
1

PLE ORDINARI NÚM. 13

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  QUATRE
DE NOVEMBRE 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

deu minuts del dia 4 de novembre de l'any 2004, davall la Presidència del Sr.
Alfonso 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 nombre 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.

Sent els presents, la totalitat dels components i per tant la majoria exigida,
superior al terç de què legalment integren el Ple, per a celebrar sessió en primera
convocatòria, segons el que preveu l'article 90 de l'esmentat reglament, segons es
detalla:

ASSISTENTS: 

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

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.
 

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12, DEL 7 D'OCTUBRE
DE L'ANY 2004. 
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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.

Intervé la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià.
Entén que en la qüestió d'ordre suscitada a l'inici de la sessió, el senyor alcalde,
prèviament a instar un tractament de la gravació auditiva de les sessions en el
despatx extraordinari, va dir a la pròpia senyora Suñer Tormo que “fera el que
volguera”, amb la qual cosa, aquesta va procedir a gravar la sessió amb els seus
propis mitjans.

No havent-se formulat més propostes de modificació, per unanimitat va ser
aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 7
d'octubre de l'any 2004. 

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

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

A) Resolucions d'Alcaldia:

A.1. Resolució d'Alcaldia número 818, d'1 d'octubre de 2004, que diu
textualment: 

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia 1 d'octubre fins al 3
d'octubre 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:

Primer.- Delegar les funcions d'alcalde, des del dia 1 d'octubre fins al 3
d'octubre de 2004, ambdós inclusivament, en el 4t Tinent d'alcalde, el Sr. Ramon
Vila Gisbert, per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon.- La delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe 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 en Ple en la
primera sessió que se celebre.”

A.2. Resolució d'Alcaldia número 835, de 7 d'octubre de 2004, que diu
textualment: 

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia 8 d'octubre fins al 12
d'octubre de 2004, ambdós inclusivament, per raons personals, 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:
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Primer.- Delegar les funcions d'alcalde, des del dia 8 d'octubre fins al 12
d'octubre de 2004, ambdós inclusivament, en el 1r Tinent d'alcalde, el Sr. Vicente
Parra Sisternes, per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon.- La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe 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 en Ple en la
primera sessió que se celebre.”

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

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

3r. - EXPT. NÚM. 646/2004, SOBRE RENÚNCIA I SUBSTITUCIÓ DE
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

        
Es dóna compte al  Ple de l'escrit presentat per la senyora Sònia Arteaga

Simón, Regidora de l'Ajuntament de Xàtiva, integrant del Grup  Socialista, en la virtut
de la qual renuncia, amb data 19 d'octubre de 2004, a la seua condició de tal per
motius personals i professionals.

Igualment es dóna compte del procediment per a proveir la seua vacant
d'acord amb la Instrucció de la Junta Electoral central de 19 de juliol de 1991 (BOE
núm. 181 del dia 30).

A la vista de tot això, el Ple:

Pren coneixement de la renúncia acordant remetre certificació de la present a
la Junta Electoral Central als efectes que procedisca a la seua substitució que,
segons el parer de la corporació, correspon al senyor Roger Cerdá Boluda.
         

4t. - EXPT. NÚM. 535/99, PER A SOL·LICITAR UN PRÉSTEC PER UN
IMPORT DE 901.518,61 € AL BANC DE CRÈDIT LOCAL. RENOVACIÓ PER UN
IMPORT DE 295.854,28 €.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta acord del
Ple de la corporació, de data 18 de novembre de 1999, sol·licitant una operació de
tresoreria de 901.518,61 € al Banc de Crèdit Local, com a bestreta del Conveni de la
Generalitat per a la construcció del teatre.

Considerant que la Generalitat ha remès les anualitats corresponents al
conveni de referència durant els exercicis anteriors per un import total de
605.663,87€, realitzant la corresponent amortització de la bestreta concedida, es
proposa renovar l'operació de tresoreria amb el BCL per un import de 295.854,29 €.

Considerant allò que s'ha preceptuat en els articles 52 i 53 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quant a les operacions de crèdit i tresoreria.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià. Anuncia el seu vot en contra.

 El senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa, en idèntic sentit, que motiva en el seu convenciment que, sent
el préstec una fórmula vàlida per al finançament de subvencions, El Govern del
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Partit Popular no ha tingut el mateix criteri amb altres actuacions com la Xarxa
d'Aigua Potable del Canal de Bellús provocant amb això el corresponent retard en la
seua execució. Posteriorment, en torn de rèplica, prega al senyor alcalde que no
s'expresse continuadament donant lliçons a la resta de la corporació respecte de
com s'ha d'actuar i que, en definitiva, la política que proposen uns o altres respon a
prioritats i a voluntats.

El senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, manifesta  la seua
preocupació per la demora experimentada en la percepció de les quantitats
conveniades per a la construcció del Gran Teatre i que, a la fi, demostren la situació
de fallida tècnica de les arques de la Generalitat Valenciana i el consegüent esforç
que la càrrega financera de l'Ajuntament ha de suportar per a suplir les carències
d'aquella. A allò expressat (el sobre cost del qual per a Xàtiva valora en uns 60.000
euros) ha d'afegir-se que l'esmentada actuació no s'haja liquidat encara. Expressa,
no obstant això, el seu desig de votar a favor per responsabilitat institucional.
Posteriorment, en torn de rèplica al senyor alcalde, discrepa d'aquest en l'afirmació
que durant l'etapa de govern socialista a la ciutat no se signaren convenis per a
l'execució d'actuacions importants i  exemplifica amb actuacions com el Canal de
Bellús, les entrades de Xàtiva, Col·legis, Centres de Salut, etc.

En última instància el senyor alcalde. Pel que fa a allò que s'ha dit pel  senyor
Martínez Alventosa, entén que el Canal de Bellús va ser una obra executada
directament per la Generalitat Valenciana que no requeria, per a la seua execució,
de finançament ni bestreta de finançament municipal. Que l'obra s'ha realitzat sense
cap cost per a Xàtiva. Pel que fa a allò que s'ha dit pel senyor Ortolá Mestre,
considera que el Gran Teatre és una aposta per la cultura de la  ciutat la formula de
finançament de la qual, per a la seua execució anticipada al conveni, està
plenament justificada. Manifesta que en èpoques pretèrites no se signaven gairebé
convenis, per tant no resultava necessari acudir a fòrmules de finançament anticipat.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni,
de 25 d'octubre de 2004.

L'Ajuntament ple, per dihuit vots a favor (el del Sr. alcalde-president més els
onze vots dels regidors del Grup Popular, més els sis vots dels regidors del Grup
Socialista) 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 cap abstenció, va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Sol·licitar al Banc de Crèdit Local una operació de tresoreria
renovable, que anualment s'amortitzarà amb les transferències de la Generalitat a
càrrec del conveni d'infraestructures culturals, amb les condicions següents:
Import total: 295.854,29 euros
Destí: Renovació parcial de bestreta subvenció Conselleria de

Cultura
Termini d'amortització: 1 any
Tipus d'interès: Euribor a 3 mesos + 0,10 % (sense arredoniment)
Liquidació d'interessos: Trimestral
Altres despeses i comissions: Exempta

Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracte i la resta d'actuacions que en dret corresponen i remetre
la documentació corresponent al Banc de Crèdit Local als efectes oportuns.
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5è.- EXPT. NÚM. 556/2004, MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI 2005.

Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït pels serveis econòmics
de la Intervenció de Fons, per a la modificació de les ordenances Fiscals per al
pròxim exercici econòmic de 2005, i la seua aplicació en aquest municipi.

Per l'interventor-acctal. es dóna lectura al dictamen favorable de la Comissió
d'Hisenda, en el qual s'exposa la proposta de modificació per a cadascuna de les
ordenances, que es concreta en:

Impost sobre construccions instal·lacions i obres
Es proposa aplicar el tipus màxim que autoritza la llei, passant del 3,2% al

4%, amb un increment del 25%.
Es modifica el paràgraf 1 de l'article 5 perquè conste que els serveis tècnics

municipals podran revisar el projecte presentat, en funció dels mòduls mínims
autoritzats pel Col·legi d'Arquitectes.

Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Es proposa aplicar el tipus del 22%, la qual cosa suposa un increment del

10%. 
Impost sobre béns immobles
Es modifica el tipus de gravamen en els béns immobles de naturalesa

urbana, aplicant-se el 0,63 %, amb un increment del 3%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
El coeficient a aplicar sobre les quotes mínimes seria l'1,717, amb un

augment respecte a l'exercici anterior del 4%.
Taxa per l'aprofitament especial de la via pública
S'augmenten les tarifes el 3% respecte a les de l'exercici anterior i es

modifica la redacció de l'apartat corresponent a l'ocupació per construcció,
diferenciant entre obres amb un termini d'execució inferior a 6 mesos i superior a 6
mesos, en el primer cas, la taxa per ocupació  seria el 10% de l'impost sobre
construcció i en el segon es cobraria una tarifa de 4,5 € per metre quadrat i mes.

 Peu públic per l'ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
La gerència del Consell ha passat una proposta amb modificacions concretes

que en conjunt, no superen l'increment del 3%.
Taxa per l'entrada de vehicles a través de la vorera i reserva de via pública

per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
S'incrementa un 3%
Taxa per les llicències d'obertura d'establiments
S'incrementen un 3%
Taxa per la recollida de fem
S'incrementen les tarifes un 5% amb relació a les aplicades l'exercici anterior.
Taxa pels serveis prestats al cementeri municipal
S'incrementen els preus un 3% respecte als de l'exercici anterior.
Taxes sobre les parades de venda en el mercat i ambulant per la via pública.
Es proposa un increment del 3%
Taxa per llicències urbanístiques
S'incrementen un 3%
Impost sobre Activitats Econòmiques
Per a compensar la perduda d'ingressos que ha suposat la reforma del IAE,

es modifiquen els índexs de carrers,
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Carrer amb índex de situació passa a 
1,0 1,20
1,1 1,32
1,2 1,44
1,3 1,56
1,4 1,68
1,5 1,80

Així mateix, es proposa aplicar l'índex de carrer màxim a aquelles activitats
que no declaren domicili d'activitat.

Taxa pels serveis de clavegueram
S'incrementen un 3%

Considerant la normativa legal establerta a aquest efecte, en els articles 15 i
següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Obert debat intervé, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià. Anuncia el seu vot en contra que motiva que l'increment
de tipus impositius proposat supera amb escreix el IPC; en el qual no es justifica
degudament aquells increments que se situen per damunt del citat índex (pel que es
reserva el dret a impugnar l'acord que, si és el cas, s'adopte); que observa una
finalitat purament recaptatòria en la proposta; que l'alcalde es vanaglorie de no
imposar contribucions especials per a actuacions que constitueixen un increment
patrimonial palmari i que, al contrari, s'incrementen tarifes sobre serveis essencials i
d'obligatòria recepció per al ciutadà. Prega al senyor alcalde i al senyor Parra
Sisternes que eviten el diàleg mentre es troba en l'ús de la paraula i, finalment,
sol·licita major rigor en assumptes de contingut econòmic.

 El senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa. Presenta esmena a la totalitat respecte de la proposta
dictaminada per la Comissió Informativa. Defensa la seua proposta sobre la falta de
justificació d'increment en ordenances fiscals més enllà del IPC. Entén que el
contrari constitueix un atac en poder adquisitiu dels xativins. Proposa que es regule
un barem de taxes gratuïtes per a famílies de renda molt baixa i un altre de tarifes
reduïdes per a rendes baixes i a partir d'aqueixos mínims escalonar en funció
d'objectius com ara la racionalització de l'aigua, el reciclatge, la generació de fem,
etc. Entén que la política fiscal del govern municipal es dirigeix cap a un sistema en
què tots contribueixen però només uns quants es beneficien.

Sent les 13.00 hores s'absenta de la sessió la senyora Maria Emília Soro
Perona, qui es reincorpora a les 13.05 hores.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista, presenta, igualment,
esmena a la totalitat. Respecte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i
Hisenda comparteix els arguments crítics esgrimits pels seus predecessors. Entén
que amb ella puja la pressió fiscal global de l'Ajuntament un 6 %, el doble que el
IPC, la qual cosa ve provocada, en part, per la situació econòmica de la Generalitat
Valenciana i l'abandó progressiu de les seues obligacions amb els ajuntaments.
Vaticina que aquesta situació d'assumpció competencial buida de contingut
econòmic acosta en una insuficiència financera municipal evident el que s'agreuja,
diu, per la pràctica instal·lada a l'Ajuntament de Xàtiva de despesa desaforada.
Explicita les línies mestres de la seua proposta alternativa que es fonamenta en un
increment de la pressió fiscal no superior al 3 % i que es compensa amb majors
pujades en impostos com el de construccions i menors en serveis essencials com el
consum racional de l'aigua, rendes més baixes, o serveis a jóvens.
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Sent les 13.15 hores s'absenta de la sessió la senyora Mar Vicent García, la
qual es reincorpora a les 13.20 hores.

En última instància el senyor alcalde. Posa de manifest la seua idea que la
prestació de serveis de qualitat en un municipi que pretén ser parangó entre els
seus semblants comporta uns costos i que aqueixos costos provenen dels Impostos
i de les Taxes. Que l'Ajuntament assumeix part del cost en serveis bàsics com el
fem. Que no comparteix la idea que la pressió fiscal s'haja incrementat globalment
un 6%. Que la proposta de modificació resulta equilibrada en el seu conjunt i permet
fer front a la despesa derivada de la gestió  del Pressupost Municipal, els increments
del qual en molts dels serveis se situen clarament per damunt del IPC. Que la seua
política es fonamenta en el principi d'ingressar tant com es gasta i per a gaudir d'una
ciutat de primera línia necessita disposar de recursos suficients.

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa Permanent
d'Hisenda i Promoció Econòmica, de 25 d'octubre de 2004.

Sotmesa a votació l'esmena formulada per Esquerra Unida+Esquerra Verda:
Entesa, l'Ajuntament en Ple, per vuit vots a favor, ( els sis vots dels 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),
dotze vots en contra (el del Sr. alcalde-president més els onze vots dels regidors del
Grup popular) i cap abstenció, RESOL:

Únic.- Desestimar l'esmena a la totalitat formulada per Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa

Sotmesa a votació l'esmena formulada pel Grup Socialista, l'Ajuntament en
Ple, per vuit vots a favor, ( els sis vots dels 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), dotze vots en contra (el del
Sr. alcalde-president més els onze vots dels regidors del Grup popular) i cap
abstenció, RESOL:

Únic.- Desestimar l'esmena a la totalitat formulada pel Grup Socialista.
Sotmesa a votació la proposta dictaminada per la Comissió Informativa

Permanent d'Hisenda i Promoció Econòmica, de 25 d'octubre de 2004, formulada
pel regidor delegat d’aquesta Àrea, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el del
Sr. alcalde-president més els onze vots dels regidors del Grup popular) vuit en
contra (els sis vots dels 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 provisionalment la modificació de les ordenances fiscals,
que en la seua nova redacció, per a cadascun dels tributs, queda de la forma
següent:

Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Art. 3. Base imposable, quota i meritació.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per la despesa real i

efectiva de la construcció, la instal·lació o l’obra i la quota satisfeta per l'impost sobre
construccions en la primera ocupació de l'edifici

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus
de gravamen.

3. El tipus de gravamen serà del 4 %, per a la construcció, la instal·lació i
l'obra.
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4. En la primera ocupació d'habitatges la quota que caldrà satisfer serà la
resultant d'aplicar el 6,5 % de l'impost sobre construccions.

5. L'impost es merita a l'hora d'iniciar-se la construcció, parcel·lació i ocupació
d'habitatge, encara que no s'haja obtingut la llicència corresponent.

Art. 5. Gestió. 
1) L'impost de construccions, instal·lacions i obres, s'exigirà en règim

d'autoliquidació, i es meritarà quan es presente la sol·licitud que va iniciar l'obertura
de l'expedient, que no es tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament
corresponent. La base imposable es determinarà d'acord amb el pressupost
presentat pels interessats. No obstant això, els serveis tècnics municipals podran
revisar el pressupost d'execució material del projecte presentat, tenint en compte el
mòdul mínim unitari per m2 establert pel col·legi Oficial d'Arquitectes

…la resta de l'article no es modifica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Art. 13. Quota tributària 
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el

tipus únic del 22%.

Impost sobre béns immobles.
Art. 2. Tipus de gravamen
1) El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns

de naturalesa urbana es fixa en el 0,630 %
2) El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns

de naturalesa rústica es fixa en el 0,720%
3) de conformitat amb el que  preveu el Text Refós de la Llei Reguladora de

les Hisendes locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable
als béns dels valors cadastrals d’aquells que han estat revisats o modificats serà:
Si són béns de naturalesa urbana, el 0,630%
Si són béns de naturalesa rústica, el 0,720%

Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Art. 1 de conformitat amb allò que preveu l'art. 95.4 del Text Refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes locals, el coeficient d'increment de les quotes de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica establertes en l'apartat primer de
l'esmentat article es fixa en 1,717
Coeficient sobre quotes mínimes 1,717
Classe de vehicle                                                                           Tarifes 2005
A) Turismes
Menys de 8 CF     21,67
De 8  a 11.99 CF     58,52
De 12  a 15.99 CF   123,52
De 16  a 19.99 CF   153,86
De 20 endavant   192,31
B) Autobusos
De més de 21 places   143,03
De 21 a 50 places   203,71
De més de 50 places   254,64
C) Camions
De menys de 1000 Kg. Càrrega útil     72,60
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De 1000 a 2999 Kg. De càrrega útil   143,03
De més de 2999 a 9999 Kg. De càrrega útil   203,71
De més de 9999 Kg. De càrrega útil   254,64
D) Tractors
De menys de 16 CF     30,34
De 16 a 25 CF     47,68
De més de 25 CF   143,03
E) Remolcs i semiremolcs
De 750 a 1000 Kg. De càrrega útil     30,34
De 1000 a 2999 Kg. De càrrega útil     47,68
De més de 2999 Kg. De càrrega útil   143,03
F) altres vehicles
Ciclomotors       7,59
Motos fins a 125 cc       7,59
Motos de 125  a 250 cc     13,00
Motos de més de 250 fins a 500 cc     26,01
Motos de més de 5000 fins a 1000 cc     52,01
Motos de més de 1000 cc   104,02

Taxa per aprofitament especial de la via pública.
Art. 5. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la

següent:
1. Ús comú.
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos:
1.1.1. Aparells automàtics:             €
a) Aparells de venda automàtica, any  19,80
b) Aparells de venda automàtica per fira 16,85
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:

Objecte
És objecte d'aquest apartat regular la utilització i l'establir les condicions

necessàries per a un correcte ús de la via pública amb taules i cadires.
Utilització en precari
En tractar-se d'un espai públic les autoritzacions o llicències es concediran

sempre en precari, poden ser revocades quan per causes d'interès general així
s'aconselle, igualment es podrà reduir l'espai assignat i fins a la supressió total,
sense que aquest fet done lloc a cap tipus d'indemnització, encara que s'haguera
emès la corresponent llicència.

Sectors i categories
Les diferents categories de terrasses en funció de la situació i de les

especials condicions, queden de la manera següent:
Categoria Especial – Albereda de Jaume I, avinguda de Selgas.
Categoria Primera – Pl. De la Bassa, Plaça del Mercat, Vicente Boix, Gregorio
Molina i Baixada de l'estació.
Categoria Segona – Les restants vies de la població.

Materials
Els materials que s'utilitzaran a les terrasses situades en les zones de

Categoria Especial i Categoria Primera seran de vímet o de ferro de forja, sense
continguts publicitaris, les ombrel·les o para-sols seran de colors de tonalitats crema
sense anuncis publicitaris, i aquests no podran estar fixats de forma permanent a la
via pública.
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Neteja
Els adjudicataris de les llicències atorgades basant-se en la present

ordenança, tindran atenció de forma continuada i acurada de la neteja de la
superfície assignada, sent responsables, el no compliment o falta d'atenció a aquest
requisit donarà lloc a la supressió de la llicència. Diàriament es retiraran les taules i
cadires de la via a l'objecte de què els equips de neteja municipals realitzen la neteja
de la via pública, en cap cas les taules i cadires romandran a la via pública quan no
s'estiguen utilitzant.

Superfície màxima i mínima
 Als efectes d'establir les diferents superfícies a ocupar per l'ús de les

terrasses es tindrà especialment en compte la longitud de la façana de l'establiment,
establint-se com a mesura mínima l'ocupació de l'espai de la façana de l'establiment
que es tracte, tota ocupació superior a la longitud de la façana de l'establiment es
concedirà de forma discrecional amb un informe previ dels tècnics municipals,
sempre que concórreguen circumstàncies especials, o quan almenys no
entorpisquen el pas dels vianants o que la dita ocupació no impedisca el normal
desenvolupament d'altres activitats establertes als locals comercials immediats al
lloc de l'ocupació.

Setmana de Fira
L'ocupació que es realitze en el mes d'agost amb motiu de la Fira, és

independent de la realitzada durant la temporada d'estiu, aquesta tindrà caràcter
especial i el període d'ocupació comprèn des de l'1 fins al 31 d'aquest mes.

Efectivitat de la llicència d'ocupació
Les llicències d'ocupació concedides seran efectives en el moment en què es

liquiden les taxes corresponents, no podent invocar l'acord de concessió de la
llicència per a justificar l'ocupació, si el titular no ha satisfet les taxes previstes en
aquesta ordenança i a més es troba al corrent de totes les seues obligacions amb la
Hisenda Municipal.

Seguretat de les instal·lacions
Tot adjudicatari de la llicència estarà obligat a subscriure la corresponent

Assegurança de Responsabilitat Civil, que contemple una adequada cobertura, amb
la finalitat de fer front a possibles accidents que es pogueren ocasionar pel seu ús. 

Els serveis de la Policia Local, emetran el preceptiu informe sobre les
condicions de seguretat amb relació al trànsit rodat i d'altres circumstàncies que
consideren adequades.

Les terrasses disposaran de l'adequada protecció, amb la finalitat que des
d'aquestes no es puga accedir a la calçada de forma directa, a aquest efecte es
col·locaran les tanques corresponents, les quals harmonitzaran amb l'entorn urbà,
sent preferiblement de fusta i color blanc.

Períodes d'ocupació
S'establiran com a períodes d'ocupació els següents:

Temporada d'estiu, comprèn els mesos de maig a octubre, inclusivament (excepció
del mes d'agost)
Fira d'agost. Tot el mes d'agost.
S'estableix la modalitat d'ocupació especial de cap de setmana dins la temporada
d'estiu.

Mesures i mòduls
Les taxes es liquidaren pel nombre d'unitats de taules, entenent-se com a tal

aquelles que comprenguen les mesures de 0'90 x 0'90 metres, o fracció, la qual
comporte la quantitat de quatre cadires.
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Les tarifes dels aprofitaments regulats en la present ordenança són les
següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires)      35,25€
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires)      22,45€
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires)      16,05€
O. cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires)        6,40€/setmana

Per a la setmana de Fira d'agost, mes d'agost, s'estableixen les tarifes
següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires)     35,25€
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires)     19,25€

Infraccions i sancions
 Als efectes de la present ordenança, es consideren infraccions totes les

accions que tendeixen a vulnerar de manera voluntària com involuntària el present
text, com ara la deguda protecció amb les tanques reglamentàries, falta o descuit en
la neteja de la superfície, ocupació major a la concedida, etc., i sancionades d'acord
al 20% de la taxa que els corresponga per la liquidació d'aquest impost.
1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l'execució d'obres.

Per a les obres el termini d'execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el
10% de la quota líquida de l'impost sobre construccions,.

Per a les obres amb un termini d'execució superior a 6 mesos es practicarà la
liquidació provisional, tenint en compte el termini d'execució fixat en el projecte,
segons la tarifa de 4,5 € al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a aquests
efectes, els sol·licitants de les llicències hauran d'aportar pla on conste la superfície
que es pretén ocupar a fi de practicar la liquidació provisional. A la finalització de les
obres es practicarà la liquidació definitiva tenint en compte la durada efectiva de les
obres.

Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d'actuació o a la
zona de Bixquert i l'execució de les obres que no impliquen l'ocupació de la via
pública, estaran exemptes d'aquesta taxa.
1.2. Llicència per a l'exercici d'activitats a la via pública. 
1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques         €
a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció 338,10
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció 135,50

Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es
pagarà, a més, la despesa d'aquest servei.
1.2.2. Per a la resta d'activitats:        €
a) Si és al dia, per metre lineal o fracció   4,50
b) Si és al mes, per metre lineal o fracció 23,50
2.  Ús privat.
2.1. Activitats recreatives.

L'ocupació de la via pública per a la realització d'activitats recreatives es
regeix per la tarifa següent:
2.1.1. Corrals i envelats adscrits a celebrar espectacles, per dia d'espectacle:          €
Fins a 1.000 espectadors de capacitat:   54,50
Més de 1.000 espectadors de capacitat: 148,45
2.1.2. Atraccions, casetes de fira, durant la fira i per metre lineal a les casetes i
metre quadrat a les atraccions.         €
Atraccions fira per m 23,10
Firal agrícola per ml.  28,85
Parades de fira 1a categoria per ml. 38,55
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Fira: tómboles i rifes per ml.  85,65
Parades de venda productes ordinaris (primera categoria) 68,80
Parades de venda productes ordinaris (segona categoria)  48,10
Fira del ramat per cada animal sense quadra dins del recinte   3,20
Fira ramat. Per ml. de pessebre 19,30
Per parades ambulants per ml. i dia   4,50
Fira de Nadal
Atraccions Fira de Nadal per metre lineal 19,30
Parades de venda per metre lineal 22,50

Si l'Ajuntament decidira que l'adjudicació de les parades de Fira es fera
mitjançant subhasta, aquests preus s'entendran com a mínims.
2.2. Quiosc.
Per l'aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació de quiosc,
regeix la tarifa següent:            €
En carrers de primera categoria per m2 o fracció.  66,75
En carrers de segona categoria per m2  o fracció  33,40
…La resta de l'article no es modifica

Preu públic per l'ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
Art. 4. Base del gravamen.

a) Es pren com a base de l'exacció:
1. Per a l'ús de la piscina, el nombre de persones que entren.
2. Per a la utilització de pistes esportives i camps de joc, la durada o temps d'ús.
b) Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions esportives
municipals així com les activitats que es realitzen. 
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES PERERES
Tarifa d'abonats.
S'estableix quatre categories d'abonaments amb els preus anuals següents:        €
Familiar: Inclou l'home, la dona i els fills menors de 16 anys  50,00
S'aplicarà una bonificació del 50% a les famílies que tinguen algun membre
amb una disminució física o psíquica
Individual: Des dels 16 anys en endavant   35,00
Juvenil: Des dels 14 anys fins als 16 anys, inclusivament   15,00
Jubilats: qui siga i ho sol·licite presentant la documentació, inclou la dona i
els fills fins als 16 anys  Gratis
Minusvàlids: qui tinga minusvalidesa física o psíquica.  gratis
Tarifa d'ús dels serveis i instal·lacions esportives.
Dutxes.
Ús de dutxes i lavabo sense ús de pista esportiva 1,20 €
Piscina.
Abonats.  gratis
No abonats:
Menors de 6 anys Gratis
De 6 a 13 anys 1,00 €
De 14  a 16 anys inclusius 1,50 €
Més de 16 anys  2,50€
Abonament de 10 banys, 1 gratis
Accés al poliesportiu:
Sense ús de joc, pistes poliesportives, dutxes, etc.  gratis
Tarifa ús dels serveis i instal·lacions esportives.
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Frontó (preu per hora i jugador)                                      Abonats   No abonats
Llum natural: fins a un màxima de 4 jugadors   1,00€    2,30€
Llum artificial: Fins a un màxim de 4 jugadors   1,00€    2,30€
Per utilització de llum:   3,00€    3,90€
Tennis:                                                                             Abonats   No abonats
Llum natural: Fins a un màxim de 4 jugadors 1,00€   2,30€
Llum artificial: Fins a un màxim de 4 jugadors 1,00€    2,30€
Per utilització de llum: 3,00€    3,90€
Camp de futbol: (per encontre de 60 minuts)                   Abonats   No abonats
FUTBOL 7
Llum natural 17,00€   26,00€
Llum artificial 24,00€   36,00€
Partits oficials 25,00€  52,00€
FUTBOL 11
Llum natural 20,00€  28,00€
Llum artificial 27,00€  36,00€
Menors de 16 anys gratis  Gratis  Gratis
Futbol de sala (equips de 6 jug. i 1 hora joc)                   Abonats       No abon.
Entrenament:
Llum natural  4,00€   6,40€
Llum artificial  7,00€   9,40€
Competició: 
Llum natural   4,00€   6,40€
Llum artificial   7,00€   9,40€
Menors de 16 anys   Gratis  Gratis
Atletisme: (des d'un mínim de 20 atletes i per hora)        Abonats  No abonats:
Entrenament :
Llum natural  Gratis  Gratis
Llum artificial Gratis  Gratis
Competició:
Llum natural  Gratis  Gratis
Llum artificial  Gratis  Gratis
Menors de 16 anys Gratis Gratis
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE VOLEIBOL I FRANCISCO BALLESTER
Grups i col·lectius federats per hora 
d'utilització i usuari des dels 16 anys                        Entrenament    Competició
Llum natural, independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista  Gratis  Gratis
Ocupació 2/3 de pista  Gratis  Gratis
Ocupació de tota la pista  Gratis  Gratis
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista  Gratis Gratis
Ocupació 2/3 de pista  Gratis Gratis
Ocupació de tota la pista  Gratis Gratis
Grups per hora d'utilització fins als 16 anys  Gratis Gratis
Grups i col·lectius no federats per hora
d'utilització des dels 16 anys,                                         Competició no reglada
Llum natural independent del nombre de jugadors          €
Ocupació 1/3 de pista 10,20
Ocupació 2/3 de pista 15,20
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Ocupació de tota la pista 17,50
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista 14,20
Ocupació 2/3 de pista . 19,50
Ocupació de tota la pista  25,00

Nota: la tarifa dóna dret a l'ús i aprofitament de la porció de pista
corresponent i al lavabo, dutxes, etc. El gimnàs, serà d'utilització gratuïta, però
haurà de sol·licitar-se prèviament.
CAMP MUNICIPAL INFANTIL
Camp de futbol per encontre de 60 minuts
FUTBOL 7
Llum natural  26,00
Llum artificial  36,00
FUTBOL 11
Llum natural  28,00
Llum artificial  36,00
Partits oficials  52,00
Menors de 16 anys Gratis
Abonament 10 partits, 1 gratis
Sala de musculació per hora d'utilització:                                                          
Públic en general 1,90
Socis poliesportiu les Pereres 1,00
Activitats amb recaptació
Els col·lectius que realitzen les seues activitats amb recaptació (de taquilla) hauran
de complir els requisits següents:
a) El 20 % de la recaptació obtinguda serà lliurada al Consell Esportiu Municipal.
b) Tots els alumnes amb el carnet de les escoles esportives municipals tenen l'accés
gratuït.
c) Els preus són coneguts i aprovats prèviament pel Consell de Gerència del Consell
Esportiu Municipal.
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS             €
Competició esportiva menors de 16 anys 20,00 
Escola esportiva d'estiu 42,80
Autobús de l'escola esportiva d'estiu 30,00
Curs de natació 42,80
Escoles esportives municipals 42,80
Manteniment físic d'adults
- Abonats poliesportiu   6,00
- No abonats poliesportiu   9,40
Activitats esportives disminuïts Gratis
Jocs esportius de la Generalitat Valenciana. Gratis
Becats (escassos recursos econòmics, minusvàlids, etc.) Gratis
Gimnàstica correctiva   9,40
Els pensionistes o jubilats participants en l'activitat de gimnàstica correctivaGratis
Bonificacions
Posseïdors del Carnet Jove (IVAJ) per a l'ús de les instal·lacions esportives i
participació en les activitats esportives municipals 15%
Usuaris de família nombrosa, en qualsevol activitat esportiva, (acumulativa a
altres bonificacions) 20%
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Participants lligues amistoses de caràcter anual i/o temporada esportiva de
futbol 7 i futbol 11, sempre que abonen el preu públic a l'inici de l'activitat15%
Per a aquelles famílies que tinguen diversos fills:
Pel 2n fill 20%
Pel 3r fill 30%
Pel 4t fill Gratis
PISCINES PEDÀNIES (Torre Lloris i Annahuir)          €
Abonament temporada 28,50 
Entrada veí pedani  1,20
Entrada no resident  2,50

Taxa per l'entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública
per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Art. 9. La tarifa és la següent.
a) Entrada vehicles: per ml o fracció que faça l'entrada  52,40€
En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle
assenyalada, a més de la taxa   7,50 €
b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml o fracció 
En horari matinal  32,35€
En horari de vesprada  32,35€
c) Les plaques lliurades per l'Ajuntament, tant les de reserva d'aparcament
com les de càrrega o descàrrega, es facilitaran a  26,70€

Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments. 
Art. 10. Tarifes.
La taxa per llicència municipal d'obertura d'establiment i d'activitats

qualificades, segons el Nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/90, de
26 de març, es liquidarà aplicant les següents quotes fixes:
Tramitació de llicència d'establiment.   309€
Canvis de titularitat de llicència d'establiment   155€
Tramitació de llicències d'activitats qualificades.   773€
Canvis de titularitat de llicències d'establiment..   386€
Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat
mercantil.   103€

Taxa per recollida de fems.
Art. 6. Quota tributària
1.- La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que

es determina segons la naturalesa i finalitat de l'immoble.
2.- Amb aquesta finalitat, s'aplica la tarifa següent:

Tarifa  Quota tributària
Reduïda       27,30
A       52,50
B     156,70
C     315,00
D     420,00
E  3.345,00
F 13.107,40

TARIFA REDUÏDA:
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Per a rendes familiars que no sobrepassen el salari mínim interprofessional
vigent en cada exercici.

TARIFA TIPUS A:
Habitatges adscrits a ús personal i que siguen el domicili del subjecte passiu,

despatxos d'activitat professional, desenvolupada per titular i un auxiliar com a
màxim.

TARIFA TIPUS B:
Gestories, salons de jocs recreatius, comerços, administracions de loteria,

pàrquings, clíniques, galeries comercials instal·lades dins d'hipermercats quan
l'activitat siga desenvolupada per adjudicatari o concessionari, i en general
d'activitats de menys de huit treballadors.

TARIFA TIPUS C:
Bars, restaurants, pubs, discoteques, estacions de servei, bancs, cinemes i

sales de joc.
TARIFA TIPUS D:
Hotels, comerços i les activitats del tipus B, que tinguen més de huit

treballadors.
TARIFA TIPUS E:
Hipermercats, supermercats i restaurants de més de deu treballadors, i

centres comercials amb menys de deu activitats.
TARIFA TIPUS F:
Hospitals, mercats i centres comercials amb més de deu activitats.
Als locals comercials on no es duga a terme cap activitat i així es justifique pel

propietari, la tarifa serà allò que s'ha establert com a tipus A.
Per a l'establiment de les tarifes no previstes en aquesta classificació, es

tindrà en compte el nombre de treballadors que intervenen en l'activitat, establint-se
com a criteri diferenciador la quantitat de huit treballadors.
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:

L'Ajuntament podrà aplicar aquesta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les
tarifes anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 100
kg./dia o els 300 litres/dia en volum.

Per a l'obtenció del cost real es fixen els paràmetres següents:
Preu total per quilogram (Pu): 0,080 €
Penalització per volum (Pv): 215,55€ a l'any per unitat de contenidor

addicional.
Mitjana de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels

vehicles recol·lectors; aquesta mesura serà realitzada directament per l'Ajuntament
o a instància dels particulars i comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris
efectuats almenys en un període de dues setmanes representatives de producció.

Així, la tarifa a aplicar resultarà ser:
TARIFA = PMD + PU + 365 + PV)
Aquesta tarifa es prorratejarà en l'exercici d'implantació, descomptant-se la

tarifa inicialment abonada pel productor.
La tarifa així establerta continuarà vigent per al productor, i únicament

s'actualitzarà anualment el preu total per quilogram. 
La producció mitjana diària quedarà vigent, com a mínim durant 6 mesos des

del moment de la seua avaluació, i regirà mentre no es modifique. Tant l'Ajuntament
com els particulars, podran sol·licitar la revisió d'aquesta producció mitjana i l'ajust
de la tarifa corresponent.
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A fi de quantificar adequadament les produccions, l'ajuntament facilitarà als
productors especials contenidors personalitzats que hauran d'ubicar-se a l'interior
dels centres de producció i ser lliurats als serveis de recollida segons l'horari de
recollida que els fixen els serveis tècnics municipals.

3.- Les quotes assenyalades en la tarifa corresponen a un exercici i tant les
baixes com les altes es prorrategen per trimestres naturals.

Taxa pels serveis prestats al cementeri municipal.
Art. 4. Els drets o taxes que percep l'Ajuntament són els que es determina la

tarifa següent:
1) Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera    100,30€
Segona    818,30€
Tercera    818,30€
Quarta.    818,30€
Cinquena.    818,30€
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures    7.631,20€

Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 818,30€ com a
tarifa única.

S'estableix en 50 anys el dret d'ocupació temporal dels nínxols.
2) Per ocupació temporal del parterre o jardí, per a cendres l'import serà de

413,40€ i 25 anys els drets d'ocupació temporal.
Art. 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i

fosses familiars, serà objecte d'estudi per part de l'ajuntament, previ expedient
incoat a aquest efecte. El preu per metre quadrat que se cedisca serà de 1.087€.

Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es pagaran
les quantitats següents:
Inhumació de cadàvers  95,80€
Inhumació de pàrvuls o fetus  79,30€
Exhumació de cadàvers  140,00€
Exhumació de restes  106,00€
Inhumació de cadàver en panteó familiar  212,20€
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó  158,60€
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri  132,90€
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri  132,90€
Trasllat de restes (interior de cementeri)  132,90€
Col·locació de làpides en els nínxols  52,60€

Art. 9. Sent obligatòria la col·locació de làpides als nínxols pels seus
cessionaris, i per a aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d'un nínxol per a
ocupar-lo immediatament comporta l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a
títol de garantia, la quantitat de 61,60€. Si transcorreguts sis mesos queda
incomplida aquesta obligació, l'administració col·locarà la làpida a càrrec del fons de
garantia.

Art. 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres serà de
34,10€, que seran abonats en el moment de la inhumació, així com 34,10€ més per
les despeses derivades de l'encofrat de ciment.

Taxa sobre les parades de venda en els mercats i ambulant per la via pública.
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Art. 11. L'exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i
divendres, comporta, per metre lineal i trimestre, la quantitat de 19,30€. El pagament
de les taxes es farà exclusivament per mitjà de domiciliació bancària, per la qual
cosa els titulars del lloc estan obligats a subministrar les dades pertinents per a la
seua tramitació.

Per al Mercat Municipal s'estableix una tarifa anual de 4.503,60€ que es
distribuirà entre les parades atenent al criteri següent:

El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global del lloc i l'altre 50%
en funció dels metres lineals de venda al públic que tinguen les parades.

Taxa per llicències urbanístiques.
Art. 6. Quota tributària. 
1. S'aplica la tarifa següent:              €

- Obra menor i nucli antic   27,20€
- Obra major   135,70€

2. Donat el cas de desistiment fet pel sol·licitant amb anterioritat a la
concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran aquelles que
assenyala el número anterior sempre que l'activitat municipal s'haja iniciat de fet.

3. El cost del material gràfic, documental, etc., també com l'import dels
anuncis públics augmentarà la quantitat resultant per concessió de la llicència
urbanística.

4. Expedició de documents:
L'expedició de certificacions urbanístiques i cadastrals a sol·licitud de

l'interessat donarà dret al cobrament de les tarifes que s'assenyalen a continuació:
Certificacions urbanístiques 10,00€
Certificacions cadastrals 3,30€

En la instància de sol·licitud haurà d'adjuntar-se justificant d'haver realitzat
l'ingrés.

Impost sobre Activitats Econòmiques.
Art. 3. La quota tributària a liquidar serà la mínima fixada en les tarifes vigents

aprovades per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, per a les
activitats empresarials, (industrials, comercials, de serveis i mineres), Professionals i
Artístiques, i pel Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost per a l'activitat de
Ramaderia Independent, modificades per l'aplicació:

Categoria fiscal dels carrers i aplicació dels índexs de situació:
Categoria carrer                                                                      Índex de situació
1a categoria   1,80
2a categoria   1,68
3a categoria   1,56
4a categoria   1,44
5a categoria   1,32
6a categoria   1,20

Annex del llistat de carrers, amb l’índex de situació corresponent a la seua
categoria fiscal

Nom Denominació Índex
CL ABAD PLA 1,20
CL ABEN FERRI 1,32
CL ABEN FERRO 1,32
CL ABEN HAZAN 1,68
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CL ABRIL 1,20
CL ABU-MASAIFA 1,80
CL ACADÈMIC MARAVALL 1,80
AV ALBEREDA JAUME I 1,80
CM ALBOI D' 1,20
CR ALCOI 1,68
PZ ALEXANDRE VI 1,20
CL ALMASSERA 1,56
PZ ALMASSERA L' 1,56
CL ALMES 1,20
PD ALTET DE MOLINA 1,20
CR ALZIRA 1,56
CL AMARO FERRIS 1,20
PD AMBASTIDA L' 1,32
CL ANGEL 1,20
CL ARDIACA 1,20
CL ARGENTERIA 1,56
PZ ARQUEBISBE MAYORAL 1,20
CL ARQUITECTE CUENCA 1,32
CL ARQUITECTO J PAVIA 1,20
CL ARRAPADES 1,20
CL AUSIAS MARCH 1,80
CL AZORIN 1,20
AV BAIXADA DEL CARME 1,80
AV BAIXADA L'ESTACIO 1,80
CL BANU ISA 1,32
CL BANYS DE LA MORERIA 1,20
PZ BASSA DE LA 1,80
CL BEATA AGNÉS DE BENIGÀNIM 1,56
CL BELLVER 1,20
CL BENEFACTOR TUDELA 1,20
CL BENEFICÈNCIA 1,20
PZ BENLLOCH 1,20
PZ BERNAT DESCLOT 1,32
CL BISBES, DELS 1,56
PD BIXQUERT 1,56
CL BLAI BELLVER 1,56
CL BLANC 1,20
CL BLASCO SOTO 1,56
CM BOLA DE LA 1,20
PD BOLVENS 1,20
CL BONAIRE 1,20
PZ BONAIRE 1,20
CL BOSCH 1,20
CL BOTÀNIC CABANILLES 1,32
CL BOTIGUES 1,20
CL BRAÇAL DE FERRAN 1,68
CL BRAÇAL DE LES DONES 1,80
CL BRAÇAL DEL RONCADOR 1,80
CL BRUNS 1,20
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CL CALDERERIA 1,20
CL CALDES 1,20
CZ CALDES 1,20
PZ CALIXTE III 1,20
CL CAMÍ DE DOS MOLINS 1,80
CL CAMPANAR 1,20
CL CANONGE CEBRIAN 1,20
CL CANONGE CIRUJEDA 1,56
CL CANONGE GONZALO VIÑES 1,56
CL CANTAL GENTIL 1,20
CL CAPUXINS 1,20
CL CARDENAL SERRA 1,32
CL CARLOS SARTHOU 1,80
CL CARNEROS 1,20
CL CARRETERA GENOVES 1,80
PD CASES IBÁÑEZ 1,20
CM CASTELL 1,20
EXT CASTELL DE XÀTIVA 1,44
CR CASTELL MONT-SANT 1,44
CL CATEDRÀTIC ÀNGEL LACALLE 1,56
AV CAVALLER XIMEN DE TOVIA  1,80
CM CEMENTERI DEL 1,80
CL CERDAN DE TALLADA 1,80
CL CLERIGOS 1,20
PZ COCENTAINA 1,20
CL COLOM 1,20
CL COMPOSITOR J.LAMMERZ 1,32
CL CONDE DE URGEL 1,56
CL CONSELLER BOSCH MORATA 1,20
PL CONSTITUCIÓ 1,56
PZ CONSTITUCIÓ (ANAHUIR) 1,56
CL CORRETGERIA 1,20
AV CORTS VALENCIANES, DE LES 1,32
CL COSMÓGRAFO RAMÍREZ 1,56
LG CR N-340 1,56
TR CR N-340 BIXQUER 1,56
CL DIPÒSIT MÀQUINES FERROCARRIL 1,80
CL DIPUTAT VILLANUEVA O DELS

HOSTALS
1,56

LG DOCE GRANJA 1,44
CL DOCTOR FLEMING 1,20
CL DOCTOR SIMARRO 1,56
CL DOCTOR SUMSI 1,32
CL DUC DE CALÀBRIA 1,56
PD EL REALENGO 1,20
CL EMBUT 1,20
CL ENGAY 1,20
PZ ENRÍQUEZ 1,20
CL ENRÍQUEZ 1,20
CL ENSEÑANZA 1,20
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CL ESCRIPTOR MATEU PINEDA 1,20
CL ESCULTOR ESTEVE 1,68
PZ ESPANYA 1,56
PZ ESPAÑOLETO 1,56
CL ESTEBAN CHAIX 1,32
CM ESTRET DE SORIÓ 1,20
CM ESTRET L' 1,68
CM FÀBRICA DE PAPER 1,80
CL FARGES 1,20
CL FEBRA 1,20
CL FÈLIX J MARTÍNEZ 1,32
CL FILA DE LA TANDA GROSSA 1,68
CL FILA DEL DILLUNS 1,68
CL FILA DEL DIVENDRES 1,68
CM FILLOLA LA 1,20
PZ FONT 25 DOLLS 1,56
CL FONT ALOS 1,20
CL FONT ALTA 1,20
CL FONT SAN JUAN 1,20
CL FONT TEROL 1,20
CL FONT TRENCADA 1,20
CM FONTETA NOLASCO 1,44
CL FORN DEL VIDRE 1,32
CL FRANCESC RUBIO 1,56
CL FRANCISCO GOZALBES 1,56
CL FUMERAL 1,20
CL FURS, DELS 1,32
CL GABRIEL MIRÓ 1,56
PZ GEÒGRAF PTOLOMEU 1,32
CL GERMANIES 1,56
CL GERMANS BLASCO ACEVO 1,20
CL GERMANS TEROL GANDIA 1,20
CM GRANJA DE LA 1,44
CL GRAU 1,20
AV GREGORIO MOLINA 1,80
CL HIPOÒLIT SANÇ 1,32
CL HONORAT JUAN 1,56
CL HORT DE L'ALMÚNIA 1,56
PZ HORT DE MORA 1,20
CL HORT DEL BARÓ DE CÀRCER 1,80
CL HORT DEL PORTUGUÈS 1,80
PJ HOSTAL DEL LLEÓ 1,80
CL HUMANISTE ANTONI CANALS 1,20
CL HUMANISTE LLUÍS DE FENOLLET 1,20
CL ILLETA SANT MIQUEL 1,56
PZ JAUME VILLANUEVA 1,32
PZ JOAN FUSTER 1,32
CL JOGLAS, ELS 1,56
CL JOSÉ ARMERO 1,32
CL JOSÉ CARCHANO 1,20
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CL JOSÉ CHAIX 1,32
CL JUAN TÁRREGA 1,32
CL JUAN XXIII 1,20
PD LA VILA 1,44
CL LINGÜISTA SANELO 1,32
CL LLET, LA 1,20
CM LLOC NOU FENOLLET 1,44
CR LLOSA DE RANES 1,56
CR LLOSA DE RANES 1,56
CL LLUÍS DE MILA 1,32
CL LLUÍS VIVES 1,20
AV MADRID 1,68
CL MAJOR (SORIO) 1,44
CL MAJOR (TORRE LLORIS) 1,44
CL MALUENDA 1,20
CL MATEO PUEYO 1,32
CL MATILDE RIDOCCI 1,56
CL MAULETS 1,80
CL MÉDICO S UBEDA 1,56
CL MENOR 1,20
PZ MERCAT 1,20
MC MERCAT ABASTIMENT 1,68
PZ MERCED 1,20
PD MESES 1,56
CL METGE LLUÍS ALCANYÍS 1,20
CL MIGUEL HERNÁNDEZ 1,56
CL MONTCADA 1,20
PJ MONTCADA-ALBEREDA 1,80
PZ MORERA 1,20
PD MOTA DELS CREMATS 1,44
AV MURTA 1,56
CL MÚSIC JAUME FAYOS 1,56
CL NAPIÑOLA 1,20
CL NOGUERA 1,20
CL NOU 1,20
CL OLIMPIC, DE L' 1,32
CL OLMO 1,20
PZ OLMO 1,20
CL ORILLA DEL MURO 1,20
PZ PAÍS VALENCIÀ 1,56
AV PAÍS VALENCIÀ 1,56
CL PARE CLARET 1,80
PZ PARE URIOS 1,20
CL PARE URIOS 1,20
AV PASSEIG DEL FERROCARRIL 1,56
CL PERE ALCANYÍS 1,32
CL PERE ESCRIVÁ 1,32
CL PERE IV 1,56
CL PERIS 1,20
CL PESCADERIA 1,20
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CL PESO 1,20
CL PI 1,20
CL PICADERO, DEL 1,20
PD PINTOR 1,44
CL PINTOR CLIMENT 1,56
PZ PINTOR GUITERAS 1,80
PZ PINTOR J TUDELA 1,20
CL PINTOR JACOMART 1,20
CL PINTOR PERALES 1,56
CL PINTOR RUSIÑOL O DEL BARRANC 1,32
PD PLA, EL 1,44
CL POETA CHOCOMELI 1,56
CL POETES SETABENSES 1,56
PO POLÍGON -A- 1,68
PO POLÍGON -B- 1,68
PO POLÍGON -C- 1,80
PO POLÍGON -D- 1,68
PO POLÍGON -E- 1,68
PO POLÍGON -F- 1,80
CL PORTA DE SAN JORDI 1,20
PZ PORTA SANT FRANCESC 1,80
CL PORTA SANT MIQUEL 1,56
CL PORTA SANTA TECLA 1,20
CL PORTAL DE LA GRANJA 1,44
CL PORTAL DE VALÈNCIA 1,32
CL PORTAL DEL LLEÓ 1,56
CL PORXETS 1,20
CL PROFESOR SANCHIS GUARNER 1,56
CL PROLONGACIÓ XIMEN DE TOVIA 1,80
CL PUIG 1,20
CL PUJADA DE BIXQUERT 1,56
CL RAFAEL LLUCH 1,20
CL RAMÍREZ CAMENO 1,32
CL RAMON Y CAJAL 1,20
CM REG NOU, DEL 1,20
CL REINA DE LA 1,68
LG RENFE 1,68
AV REPÚBLICA ARGENTINA 1,80
PJ REQUENA 1,80
AV RIBERA, DE LA 1,56
CL RIBERES 1,20
CL RACONADA COLLAR PALOMA 1,20
CL RIU EL (TORRE LLORIS) 1,44
PZ ROCA 1,20
CL ROCA 1,20
CL RONDA SÈQUIA LA VILA 1,80
CL SANCHIS 1,20
CL SANT AGUSTÍ 1,20
CL SANT ANTONI 1,20
CM SANT ANTONI 1,20
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CL SANT CRISTÒFOL 1,20
CL SANT DOMÉNEC 1,20
CL SANT FÈLIX 1,20
CL SANT FRANCESC 1,20
CL SANT GAIETÀ 1,68
CL SANT JACINT CASTAÑEDA 1,20
PZ SANT JAUME 1,68
CL SANT JOAN 1,20
PZ SANT JOAN 1,20
CL SANT JOSEP 1,20
CL SANT PASCUAL 1,32
PZ SANT PERE 1,32
CL SANT PERE 1,32
CL SANT RAFAEL 1,20
CL SANT ROC 1,20
CL SANT TOMÀS 1,20
CL SANT VICENT 1,20
PL SANTA ANNA 1,20
CM SANTA ANNA 1,56
CL SANTA ANNA 1,20
PZ SANTA TECLA 1,20
CL SANTA TERESA JORNET 1,20
CL SANTES, LES 1,20
CL SANTS, DELS 1,20
CL SARIERS 1,20
CL SAURINA D'ENTENÇA 1,32
CL SEDA 1,20
CL SEGURANA 1,20
AV SELGAS, DE 1,80
CL SEVILLA 1,56
CR SIMAT 1,56
CL SOL (ANNAUIR) 1,44
LG SORIÓ 1,44
CL TAQUÍGRAF MARTÍ O DELS POUETS 1,32
CL TECLA DE BORJA 1,32
CL TERESETA CADIRERA 1,20
CL TOMÀS 1,20
CR TORRE D’EN LLORIS 1,44
PZ TRINITAT 1,20
CL TROBAT 1,20
CM VALÈNCIA, DE 1,56
CL VALERIO CATULO 1,32
PD VALLE, EL 1,20
CL VALLÉS 1,20
CM VALLFARTA, LA 1,20
PZ VENERABLE AGULLONA 1,20
CL VENTRES 1,20
CL VENTURA PASCUAL 1,20
CL VERA 1,20
CL VERNISA 1,20
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PZ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 1,32
CL VICENT PARRA 1,32
CL VICENTE BOIX 1,80
AV VIRREY L DESPUIG 1,56
CL VIVERETS 1,20
CR XÀTIVA-OLLERIA 1,68
CR XÀTIVA-SILLA 1,44
PZ XEREA, LA 1,32
PZ XIMENERA, DE LA 1,32

Art. 4. Les activitats que s'exerceixen sense un domicili d'activitat fix o la
superfície computable siga zero, s'aplicarà l'índex de situació de valor 1,80. 

Taxa pels serveis de clavegueram
Art. 5. Quota tributària
1.- La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i

depuració es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mitjana en m3, facturada
a la finca.
A aquest efecte, s'estableix la tarifa per m3 en 0,0850€

2.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o
autorització de connexió a la xarxa de clavegueram, serà de:
Per habitatge   70,60€
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,0440€ per m2, amb un mínim de 101,00€
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris  141,20€

Segon.- El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò
que s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies al tauler
d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini del
qual podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen
oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer.- Comunique's el present acord a la Intervenció de Fons per a la seua
tramitació i efectes.

6è.- CONSELL ESPORTIU, MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2004, DE
SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇAT AMB EL ROMANENT DE TRESORERA
PER A DESPESES GENERALS.

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta proposta de la
Presidència del Consell Esportiu instant l'obertura d'un expedient per a suplementar
diverses partides del pressupost de 2004, que tenen un crèdit disponible
manifestament insuficient per a atendre les despeses ordinàries de l'exercici.

Vist l'informe favorable de la Intervenció Delegada del Consell Esportiu.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Promoció Econòmica de

data 25 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 de no
haver rebut explicacions suficients que justifiquen la modificació plantejada unit al fet
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que els excessos sobre les previsions de despesa es produïsquen, continuadament,
pel que fa a despesa corrent.

El senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra Unida+Esquerra
Valenciana: Entesa. Igualment anuncia el seu vot en contra que justifica que no té la
possibilitat de conèixer en profunditat el funcionament del Consell i la seua
fiscalització.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista, manifesta que les
modificacions de crèdit són un instrument normal de gestió pressupostària però no
ha de convertir-se en la pràctica ordinària de gastar al marge de les previsions i,
amb posterioritat, esmenar. Entén que es tracta d'una qüestió d'organització si bé,
diu, produïda la despesa ha de reconèixer-se i pagar-se.

L'Ajuntament en Ple, per divuit vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots dels regidors del Grup popular, més els sis vots dels regidors del Grup
Socialista) 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 cap abstenció, va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost del Consell Esportiu nombre
1/2004, per suplement de crèdits per un import de 15.399,61 €, finançat mitjançant
el romanent líquid de tresoreria, incrementant les partides que figuren en l'expedient,
i amb el següent resum per capítols:

Capítol II:   Despeses Corrents 13.499,61
Capítol IV: Transferències corrents               1.900,00
Total suplement de crèdits 15.399,61
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 delegada del Consell
Esportiu per a la seua tramitació i efectes oportuns.

7è.- EXPT. NÚM. 111/1990, SOBRE PERMUTA DE TERRENYS ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I EL Sr. JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA.

Vist l'escrit presentat per Sr. José Sánchez García, en relació a un procés
de permuta realitzat amb aquest Ajuntament, relatiu a la finca registral de la seua
propietat número 2.494, situada en l'antic camí de l'estació del ferrocarril, per a
l'obertura en el seu dia de l'avinguda d’Ausiàs March.

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, en el qual consta que d'acord
amb els mesuraments efectuats existeix, en l'esmentada permuta, una diferència no
valorada a favor del Sr. Sánchez García de 293,86 m2, que no ha sigut compensada
per l'ajuntament, ni econòmicament ni en espècie, sent acceptable la proposta del
Sr. Sánchez que l'Ajuntament li cedisca la meitat del Carreró de Dos Molins, que
recau a l'avinguda d’Ausiàs March, amb una superfície de 85,77 m2, ja que l'altra
meitat és de la seua propietat, concretament la finca registral núm. 24.374 (ja que va
ser adquirida en una anterior permuta amb aquest Ajuntament, mitjançant escriptura
atorgada el 19 de juny de 1990 davant el notari Sr. José Luís Elías Rodríguez), per
causa que les valoracions són equivalents, com es demostra en tal informe.
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Considerant que la permuta de béns està permesa en el vigent Reglament
de Béns de les entitats locals, sent innecessària la subhasta quan es tracte de béns
immobiliaris, previ expedient que acredite la necessitat efectuar-la i que la diferència
del valor entre els béns que es tracte de permutar no siga superior al 40% del que
el tinga major.

Vist l'informe  Tècnic de valoració de les parcel·les a permutar, segons el
qual la parcel·la de propietat municipal (carreró) té un valor total de 57.377,11 € i els
terrenys propietat del Sr. Sánchez que s'adquireixen té un valor total de 58.392,80 €,
per la qual cosa per a obtenir l'equivalència d'aquesta proposta, l'Ajuntament ha
d'abonar al sol·licitant la quantitat de      1.015,69 €.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient, de 6 d'octubre de 2004, informant favorablement la
citada proposta de permuta.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, va prendre l'ACORD
següent:

Primer.-   Aprovar la proposta de permuta de béns formulada  pel  Sr.   José
Sánchez García,  adquirint  aquest Ajuntament  la parcel·la de l'avinguda d’Ausiàs
March (actualment vials), amb una superfície de 293,86 m2 de la finca registral núm.
2.494; mitjançant permuta  de la dita parcel·la amb la de propietat municipal, és a
dir, la meitat del carreró Dos Molins, amb una superfície de 85,77 m2, en ser la
meitat restant propietat del peticionari (finca registral núm. 24.374); havent d'abonar
aquest Ajuntament al Sr. Sánchez la quantitat de 1.015,69 €, a fi d'obtenir
l'equivalència de la permuta.

Segon.- Facultar el Sr. alcalde president perquè en nom i representació de
l'Excm. Ajuntament de Xàtiva atorgue l'escriptura pública de formalització de la
present permuta.

Tercer.- Que es procedisca a rectificar l'Inventari  de Béns en els termes que
deriven del present acord i de la corresponent inscripció registral de les finques de
referència.

Quart.- Notificar el present acord a l'interessat, donant compte a la
Intervenció Municipal de Fons i a la regidora delegada de Propietats i Drets.

8è. -EXPT. NÚM. 573/2004.-ESTUDI DE DETALL DENOMINAT “ENTRE
AVINGUDES”, PROMOGUT PER CONSTRUCCIONES LLANERA SL, PER A LA
REORDENACIÓ DE VOLUMS EN L'ILLA NÚM. 80.

Vista la proposta formulada per LLANERA SL,  sobre Estudi de Detall, a fi de
la reordenació volumètrica de l'edificabilitat assignada a l'illa núm. 80  ubicada en els
carrers de la Reina, Abu Masaifa, Bisbes i d' Urgell del sòl urbà de Xàtiva, mitjançant
la creació d'un  pati d'illa exterior i mancomunat que permeta la materialització de la
totalitat de l'edificabilitat de l'illa atribuïda per al Pla General, compatibilitzant-la amb
les edificacions actualment existents en aquest àmbit.

Resultant que, per iniciativa particular, es va presentar Estudi de detall
redactat per l'arquitecte l'equip tècnic Llácer-Ortuño-Llácer-Ortuño arquitectes SL,
conforme al que disposa l'article 36 h) de  les normes d'Ordenació Detallada de
l'Ordenança del PGOU de Xàtiva, i article 40.2 de les normes de policia i edificació.

Resultant que per Resolució de l'Alcaldia núm.723, es va sotmetre a
exposició pública l'estudi de detall mitjançant anunci en el  diari  Las Provincias de
data 8-9-2004 i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
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núm.4.838  de data 9-9-2004, per un termini de 20 dies hàbils, sense que s'hagen
formulat  al·legacions respecte d'això.

Considerant  el que disposen  els articles 46 i 52 la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, sobre
el procediment que s'ha de seguir per a la  tramitació i aprovació dels Estudis de
detall d'iniciativa municipal o particular.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Obres , Urbanisme, Medi Ambient
i Agricultura, de data 29 d'octubre de 2004.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots dels regidors del Grup popular) cap en contra i huit abstencions (els
sis vots dels 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 l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar l'Estudi de Detall formulat per LLANERA SL, per a la
reordenació volumètrica de l'illa núm. 80  ubicada ens els carrers de la Reina, Abu
Masaifa, Bisbes i Comte d'Urgell del sòl urbà de Xàtiva, mitjançant la creació d'un
pati d'illa exterior i mancomunat que permeta la materialització de la totalitat de
l'edificabilitat atribuïda pel Pla General a l'illa, compatibilitzant-la amb els edificis
actualment existents en aquest àmbit. 

Segon.- Facultar el senyor alcalde perquè procedisca a la publicació del
contingut de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme al que disposa l'art. 59.4 de la LRAU, previ i preceptiu a la seua entrada
en vigor, condicionant tot això a la formalització del Conveni Urbanístic estès per la
promotora, que ha de regir les relacions aquesta i  l'Ajuntament de Xàtiva.

Tercer.- Notificar el present acord a l'Oficina Tècnica, departaments d'Obres i
d'Urbanisme.

9è.- EXPT. NÚM. 569/2004, APROVACIÓ  DE L'ESTUDI DE DETALL,
PROMOGUT PER Sr. ERNESTO MUANUEL RIZO QUILIS, PER A LA
SEGREGACIÓ D'UNA PARCEL·LA A BIXQUERT.

Vista la proposta formulada pel Sr. Ernesto Manuel Rizo Quilis, sobre Estudi
de Detall, per a definir la parcel·la cadastral núm. 6075037 amb una superfície real
de 5.267 m2 per a la seua segregació , per a la qual cosa  es procedeix a la cessió
de terrenys per a vials d'ús públic i zona per a permetre el gir de vehicles,  ubicat en
zona d'ordenança de sòl urbà amb qualificació de residencial unifamiliar de mitja
densitat, de Bixquert.

Resultant, que per iniciativa particular, es va presentar Estudi de detall
redactat per l'arquitecte, el Sr. José Emilio Llácer Bellver, conforme al que disposen
les normes d'Ordenació Detallada l'art. 49-52 de l'Ordenança del PGOU de Xàtiva,
en sòl residencial unifamiliar de baixa densitat.

Resultant que per Resolució de l'Alcaldia núm.717, es va sotmetre a
exposició pública, la proposta de programa d'actuació aïllada, mitjançant anunci en
el  diari  Las Provincias de data 8-9-2004 i simultàniament en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, núm.4.846 De data 21-9-2004, per un termini de 20 dies
hàbils, sense que s'hagen formulat  al·legacions respecte d'això.

Considerant,  el que disposa  l'article 46, 52 la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, el
règim establert per a l'elaboració, tramitació i aprovació de Programes d'Actuació
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Integrada, és igualment aplicable als estudis de detall d'iniciativa municipal o
particular.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 29 d'octubre de 2004.

L'Ajuntament en Ple, per dihuit vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots dels regidors del Grup popular, més els sis vots dels regidors del Grup
Socialista) cap vot en contra i dues abstencions (el vot del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida+Esquerra Verda: Entesa, més el de la regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià), va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar l'Estudi de Detall, per a definir la parcel·la cadastral núm.
6075037 amb una superfície real  de 5.267 m2,  per a la seua segregació, per a la
qual cosa  es procedeix a la cessió de terrenys per a vials d'ús públic i zona per a
permetre el gir de vehicles,  ubicat en zona d'ordenança de sòl urbà amb qualificació
de residencial unifamiliar de mitja densitat de Bixquert, que és  propietat del Sr.
Ernesto Manuel Rizo Quilis.

Segon.- Facultar l'alcalde, a fi que procedeix a ordenar la publicació del
contingut de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme al que disposa l'art. 59.4 de la LRAU.

Tercer.- Notificar el present acord a l'arquitecte municipal,   al supervisor de
les obres d'urbanització, a l'enginyer tècnic industrial,  i al biòleg municipal.

10è. - EXPT. NÚM. 574/04, PROGRAMA D'ACTUACIÓ AÏLLADA, ESTUDI
DE DETALL I  ANNEX D'URBANITZACIÓ, PROMOGUT PER SAITI LA COSTERA
SL  PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 10 HABITATGES UNIFAMILIARS A TORRE
DE LLORIS.

Vista de la proposta de programa d'actuació aïllada, formulada per SAITI LA
COSTERA SL, per a la construcció de deu habitatges unifamiliars en la Pedania de
Torre d’En Lloris.

Resultant que pels arquitectes Jorge Stuyck del Portell i Fernando Bueso
Fernández Moscoso es va presentar Estudi de detall i annex d'Urbanització  redactat
per iniciativa particular, a fi de disposar urbanitzar en sòl urbà el vial denominat
“avinguda de Xàtiva”, realitzant les obertures i urbanització dels corresponents
àmbits viaris que han de donar servei a la parcel·la  en qüestió, de 3.740,20 m2 de
superfície, habilitant una illa perfectament perimetrada.

Resultant que per Resolució de l'Alcaldia núm.715, es va sotmetre a
exposició pública, la proposta de programa d'actuació aïllada, mitjançant anunci en
el  diari  Las Provincias de data 8-9-2004 i simultàniament en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, núm.4.838 de data 9-9-2004, per un termini de 20 dies
hàbils, sense que s'hagen formulat  al·legacions respecte d'això.

Considerant  el que disposa  l'article  46.3, 53 i 74 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística, sobre
el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de programes d'actuació aïllada
que, com el present, comporten estudi de detall i annex d'Urbanització,  

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Obres i  Urbanisme
de data 6 d'octubre de 2004, 

Per l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, va ser  adoptat
l'ACORD  següent:

Primer.- Aprovar definitivament el programa d'actuació aïllada promogut per
Saiti la Costera SL, per a la construcció de deu habitatges unifamiliars en la Pedania
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de Torre d’En Lloris, a fi de disposar urbanitzar en sòl urbà el vial denominat
“avinguda de Xàtiva”, realitzant les obertures i urbanització dels corresponents
àmbits viaris que han de donar servei a la parcel·la  en qüestió, de 3.740,20 m2 de
superfície, habilitant una illa perfectament perimetrada.

Segon.- Atorgar llicència municipal de parcel·lació per a, dins de l'àmbit de
l'estudi de detall, segregar les següents parcel·les.
1.1 Parcel·la d'ús i domini públic, a cedir a l'Ajuntament de Xàtiva, destinada a vials i

zona verda, amb una superfície de 1.912,27 m2, permetent que l'illa quede
envoltada totalment d’aquests vials.

1.2 Parcel·la privada (denominada en projecte A1) de forma rectangular, amb una
superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar. Limita
pel Nord amb la parcel·la B2, pel Sud amb futur carrer en projecte, per l'Est amb
la parcel·la A2 i per l'Oest amb la parcel·la B6.

1.3 Parcel·la privada (denominada en projecte A2) de forma rectangular, amb una
superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar. Limita
pel Nord amb la parcel·la B3, pel Sud amb futur carrer en projecte, per l'Est amb
la parcel·la A3 i per l'Oest amb la parcel·la A1.

1.4 Parcel·la privada (denominada en projecte A3) de forma rectangular, amb una
superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar. Limita
pel Nord amb la parcel·la B4, pel Sud amb futur carrer en projecte, Per l’Est amb
la parcel·la a4 i per l’Oest amb la parcel·la A2.

1.5 Parcel·la privada (denominada en projecte A4) de forma rectangular, amb una
superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar. Limita
pel Nord amb la parcel·la B5, pel Sud amb futur carrer en projecte, per l’Est amb
futur carrer en projecte i per l’Oest amb la parcel·la A3.

1.6 Parcel·la privada (denominada en projecte B1) de forma aproximadament
rectangular, amb una superfície de 208,83 m2,  destinada a la construcció d'1
habitatge unifamiliar. Limita pel Nord, amb futur carrer en projecte, pel Sud amb
la parcel·la B6, per l’Est amb la parcel·la B2, i per l’Oest limita amb revolta de
l'avinguda de Xàtiva.

1.7 Parcel·la privada (denominada en projecte B2) de forma rectangular, amb una
superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar. Limita
pel Nord amb futur carrer en projecte, pel Sud amb la parcel·la A1, per l’Est amb
la parcel·la B3 i per l’Oest amb la parcel·la B1.

1.8 Parcel·la privada (denominada en projecte B3) de forma rectangular, amb una
superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar. Limita
pel Nord amb futur carrer en projecte, pel Sud amb la parcel·la A2, per l’Est amb
la parcel·la B4 i per l’Oest amb la parcel·la B2.

1.9 Parcel·la privada (denominada en projecte B4) de forma rectangular, amb una
superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar. Limita
pel Nord amb futur carrer en projecte, pel Sud amb la parcel·la A3, per l’Est amb
la parcel·la B5 i per l’Oest amb la parcel·la B3.

1.10 Parcel·la privada (denominada en projecte B5) de forma rectangular, amb
una superfície de 180 m2, destinada a la construcció d'1 habitatge unifamiliar.
Limita pel Nord amb futur carrer en projecte, pel Sud amb la parcel·la A4, per
l’Est amb futur carrer en projecte i per l’Oest amb la parcel·la B4.

1.11 Parcel·la privada (denominada en projecte B6) de forma aproximadament
rectangular, amb una superfície de 179,10 m2,  destinada a la construcció d'1
habitatge unifamiliar. Limita pel Nord, amb la parcel·la B1, pel Sud amb futur
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carrer en projecte, per l’Est amb la parcel·la A1, i per l’Oest limita amb la revolta
de l'avinguda de Xàtiva.

1.12 Resta de finca matriu que quedarà amb una superfície de 4.536,8 m2 i
mantindrà els límits anteriors, excepte pel Sud que afrontarà amb carrer en
projecte de l'esmentat programa d'actuació aïllada.

Tercer.- Adjudicar a la mercantil SAITI LA COSTERA S.L, l'execució del
programa, per a la qual cosa, haurà de presentar aval bancari corresponent al 7%
de les obres d'urbanització, conforme al que disposa l'art.29 de la LRAU.

Quart .- Facultar l'alcalde a fi que procedisca a la publicació del contingut de
l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, previ a la seua
entrada en vigor, conforme al que disposa l'art. 59.2 de la LRAU.

Cinquè.- Notificar el present acord a l'Oficina Tècnica, Departament d'Obres i
d'Urbanisme.

11è.- RESOLUCIÓ RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA
L'ACORD D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR
R-2 MESQUITA

Per Resolució d'Alcaldia número 897, de 2 de novembre de 2004, el
Sr.alcalde-president va resoldre retirar l'assumpte de l'ordre del dia de la present
sessió plenària.

12è. - APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'AMPLIACIÓ DEL CONVENI
ENTRE CONSTRUCCIONES GUIJARRO SA I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA.

Donat compte de l'expedient instruït per a l'aprovació de l'Estudi de Detall de
la UE 18, del sòl urbà de Xàtiva, promogut per Construcciones Guijarro SA, que va
concloure mitjançant la  subscripció d'un Conveni urbanístic  en data 18 de juliol de
2002, per a regular les relacions entre l'Administració i l'agent urbanitzador, en el
desenvolupament de l'esmentada unitat d'execució.

Resultant que en virtut del Conveni subscrit, l'urbanitzador va convenir com a
millora la cessió d'un solar  edificable de forma gratuïta a l'Ajuntament, dotacional
públic.

Vist l'esborrany de Conveni urbanístic, elaborat en consens per l'urbanitzador
Construcciones Guijarro SA i l'Ajuntament de Xàtiva, que proposa  l'ampliació  de
l'objecte del mateix, d'una banda l'urbanitzador assumeix  l'execució de  la
construcció d'onze habitatges de protecció oficial al solar  dotacional de la UE 18, i
d'altra banda l'Ajuntament que  aprova la concessió administrativa per un termini de
50 anys. A favor de Construcciones Guijarro SA, per a destinar-les a lloguer-jove.

Considerant, el que disposa la Llei 16/2003, de  17 de desembre, de Mesures
Fiscals, de Gestió Administrativa i financera i d'organització de la Generalitat
Valenciana, en l'article 56 modificatiu del text de la lletra E) de l'apartat 2 de l'article
17 de la  Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora
de l'Activitat Urbanística, establint que,  “ Es considera dotació pública, equipament
assistencial, el sòl destinat a habitatges dedicats a residència permanent en règim
de lloguer per a persones majors, persones discapacitades o menors de 35 anys”.

Vist el dictamen favorable de la Comissió  Informativa   d'Urbanisme    i
Disciplina Urbanística, de data 29 d'octubre de 2004.
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L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots dels regidors del Grup popular) cap en contra i huit abstencions (els
sis vots dels 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 l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar  provisionalment l'ampliació del conveni urbanístic subscrit,
en data 18 de juliol 2004, per  l'urbanitzador Construcciones Guijarro SA i
l'Ajuntament de Xàtiva,  pel qual  l'urbanitzador assumeix  l'execució de  la
construcció d'onze habitatges de protecció oficial al solar  dotacional de la UE 18 i
d'altra banda, per  l'Ajuntament s'aprova  la concessió administrativa del de
l'immoble, a favor de Construcciones Guijarro SA, per a destinar-les a lloguer - jove .
Per un termini de 50 anys.

Segon.- Facultar l'alcalde, a fi que procedisca a ordenar la publicació del
contingut del mateix per un termini d'un mes en el Butlletí Oficial de la Província,
sotmetre   el  conveni   a   informació pública  i  audiència als interessats pel termini
de  30 dies per a la presentació d'al·legacions, en compliment  d'allò  que s'ha
preceptuat en l'article  49  de  la vigent Llei11/99, de 21 d'abril, de modificació de la
Llei  7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. En el cas que no
s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament
adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer.- Notificar el present acord  a l'arquitecte municipal,  al supervisor de
les obres d'urbanització, a l'enginyer tècnic industrial i al biòleg municipal.

13è.- RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEL PROJECTE DE
REPARCELACIÓ DEL SECTOR R-3 PALASIET.

Per Resolució d'Alcaldia número 897, de 2 de novembre de 2004, el
Sr.alcalde-president va resoldre retirar l'assumpte de l'ordre del dia de la present
sessió plenària.

14è. - 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 815 al 893 de 2004 (corresponent al mes d'octubre de 2004).
De tot això, queda el Ple assabentat.

15è. - DESPATX EXTRAORDINARI: 

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

15è.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA, SOBRE EL PACTE LOCAL VALENCIÀ I LA CONSIGNACIÓ
EXPLÍCITA DEL FONS AUTONÒMIC DE COOPERACIÓ MUNICIPAL EN ELS
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PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A
L'EXERCICI ECONÒMIC DE L'ANY 2005.

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 què el mateix es
tracte en la present sessió.

Es dóna compte de la moció presentada, que literalment transcrita, diu:
“La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la seua VII Assemblea

General Extraordinària celebrada a Castelló, el dia 27 de febrer de 1999, va aprovar
per unanimitat el document de Pacte Local per a la Comunitat Valenciana, subscrit
per tots els partits polítics i avalat pel molt honorable president de la Generalitat
Valenciana.

El dia 30 de juny de 1995, el molt honorable president de la Generalitat
Valenciana es va comprometre, en el seu discurs d'investidura a “propiciar un Pacte
Local mitjançant el qual es coordinen millor els serveis que han de prestar cada
administració, evitant duplicats i cercant que les corporacions locals puguen prestar
serveis de l'Administració autonòmica”.

El Ple de les Corts Valencianes va aprovar el 25 de setembre de 1996, la
Resolució núm. 99/IV sobre desenvolupament del Pacte Local en la nostra
Comunitat, presentada per unanimitat dels grups de la Cambra i que diu: 

“Primer.- Les Corts Valencianes insten el Consell a constituir una Comissió
Paritària entre el Govern Valencià i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, per a aprofundir i desenvolupar el Pacte Local a la nostra Comunitat.”.

Segon.- Aquesta Comissió Paritària haurà d'elaborar un text que contemple,
entre altres assumptes, els referents especialment al finançament dels Ens Locals,
les competències a assumir per aquests, el Fons Autonòmic de Cooperació
Municipal, la Comarcalització i el desenvolupament de l'article 45.2 de l'Estatut
d'Autonomia.

Tercer.- El Consell donarà compte periòdicament en la Comissió de
Governació  i Administració Local i presentarà en el termini d'un any l'informe final
de la Comissió.

L'incompliment d'aquesta Resolució que vinculava i vincula el Govern
Valencià i la necessitat arribar al tancament definitiu d'un acord polític amb
anterioritat a la VI Assemblea de la FVMP, van forçar l'aprovació pel Ple de les Corts
Valencianes, de la Resolució 370/IV i la inclusió de la transcripció literal de la
Resolució 99/IV en el Document del Pacte Local que va ser aprovat in extremis en
l'Assemblea de Castelló, com a garantia pública del seu compliment per part del
Govern Valencià.

Hui, després de nou anys del compromís adquirit pel molt honorable president
de la Generalitat Valenciana i dels més de vuit que han transcorregut des que les
Corts Valencianes resolgueren imperativament l'elaboració d'un text de Pacte Local
que recullen les aspiracions dels ajuntaments i va desenvolupar el previst referent a
allò en el nostre Estatut d'Autonomia; les institucions locals constatem
l'incompliment  dels compromisos polítics, dels acords presos al si de la FVMP i de
les Resolucions de les Corts Valencianes; mentre els ajuntaments, de manera
responsable, hem prestat serveis als ciutadans sense una assignació clara de les
nostres competències i sense un finançament adequat que ens ha conduït a una
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situació d'imprecisió legal i de dura precarietat econòmica que posen en perill el
funcionament ordinari de la institució més pròxima al ciutadà.

Davant de la preparació dels pressupostos dels ajuntaments, sotmetem a la
consideració del Ple d'aquest Ajuntament les següents propostes de 

ACORD
1r.- Instar el Consell de la Generalitat Valenciana perquè procedisca de

manera immediata a prendre els acords pertinents que facen eficaç el compliment
de quantes Resolucions i Decrets aprovats per les Corts Valencianes afecten el
contingut normatiu i de desenvolupament del Pacte Local contingut en el text
aprovat en l'Assemblea de Castelló de 1999.

2n.- Instar el Consell de la Generalitat Valenciana perquè procedisca a la
reactivació del Consell Valencià de Règim Local i remeta amb caràcter d'urgència al
seu reglament de funcionament a les Corts Valencianes, de manera que es
garantisca la tramitació parlamentària en l'òrgan legislatiu valencià de la proposta de
Llei de Règim Local Valenciana, del mapa competencial i el seu corresponent
finançament, recursos afectats així, com de la normativa que ha de regular les
transferències entre les institucions.

3r.- Instar el Consell de la Generalitat Valenciana perquè consigne en els
pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici econòmic de 2005 la
quantitat de 90.000.000 Euros, amb dotació econòmica del Fons Autonòmic de
Cooperació i establisca en la Llei de Pressupostos el seu caràcter incondicionat, així
com la periodificació mensual de la seua transferència en 2005 als ens locals en
funció de la fórmula que siga aprovada per l'Assemblea de la FVMP.

4t.- Remetre una còpia de la present Moció al molt excel·lentíssim president
de les Corts Valencianes, al molt honorable president de la Generalitat Valenciana,
al president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, als Síndics dels
Grups parlamentaris de les Corts Valencianes i als màxims representants dels
partits polítics que, han transcorregut a les Eleccions municipals de 2003, han
obtingut en qualsevol institució local de la Comunitat Valenciana”.

Obert debat i després de diverses intervencions del senyor Ramon Ortolá
Mestre, el senyor Josep Martínez Alventosa, la senyora Cristina Súñer Tormo i del
senyor alcalde, totes elles en el sentit que la situació actual de les Hisendes Locals
precisa d'un règim de participació en els Tributs de les  Administracions Públiques
autonòmica i central que permeta garantir la qualitat de la prestació dels serveis
assumits pels ajuntaments més enllà del seu estricte àmbit competencial.

Per unanimitat S'ACORDA :
ÚNIC.- Deixar la Moció sobre la taula i convocar amb immediatesa una reunió

entre els distints portaveus municipals i el senyor alcalde, a fi d'elaborar una
proposta conjunta de participació dels ajuntaments en els Tributs de les
Administracions Públiques autonòmica i central.

15è.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA, SOBRE LA NO INCLUSIÓ DE LA PARTIDA ECONÒMICA EN ELS
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'ANY 2005, PER
A COL·LABORAR AMB EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE UNIVERSITARI A
XÀTIVA.



35

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 què el mateix es
tracte en la present sessió.

Es dóna compte de la moció presentada, que literalment transcrita, diu:
“Està obert a les Corts Valencianes el termini de presentació d'esmenes als

Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2005.
Per primera vegada des de l'any 1999 no apareix la partida econòmica per a

col·laborar amb el funcionament del Centre Universitari de la UPV a Xàtiva per a
impartir ensenyaments universitaris propis. (Fitxa T2685000 programa 422.60 de la
Direcció General d'Universitats).

Que sens dubte, i atès que el centre està en funcionament ha hagut de ser
una errada involuntària la no inclusió d'aquesta col·laboració i comptant a més  que
no hi haurà un nou Ple abans del termini de presentació d'esmenes, és pel que
presentem la següent 

Proposta d'acord

Que per part de l'Ajuntament de Xàtiva es presente esmena al pressupost de
2005 de la Generalitat Valenciana en el sentit d'incloure la partida econòmica
corresponent amb el funcionament del Centre Universitari de la UPV a Xàtiva”.

I vist açò,  per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel senyor Ramon Ortolá Mestre, en tots
els seus termes expositius i dispositius, i traslladar la mateixa a les Corts
Valencianes així com a la Regidoria d'Educació.

15è.3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICPAL
ESQUERRA UNIDA+ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA, SOBRE L'ADOPCIÓ
DE MESURES PER A COMUNICAR A LA CIUTAT AMB ELS POLÍGONS
INDUSTRIALS  AMB  UN CARRIL-BICI.

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 què el mateix es
tracte en la present sessió.

Es dóna compte de la moció presentada, que literalment transcrita, diu:
“Actualment la comunicació dels ciutadans amb els polígons industrials, s'ha

de fer mitjançant vehicles (la gran majoria amb cotxe) que moltes vegades utilitza
una sola persona per a acudir al seu lloc de treball.

Aquesta circumstància provoca  que en hores punta el trànsit de la ciutat, que
hi ha i que per si és molt dificultós, s'agreuja molt més, fins i tot el retard a passar
aquests trams de carretera suposa més de 15 minuts, quan tan sols costaria de
recórrer un parell de minuts.

Aquesta situació, si bé quedarà reduïda quan finalitze la ronda Nord de la
Ciutat, segons la nostra opinió no serà prou. És el moment d'adoptar mesures de
solució d'aquest problema.
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Per això, i fent-se ressò de les reivindicacions veïnals (Federació
d'Associacions Veïnals de Xàtiva) demanem que pel Ple de la corporació Municipal
s'acorde:

1r.- Adoptar les iniciatives corresponents (en Diputació o Conselleria) per a
dotar d'un carril-bici que comunique la ciutat amb els polígons industrials.

2n.- Adoptar també la iniciativa de negociar amb Renfe o l'Organisme
competent, perquè es facilite també la comunicació al polígon industrial de la
carretera de la Llosa per mitjà de passarel·les que superen en alçada la via del
ferrocarril Xàtiva-València”.

Obert debat, el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup Esquerra
Unida+Esquerra Verda: Entesa, explica que l'execució d'un carril bici és una
demanda de la federació d'associacions de veïns de Xàtiva que posa de manifest la
necessitat arbitrar una solució d'aquest tipus per a la millora de l'accessibilitat als
polígons industrials. Que entén que no resulta fàcil però proposa que l'Ajuntament
es pose a treballar en això. 

Per la seua banda el senyor alcalde manifesta la seua acceptació a què es
reconvertisca la proposta d'acord cap a un compromís segons el qual cada actuació
que es projecte als polígons industrials o en el seu entorn estudie la viabilitat
d'implantar carrils bici.

Finalment el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista, recorda una
proposta anterior del seu grup en el sentit que els Programes urbanístics
contingueren un disseny de carril bici.

Sent les 14.20 hores s'absenten la senyora Mar Vicent García i el senyor
Rafael Capuz Aznar.

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:
ÚNIC.-  Adquirir el compromís que l'Oficina Tècnica Municipal, en el marc de

les actuacions que es projecte als polígons industrials o en el seu entorn, estudie la
viabilitat d'implantar carrils bici que milloren l'accessibilitat mitjançant la bicicleta com
a mitjà de transport.

16è.- PRECS I PREGUNTES
Es van formular els següents precs i preguntes:

El senyor Vicent Caballero Hidalgo:
a) Pregunta al senyor alcalde sobre la situació dels locals de les bandes de

música; a la qual cosa aquest respon que les obres d'habilitació segueixen
en execució i que tan sols resta la col·locació d'ascensors.

El senyor Rafael Llorens Gozalbes:
a) Pregunta al senyor alcalde sobre la finalització de l'edifici del “Cigroner” i

la seua paralització durant 2 anys després d'haver-se invertit 78 milions de
pessetes;  al que aquest respon que s'estan realitzant gestions perquè es
finalitze a càrrec de pressupost de la Generalitat Valenciana.

El senyor Ramon Ortolá Mestre:
a) Pregunta al senyor alcalde sobre el nombre de targetes d'accés al

pàrquing municipal que l'adjudicatària ha lliurat gratuïtament a
l'Ajuntament i si han sigut tornades a l'empresa les que va decidir no usar
el Grup Socialista;  al que aquest respon que l'Ajuntament disposa de 21
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targetes, que les dites targetes no porten identificació personal; que són
per a ús de l'Ajuntament; que s'utilitzen per autoritats i personal al servei
de l'Ajuntament i que aquelles que no s'utilitzen estan en dipòsit.  El
senyor Ortolá Mestre manifesta, no obstant això, el seu desig que la
informació li siga prestada per escrit.

b) Pregunta al senyor alcalde per la situació en què es troba el conveni amb
l'empresa Metrored alhora que no s'ha instal·lat el cablejat previst;  al que
aquest respon que l'Ajuntament mai va formalitzar cap acord amb
Metrored. Que altres operadores han pretès instal·lar-se a la ciutat sense
coordinar l'actuació amb l'Ajuntament i que després d'un desencontre
inicial, les converses no es van reprendre. Que entén que es tracta d'un
tema retallat per les exigències del mercat però que haurà de
desenvolupar-se davall la tutela municipal.

El senyor Tomás Fuster Bellido:
a) Prega al senyor alcalde que al carrer Sant Domènec, davant l'existència

del Col·legi Taquígraf Martí, s'evite l'aparcament de vehicles en les
voreres per a seguretat dels alumnes i resta de vianants. Aquest respon
evidenciant la raó del que prega i adquireix compromís d'esmena tan
prompte com acaben les obres d'instal·lació d'un col·lector de residuals
que a la zona s'està executant.

La senyora Cristina Suñer Tormo:
a) Pregunta al senyor alcalde per la compra de la plaça de bous, el conveni

subscrit per a la seua rehabilitació i la situació d'execució de l'anualitat
corresponent al 2004;  al que aquest respon que ha negociat amb la
Generalitat la pròrroga de l'anualitat, o bé, el prorrateig de les quantitats
mantenint el període de vigència fins al 2007. Que la compra està tancada
i existeix acord amb les entitats propietàries i amb el Patronat i que
únicament falta habilitar consignació pressupostària per a la seua
materialització. Que s'està a l'espera d'un informe tècnic per a decidir si es
tira o es rehabilita. 
Reitera la senyora Suñer Tormo que no es pot demolir la Plaça de Bous
perquè contravindria el conveni que finança l'actuació i la protecció que li
confereix el PGOU;  al que el  senyor alcalde respon que ja es decidirà
basant-se en els informes tècnics i econòmics que reba.

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

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