l'inici del debat la senyora Suñer Tormo i el senyor
Martínez Alventosa expressen el seu convenciment que el sentit del seu vot en el
dictamen de la Comissió Especial de Comptes, a l'aprovació definitiva del Compte
General, va anar en contra. Rebudes explicacions pel senyor Interventor, es dóna
inici al debat de l'assumpte. 

Obert debat intervé, en primer lloc, la Sra. Cristina Suñer Tormo, pel grup
Bloc Nacionalista Valencià. Anuncia el seu vot en contra que motiva en el fet que no
se'ls permet ni participar en la gestió del pressupost ni se'ls facilita el control i
fiscalització del mateix. 

El Sr. Josep Martínez Alventosa, pel grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa, en idèntic sentit. 

El Sr. Ildefons Suárez Garrido, pel grup Socialista, manifesta la seua oposició
a l'aprovació del Compte General a causa del fet que la mateixa comporta la
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liquidació de Proexa SA, que en el seu si ja va votar en contra pel que entén una
equivocada aplicació de l’IVA. 

El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots regidors presents del Grup Popular), set vots en contra (els cinc
regidors del Grup Socialista, més el del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià) i cap abstenció, va adoptar el següent ACORD: 

Primer.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost de 2003,
format pel de la pròpia entitat, el de l'organisme autònom Consell Esportiu i el de la
Societat Mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA. 

Segon.- Donar Compte del present acord, en compliment de l'art. 212.5 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al Tribunal de Comptes,
juntament amb els justificants dels estats i comptes anuals.

5é - Expt. 285/2004, CONCURS PER A CONTRACTAR EL SERVEI
PÚBLIC DE RETIRADA, INMOVILITZACIÓ I DIPÒSIT DE VEHICLES
INDEGUDAMENT ESTACIONATS O ABANDONATS EN LA VIA PÚBLICA:
ADJUDICACIÓ. 

S'absenta de la sessió per entendre que li correspon deure legal d'abstenció
el regidor Sr. Rafael Capuz Aznar. 

Vist l'acord de la Junta de Govern de 3 de maig de 2004, pel qual es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, per a
contractar el servei públic de retirada, immobilització i dipòsit de vehicles
indegudament estacionats o abandonats en la via pública. 

Publicat el corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província, número 130, de 2 de juny de 2004, durant el termini de presentació de
pliques s'ha rebut ofertes de les empreses SEDEGRUAS, SL, RAFAEL AGUILERA
ROMERO i BALMOXA, SA.

 Vista l'acta d'obertura de pliques celebrada el dia 4 d'agost de 2004, en la
qual la Mesa de Contractació va acordar admetre les proposicions presentades per
les empreses anteriorment referenciades i es va acordar sol·licitar informe dels
Serveis Tècnics Municipals, a la Tresoreria Municipal i a la Prefectura de la Policia
Local, amb la finalitat que es realitzara valoració de les propostes de conformitat
amb els criteris d'adjudicació. 

Vists els informes emesos i presentats dins del termini i en la deguda forma,
dels quals es desprèn que valorades les ofertes presentades per les empreses de
referència ha obtingut major puntuació l'oferta presentada per BALMOXA, SA.

 Vista l'acta de la Mesa de Contractació de 30 de setembre de 2004, en la
qual es proposa l'adjudicació del concurs a l'empresa BALMOXA, SA.

 El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els deu vots regidors presents del Grup popular), cap en contra i set abstencions
(els cinc regidors del Grup Socialista, més el del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià), va adoptar el següent ACORD: 

Primer.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2004
en tot el seu contingut. 

Segon.- Adjudicar a l'empresa BALMOXA, SA, el contracte del servei públic
de retirada, immobilització i dipòsit de vehicles indegudament estacionats o
abandonats a la via pública. 
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Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i requerir-la
perquè constituisca la garantia definitiva contemplada en la clàusula vintè setena i
dintre dels quinze dies hàbils següents al de notificació d'aquest acord i per a la
formalització del corresponent contracte, moment que fixarà el termini per a l'inici del
servei. 

Quart.- Notificar el present acord a BALMOXA, SA i a la resta de licitadors i
donar trasllat del mateix al regidor delegat de Policia, a la Prefectura de la Policia
Local i al Departament d'Intervenció. 

6é.- EXPT. Núm. 69/2004, SOBRE EL LLIURAMENT DE LA MEDALLA
D'HONOR AL COL·LEGI “NOSTRA SENYORA DE LA SEU” , AMB MOTIU DEL
CENTENARI DEL CENTRE. 

S'incorpora a la sessió el Sr. Rafael Capuz Aznar. 
Es dóna compte de la proposta del regidor d'Educació, Sr. Ramon Vila

Gisbert, en la qual explica que atès que aquest any 2004 el Col·legi “Nostra Senyora
de la Seu” celebra el centenari de la creació del centre i considerant, que el dia 15
d'octubre, a les 19.30 hores, al el Gran Teatre de Xàtiva, tindrà lloc un recital a
càrrec del Sr. Ignacio Giner Terol, i l'acte de Clausura del Centenari a càrrec de Mª
Jesús Carro, Priora General de les Germanes Dominiques es propicia l'ocasió per a
reconèixer la seua tasca educativa a la Ciutat de Xàtiva. 

Obert debat intervé, en primer lloc, el Sr. Josep Martínez Alventosa, pel grup
Esquerra Unida+Esquerra Valenciana: Entesa anuncia el sentit contrari del seu vot
que matisa i explica no en el reconeixement a la tasca docent del centre, en si
mateixa considerada, sinó en el fet que estima que existeixen manques latents
precises d'atenció, com les beques per a l'ensenyament, més enllà de les quals,
com aquesta es fan de cara a la galeria. 

Finalment intervé el senyor alcalde per a explicar que es tracta de reconèixer
la tasca d'una institució i mostrar-li, simbòlicament, l'agraïment de la ciutat. 

Vist el dictamen emès per unanimitat, el passat 6 de febrer de 2004, per la
Comissió Municipal Informativa Permanent de Cultura, Educació, Joventut, Esports,
Patrimoni i Modernització de l'Administració. 

Vist l'acord favorable emès per unanimitat, el passat 16 de febrer per la Junta
de Govern Local. 

El Ple de l’Ajuntament, per dèsset vots a favor (el del Sr. alcalde-president
més els onze vots dels regidors presents del Grup Popular i els cinc vots del Grup
Socialista), un vot en contra del regidor integrant del Grup Esquerra Unida+Esquerra
Verda: Entesa, i una abstenció de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià), va adoptar el següent ACORD: 

Primer.- Concedir la Medalla d'Honor al Col·legi “Nostra Senyora de la Seu”
en l'acte de Clausura del Centenari del Centre que se celebrarà el dia 15 d'octubre
de 2004, i comunicar el lliurament d'aquesta Medalla en l'acte d'Inauguració del dia
30 de gener de 2004 . 

Segon.- Notificar el present acord a la Sra. directora del Col·legi “Nostra
Senyora de la Seu” i comunicar-lo al Sr. tinent d'alcalde, delegat d'Educació i al
Departament d'Intervenció, als efectes procedents.

7é. - RESOLUCIONS DE LA ALCALDIA. 
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En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en
el seu article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització prevists
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 716 al 814 de 2004 (corresponent al mes de setembre de 2004). 
De la qual cosa, queda el Ple assabentat. 

8é.- 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. 

8é.1.- SOBRE AUTORITZACIÓ A PROEXA SA, PER A LA RENOVACIÓ
D'UNA OPERACIÓ DE TESORERIA PER IMPORT DE 600.000 €, CONCERTADA
AMB “LA CAIXA D’ESTALVIS D’ONTINYENT”. AVAL DE L'AJUNTAMENT. 

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per dotze vots a favor (el de
l'alcalde-president més els onze dels regidors presents del Grup Popular), sis vots
en contra (dels cinc regidors presents del Grup Socialista més el vot de la integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i una abstenció ( el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) declara la urgència de l'assumpte i la
seua conformitat amb que el mateix es tracte en la present sessió. 

Havent donat compte dels antecedents de l'expedient on consta proposta de
la Presidència de la Societat Econòmica de Xàtiva per a renovar la pòlissa de
tresoreria que per import de 600.000 € té concertada amb la Caixa d’Estalvis
d’Ontinyent. 

Considerant allò especialment preceptuat en l'article 49 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s'estableix que les societats mercantils
de capital íntegrament municipal, podran concertar operacions de crèdit en totes les
seues modalitats, tant a curt com a llarg termini, però que hauran de ser avalades
per l'Ajuntament, així com allò establert en els articles 52 i 53 del Text Refós, quant
a les operacions de crèdit i tresoreria. 

Considerant que ha estat emès informe per la Intervenció General, en sentit
favorable. 

I vist tot açò, el Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-
president més els onze dels Regidors presents del Grup Popular), set vots en contra
(dels cinc 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-
Esquerra Valenciana: Entesa) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer.- Avalar la societat municipal PROEXA SA, davant de la Caixa
d’Estalvis d’Ontinyent, per a concertar una operació de tresoreria amb les següents
característiques: I

mport: 600.000 euros. 
Termini: 1 any. 
Tipus d'interès: Euribor trimestral més un diferencial del 1 %. 
Comissions: Exempta 
Garantia: Pignoració sobre drets de gestió 
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Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracto i la resta d'actuacions que en dret corresponguen i
remetre la documentació corresponent a la Caixa d’Estalvis d’Ontinyent als efectes
oportuns. 

8é. 2n. - EXPT. Núm. 29/2004, APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU, PER A LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENACIÓ DETALLADA DE LA ZONA INDUSTRIAL DEL PGOU,
ELABORADA PELS SERVEIS TÈCNICS DE L'Excm. AJUNTAMENT DE XÀTIVA. 

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per dotze vots a favor (el de
l'alcalde-president més els onze dels regidors presents del Grup Popular), sis vots
en contra (dels cinc Regidors presents del Grup Socialista més el vot de la integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i una abstenció ( el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) declara la urgència de l'assumpte i la
seua conformitat amb que el mateix es tracte en la present sessió. 

Vist l'acord plenari de data 6 de maig de 2004, pel qual procedeix a exposar
al públic la documentació elaborada per l'arquitecte municipal per a l'aprovació de la
modificació puntual del PGOU, pel que fa a les normes d'Ordenació Detallada,
Secció Onzena, Zona d'ordenança Industrial del Pla General d'Ordenació Urbana de
Xàtiva, en concret allò disposat sobre règim general d'usos detallats de l'edificació,
quant als usos compatibles, art. 55, b) i quant a paràmetres de l'edificació, quan
altura regulada, art.58, f) i condicions especials per als usos d'oficines, comercial,
recreatiu, hoteleria i hostalatge, art.58, j). 

Resultant que conforme al citat acord va ser sotmès l'expedient al tràmit
d'exposició pública, mitjançant anunci en el diari Las Provincias de data 23 de juliol
de 2004 i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant 1
mes, DOGV núm.4.807 del 28 de juliol de 2004, a fi que es formularen al·legacions,
sense que conste que se n’hagen presentat referent a això. 

Resultant que sobre la base de l'acord plenari referenciat, es va sol·licitar
cèdula d'urbanització a l'òrgan competent (Comissió Territorial d'Urbanisme), a fi
que se certifiqués que no es modifica l'ordenació urbanística estructural, en els
aspectes regulats en l'art.17 de la LRAU, per entendre que per tractar-se
d'ordenació detallada, conformi el disposat en el PGOU vigent, no es precisaria
d'aprovació definitiva autonòmica. 

Vist l'escrit remès per la Conselleria de Territori i Habitatge, amb Registre
d’Eixida de 30-9-2004, núm.70.882, comunicant la improcedència de l'expedició de
cèdula d'urbanització, ja que en el PGOU de Xàtiva el nombre màxim de plantes
s'inclou com una determinació de caràcter estructural, pel que es tractaria d'una
modificació d'aquesta Ordenació Estructural, al mateix temps que s'adverteix la
contradicció entre la ja tantes vegades repetida ordenació detalla i l'estructural,
referent al nombre màxim de plantes en sòl urbà industrial. 

De conformitat amb allò disposat en l'article 55 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, el
canvi o substitució de determinacions estructurals dels Plans exigeix complir el
mateix procediment legal previst per a la seua aprovació, procedeix doncs, adoptar
l'acord d'aprovació provisional de la modificació proposada i elevar-lo a la seua
aprovació definitiva a l'òrgan autonòmic competent. 
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Obert debat intervé, en primer lloc, la Sra. Cristina Suñer Tormo, pel grup
Bloc Nacionalista Valencià. Anuncia el seu vot en contra que motiva en el fet que
com ja va anunciar en tractament plenari precedent, no entenia com podia
incrementar-se altures en un àmbit de gestió urbanística sense una prèvia petició.
Els fets, diu, han evidenciat que malgrat les negatives de l'equip de govern hi havia
un projecte específic darrere de la modificació proposada el que, inexorablement li
duu a pensar que la modificació respon a l'interès d'una empresa. Critica, abans de
res, que s'haja fet ocultament. 

El Sr. Josep Martínez Alventosa, pel grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa, exposa, igualment, el sentit contrari del seu vot per coherència
amb el de l'acord inicial. 

Seguidament, el Sr. Ramon Ortolá Mestre, pel grup Socialista, manifesta que,
en el seu moment, ja va opinar que el Pla General s'estava tramitant
precipitadament el que evidencia, diu, els errors que s'han detectat entre l'ordenació
estructural i la detallada. A més diu, la situació concreta que se sotmet a
consideració plenària posa de manifest que una modificació a quatre altures en un
àmbit de tres en el qual mai s'ha sol·licitat una llicència més enllà de dues, respon a
interessos que gens tenen a veure amb els generals. Si a més el projecte s'executa
sobre un solar requalificat d'una antiga zona verda obtinguda per cessió dels
propietaris la qüestió sembla una actuació singularitzada “ad hoc”.

 A la seua finalització, el Sr. Vicente Parra Sisternes, pel grup Popular, explica
que es tracta de corregir una contradicció entre l'ordenació estructural i la detallada
que, diu, té el tractament de subsanació d'error. Expressa sentir-se orgullós del
contingut del pla general que, entén, respon a la seua idea de ciutat i que evoluciona
positivament. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Disciplina
Urbanística, celebrada en data 6 d'octubre de 2004 . 

I vist açò, el Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-
president més els onze dels regidors integrants del Grup Popular), set vots en contra
(els cinc vots dels regidors presents del Grup Socialista, més el vot de l'integrant del
Grup Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa, més el vot de la integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció, ACORDA EL
SEGÜENT: 

Primer.- Aprovar provisionalment el projecte redactat per l'arquitecte
municipal per a la Modificació de l'Ordenació Detallada Secció Onzena, Zona
d'ordenança Industrial del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva, en
determinats articles, en concret l'art. 55, b) i art.58, f) i j)., els quals quedaran
redactats del següent tenor literal: 

Article 55. Règim General d'Usos Detallats de l'Edificació Principal,
Compatibles i Incompatibles. 

b) Usos Compatibles: Oficines, Espectacles, Establiments Públics i Activitats
Recreatives, Xicotet Comerç, Comerç Mitjà, Aparcament, Garatge, en situacions 1a i
2a, Esportiu, Sanitari, Administratiu, Hoteleria, Hostalatge, Activitats de Serveis
vinculades funcionalment a les Carreteres i previstes en l'Ordenació Sectorial
d'aquestes, Subministrament de Carburant, Viari i Infraestructures i Serveis Públics
Urbans i Territorials, i Habitatge Unifamiliar aïllat. 

Article 58. Paràmetres de l'Edificació. 
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Altura Regulada: 11,00 m. Per sobre d'aquesta cota, no obstant això, es
permetran xemeneies i qualsevol altre element singular que servisca al procés de
producció industrial propi de l'ús dominant, sense perjudici d’allò disposat en
l'apartat j) per als usos als quals es refereix. 

j) Condicions especials per als usos d'oficines, comercial, recreatiu, hoteleria i
hostalatge: Quan en un edifici s'implante un ús d’oficines, comercial, recreatiu,
hoteleria o hostalatge, regiran el següents paràmetres específics: 

Superfície Mínima de la parcel·la : 7.500 m2 . 
Nombre Màxim de Plantes: El nombre màxim de plantes de l'edificació és

quatre (4). 
Altura regulada: 14,50 m. 
No es permetrà en cap cas una planta d'àtic. 

Tot això sense perjudici del compliment de la resta de paràmetres que
regeixen les condicions de l'edificació i de la parcel·la. 

Segon.- Sol·licitar l'aprovació definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme,
per tractar-se d'una modificació de l'Ordenació Urbanística Estructural, en els
aspectes regulats en l'art. 57.2.I de les normes d'ordenació Estructural del PGOU de
Xátiva. 

Tercer.- Simultàniament, procedir a elevar a l'esmentat òrgan, la proposta de
rectificació d'un error de fet, detectat per la pròpia Conselleria de Territori i
Habitatge, conforme a allò disposat en l'art.105 de la Llei 4/1999 de modificació de la
Llei 30/92, sobre rectificació d'errors. Sol·licitar la modificació en concret d’allò
disposat en l'art. 57.2.I de les normes d'Ordenació Estructural que estableix
“erròniament” el nombre de plantes sobre la rasant en sòl urbà industrial, com (II)
plantes, en contradicció amb el contingut regulat en detall, en l'Ordenació detallada,
art.50 , que estableix (III) plantes per al mateix supòsit. Pel que deurà corregir-se en
les normes d'Ordenació Estructural el nombre de plantes a ø(III) coincidint així amb
el que es disposava en l'Ordenació Detallada. 

Tot això sense perjudici que amb posterioritat s'hagi procedit a sol·licitar la
modificació del PGOU a la Comissió Territorial d'Urbanisme, pel que es procediria a
elevar a ø(IV) el nombre de plantes, tant en les normes d'ordenació Estructural com
en la detallada. 

8é.3r – . EXPT. Núm. 190/04, APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA. 

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per dotze vots a favor (el de
l'alcalde-president més els onze dels regidors presents del Grup Popular), sis vots
en contra (dels cinc regidors presents del Grup Socialista més el vot de la integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i una abstenció ( el vot de l'integrant del Grup
Esquerra Unida-Esquerra Valenciana: Entesa) declara la urgència de l'assumpte i la
seua conformitat amb que el mateix es tracte en la present sessió. 

Vist l'acord plenari de 8 de juliol de 2004, pel qual s'acorda aprovar
provisionalment del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
l'Ajuntament de Xàtiva, segons el text redactat per la Secretaria General i proposat
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per la Comissió Informativa Permanent de Foment, Règim Interior i Seguretat
Ciutadana. 

Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, en data 30
d'agost de 2004, des de la qual es va obrir un termini de 30 dies per a presentar les
al·legacions que s'estimen oportunes. 

Vistes les al·legacions presentades dins del termini i en la forma adient, pel
Sr. Ramon Ortolá Mestre, com a portaveu del Grup Municipal Socialista Obrer
Espanyol. 

Vist l'informe de Secretaria de 5 de setembre de 2004, sobre les al·legacions
presentades a l'aprovació provisional del reglament juntament amb la seua
fonamentació jurídica. 

Obert debat intervé, en primer lloc, la Sra. Cristina Suñer Tormo, pel grup
Bloc Nacionalista Valencià. Anuncia el seu vot en contra que motiva en el fet que no
s'haja arribat a acords ni consens en les qüestions veritablement importants que
podia haver regulat el Reglament. Considera que s'ha perdut una oportunitat molt
important per a arribar a un Reglament de tots i per a tots. 

El Sr. Josep Martínez Alventosa, pel grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa exposa, igualment, el sentit contrari del seu vot per entendre
que, si bé s'ha atès alguna de les seues al·legacions, s'han desestimat totes
aquelles que es referien a participació ciutadana. 

Seguidament el Sr. Ramon Ortolá Mestre, pel grup Socialista. Diu no
entendre la pressa per aprovar un Reglament que, en la seua opinió, no constitueix
més que una compilació de la legislació de règim estatal. Recrimina que no s'haja
arribat a consens i que l'actitud del govern bé s’assembla a un corró. Finalment
només troba motivació en la reducció de comissions informatives i en els seus
propis components, convertint a aquestes en “calaixos desastre” per a dificultar la
participació dels distints grups polítics. Finalment considera que l'estructura de les
comissions no reflecteix la proporcionalitat del ple, que no es proporciona
participació ciutadana ni es regula la vida democràtica de la població setabense. 

A la seua finalització pren la paraula el senyor alcalde. Manifesta que, al seu
entendre, 10 mesos per a la tramitació del Reglament no pot identificar-se amb
precipitació ni urgència. Considera que la finalitat de la reconfiguració de les
comissions no és altra que la de dotar d'agilitat la gestió municipal. 

I vist açò, el Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-
president més els onze vots regidors presents del Grup Popular), set vots en contra
(els cinc regidors del Grup Socialista, més el del regidor integrant del 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 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, va adoptar el següent ACORD: 

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades pel grup Socialista i, en
conseqüència, aprovar definitivament el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva. 

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. 

Tercer.- Comunicar el present acord a tots els departaments municipals,
Regidories i Grups Polítics de l'Ajuntament de Xàtiva. 
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8é. 4t. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA UNIDA+ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA, SOBRE LA
QÜESTIÓ D'INCOMPATIBILITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL. 

El Sr. Josep Martínez Alventosa, pel grup municipal Esquerra
Unida+Esquerra Valenciana:Entesa, exposa la moció presentada, en data 5
d'octubre de 2004 i justifica la urgència que es tracte en la present sessió per
considerar anul·lable de ple dret l'acord adoptat pel ple de 7 d'agost de 2003, sobre
retribucions econòmiques a membres de la corporació. 

Abunda en tal consideració la senyora Cristina Mª Suñer Tormo, del grup
municipal Bloc Nacionalista Valencià i el Sr. Ramon Ortolá Mestre, pel grup
Socialista. 

El senyor alcalde respon oposant-se a la urgència argumentant que se
sol·licite i emeta informe pel senyor secretari de la Corporació i que, amb
posterioritat, es tracte plenàriament. 

El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots dels regidors presents del Grup Popular), set vots en contra (els cinc
regidors del Grup Socialista, més el del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià) i cap abstenció, va adoptar el següent ACORD: 

ÚNIC.- No efectuar especial declaració d'urgència perquè es tracte
l'assumpte en la present sessió i que s'emeta informe pel Sr. secretari de la
Corporació per a tractar-se en altra sessió plenària.

8é. 5é. MOCIÓ QUE PLANTEJA DIVERSES QUE PRESENTA EL SR.
RAMON ORTOLÀ MESTRE, PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PROPOSTES
REFERENTS AL CONVENI SIGNAT ENTRE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I EL
CLUB DE FUTBOL OLÍMPIC. 

Amb caràcter previ a tractar l'assumpte el Ple, per unanimitat i sense debat
previ, declara la urgència de l'assumpte i la seua conformitat amb que el mateix es
tracte en la present sessió. 

Es dóna compte de la moció presentada, que literalment transcrita, diu: 

“Una part important de l'activitat financera del sector públic es canalitza a
través de subvencions, amb l'objecte de donar resposta a demandes socials i
econòmiques de persones i entitats públiques i privades. 

Des d'una perspectiva econòmica, les subvencions són una modalitat
important de despesa pública i, per tant, deuen ajustar-se a les directrius de la
política pressupostària. 

La Llei General de Subvencions, 38/2003, de 17 de novembre, té en compte
aquesta orientació i a banda d'establir principis d'austeritat en la despesa, control,
avaluació, i transparència, fixa les obligacions dels beneficis i de les entitats
col·laboradores. 

S'estableix: 
1.- Es formalitzarà un conveni de col·laboració entre l'òrgan administratiu que

concedeix i l'entitat col·laboradora en el qual es regularen les condicions i
obligacions assumides per aquesta. 
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2.- El conveni de col·laboració deurà contenir entre uns altres els següents
extrems: 

a) Definició de l'objecte de la col·laboració. 
b) Termini de durada del conveni. 
c) Requisits que deu complir i fer complir l'entitat col·laboradora. 
d)  Forma d'adjudicació per part dels beneficiaris del compliment de les

condicions per a l'atorgament de les subvencions i requisits per a la
verificació de la mateixa. 

e) Termini i forma de la presentació de la justificació de les subvencions
aportada pels beneficiaris. 

f) Determinació dels llibres i registres comptables específics que deu dur
l'entitat col·laboradora per a facilitar l'adequada justificació de la subvenció
i la comprovació del compliment de les condicions establertes. 

g) Obligació del reintegrament dels fons en el supòsit d'incompliment dels
requisits i obligacions establertes per a la concessió de la subvenció. 

h) Obligació de l'entitat col·laboradora de sotmetre's a les actuacions de
comprovació. 

Atès que es va signar un conveni de subvenció entre l'Ajuntament de Xàtiva i
el club de futbol Olímpic, el regidor que subscriu planteja la següent proposta
d'acord: 

1.- Comprovar que el conveni signat s'ajusta a la Llei General de
Subvencions. 

2.- Verificar si s'estan complint les condicions estipulades en el mateix. 
3.- Exigir la presentació de la justificació de la subvenció rebuda.” 

Obert debat, el Sr. Ramon Ortolá Mestre, pel grup Socialista, explica que les
subvencions deuen complir la seua comesa i justificar-se degudament a fi de no
desvirtuar ni la utilització de diners públics ni el propi mandat legal. En aquest sentit
planteja una moció que no pretén perjudicar al Club Esportiu Olimpic sinó vetllar per
la rigorosa ocupació de la despesa pública. 

Per la seua banda el senyor alcalde explica que la situació de l’Olímpic és
especial respecte de la resta de beneficiaris d'ajudes o transferències públiques
municipals, en el sentit que no es tracta d'una subvenció com a tal sinó d'un conveni
amb contraprestació mútua, en la virtut de la qual, el Club duu el nom de Xàtiva
Capital en les equitacions esportives i, a canvi, l'Ajuntament transfereix una quantitat
preestablerta. Que, no obstant el que s'ha dit, no té inconvenient a aprovar la moció.

 I no havent més debat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA: 
ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel Sr. Ramon Ortolá Mestre, en tots els

seus termes, donant coneixement de la mateixa a la Intervenció i Tresoreria de
l'Ajuntament de Xàtiva, al regidor d'Esports i d'Hisenda i al propi CD Olímpic. 

8é.6é. MOCIÓ “IN VOCE” QUE PRESENTA LA SRA. CRISTINA SUÑER
TORMO RELATIVA A LA GRAVACIÓ MAGNETOFÒNICA DE LES SESSIONS
PLENÀRIES. 

En relació amb la qüestió d'ordre plantejada per la Sra. Cristina Suñer Tormo,
pel grup Bloc Nacionalista Valencià, a l'inici de la sessió, sobre l'enregistrament
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sonor de les sessions plenàries i informat pel senyor secretari el Ple Municipal de la
necessitat legal d'un acord en tal sentit. 

Per unanimitat i sense debat previ S'ACORDA: 
Únic.- Que pels serveis municipals es procedisca a l'enregistrament sonor de

les sessions de l'ajuntament ple i que s'arxiven i custodien aquests registres en la
Secretaria General, als efectes que en Dret siguen procedents. 

9é.- TORN OBERT DE PARAULES: 

Es van formular les següents qüestions: Pel Sr. Ramon Ortolá Mestre: 

a) Prega que s'estudie la possibilitat de gravar i emetre per televisió les
sessions plenàries. 

Pel Sr. Josep Martinez Alventosa: 

a) Prega que se li facilite una sèrie de documentació relativa a la Fira 2004,
al que el senyor alcalde respon que queda a la seua disposició en el
departament d'Intervenció. 

b) Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes per la veracitat de la propaganda
que ha realitzat la mercantil Llanera SL sobre la ciutat de la justícia, al que
aquest respon que entén que es pot haver publicitat des d'una perspectiva
mercantilista de l'assumpte però que, en rigor, no coneix de tal projecte
més que les gestions que està realitzant l'Ajuntament per a aconseguir
una Ciutat de la Justícia per a Xàtiva. 

El Sr. Vicente Caballero Hidalgo: 

a) Prega al senyor alcalde que es realitzen gestions que tendisquen a
incrementar el nombre i qualitat dels estudis universitaris que
s'imparteixen en l'extensió de Xàtiva omplint-la d'un contingut més
atractiu. El senyor Alcalde explica la dificultat que això comporta atès que
la Universitat no acaba de decidir la distracció de recursos econòmics
propis pretenent que aquests provinguen de l'Administració Autonòmica. 

La Sra. Cristina Suñer Tormo: 

a) Pregunta a la Sra. Marian Soro Perona per l'aportació municipal a la fira
de l'oportunitat; a la qual cosa aquesta respon que no ha hagut aportació
en metàl·lic, que ha estat en espècie i que ampliarà informació, més
detallada, en la pròxima comissió informativa. 

b) Pregunta a la Sra. Elena Llopis Arnero pel lloc definitiu on s'haja de situar
la Llum i Les Imatges en el pròxim any 2005; al que aquesta respon que
és una decisió que correspon al Patronat de La Llum i Les Imatges i que
l'Ajuntament només ofereix edificis perquè aquest ens esculla. 

El Sr. Rafael Llorens Gozalbes: 

a) Pregunta al senyor alcalde sobre els motius que impedeixen que s'haja
liquidat el contracte d'obra del Gran Teatre i del carrer de Montcada; al
que aquest, per mediació del regidor d'Obres, contesta que aquesta
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resposta ha estat formulada i contestada amb reiteració en les Comissions
Informatives d'Obres. 

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, I ALÇA LA SESION A LES
CATORZE HORES I DEU MINUTS, DE LA QUAL COSA S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE, 

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


