
PLE ORDINARI NÚM. 01

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA 20 DE
GENER DE DOS MIL CINC, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.-

___________________________________________________________________

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i
cinc minuts del dia vint de gener de 2005, 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 a
continuació 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.

Constitueixen els presents nombre suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 de l'esmentat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS: 

1 - Sr. 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. Marian 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. Rafael Llorens Gozalbes
17 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
18 - Sr. Roger Cerdà Boluda
19 - Sra. Cristina Suñer Tormo

ABSENTS:

Sr. Tomás Fuster Bellido, que excusa la seua no assistència.
Sr. Josep Martínez Alventosa, que excusa la seua no assistència.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, el Sr. President va ordenar al
secretari procedira segons l'Orde del Dia inserit en la convocatòria.



1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS NÚM. 15 I NÚM. 16,
DEL 30 DE DESEMBRE DE L'ANY 2004.

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president va preguntar si algun membre de la
Corporació havia de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior,
distribuïda junt amb la convocatòria de què ara se celebra.

Pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Manifesta la seua oposició a aprovar les
actes alhora que, diu, malgrat haver reiterat el seu desig que li siguen practicades
totes les notificacions en valencià, les que se sotmeten ara a aprovació vénen
redactades en castellà el que, diu, evidencia falta d'interés sobre la Llengua i vulnera
un dret legalment reconegut. Considera que no exonera de responsabilitat a
l'administració el fet que la treballadora de promoció lingüística es trobe de permís i
anuncia accions legals de perdurar l'actitud ja referida.

A continuació intervé el senyor Ramon Ortolá Mestre, pel Grup Socialista,  en
el sentit que les actes, efectivament, han de redactar-se en valencià. Amb vista a
aclarir una afirmació abocada pel senyor José Antonio Vidal Piquer, en el transcurs
del punt de l’ordre del dia de la sessió anterior en el qual es discutia el Pressupost
General per al 2005, matisa el senyor Ortolá Mestre que no es correspon amb la
veritat la manifestació del senyor Vidal Piquer en el sentit que la Plantilla per al 2006
comptava amb l'acord dels sindicats.

En última  instància el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista,
proposa esmenar l'error existent en la pàgina 5 de l'acta del Ple núm. 15, i on diu
“450.000 euros” diga “4.500.000 euros”. També proposa una distinta redacció a la
seua intervenció constant en la pàgina 3 de l'esborrany estés de la sessió plenària
núm. 16 en el sentit que quan el manifestant va accedir a l'expedient no constava en
el mateix document que motivara la urgència de la sessió, a la qual cosa afegeix
que va ser el president qui va clavar a l'interventor la lectura del seu informe a les
al·legacions formulades contra l'aprovació provisional de les Ordenances Fiscals. 

I en entendre el senyor secretari que l'acta recull succintament el contingut de
la intervenció del senyor Suárez Garrido, se sotmet a votació l'esmena a l'acta de la
sessió plenària núm. 16, amb el resultat següent:

Set vots a favor de l'esmena (els sis vots dels regidors del Grup Socialista,
més el vot de la integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda),
dotze vots en contra (el de l'alcalde-president més els onze dels regidors integrants
del Grup Popular), i cap abstenció. Pel que l'esmena resulta rebutjada.

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

Únic.- Aprovar les actes de referència, corresponents a les sessions
extraordinària i extraordinària i urgent, del passat dia 30 de desembre de 2004, amb
números 15 i 16 respectivament, sense esmenes ni més propostes de rectificació
que la ja referida a l’error numèric.



2n.- EXPT. NÚM. 35/2005, PROPOSTA SOBRE LA PARTICIPACIÓ
MUNICIPAL EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT I DE LA GENERALITAT
VALENCIANA.-

Donat compte de la proposta de data 18 de novembre de 2004, que formula
el senyor alcalde-president en virtut de la proposició consensuada pels quatre grups
polítics municipals en el si de la Junta de Portaveus, sobre la participació municipal
en els tributs de l'Estat i de la Generalitat Valenciana, del tenor literal següent:

“L'Evolució experimentada en el marc competencial de les Administracions
Locals, especialment els Ajuntaments, des de l'entrada en vigor de la Llei de Bases
de règim Local, allà per l’abril de 1985, fins als nostres dies ha resultat tan dinàmica
com accelerada.

La situació inerta d'assumpció de serveis, la majoria d'ells totalment o
parcialment aliens, que presta qualsevol Ajuntament espanyol ( en l'àmbit de la
Comunitat Autònoma Valenciana o fora d'ella) resulta tal que de no adoptar-se
mesures correctores, especialment en el Pla del Finançament, abocaran en una
situació no sols de dèficit estructural de l'Administració Local, hui ja palpable, sinó,
pitjor encara, en una gradual desatenció de serveis consolidats en l'estat de
benestar que, sense remissió, detrauran importants dosis de les cotes de qualitat de
vida dels ciutadans tan difícilment i patidament aconseguides.

La situació que presenta, en data de hui, el binomi ciutadà-servei ha
d'estudiar-se des de la perspectiva de la proximitat, la immediatesa que presideix la
meritada relació ajuntament-ciutadà-servei i que, incontestablement, apropa a la
conclusió que la demanda primera del ciutadà, a l'hora de satisfer una necessitat,
siga el seu Ajuntament.

D'eixa relació i de la necessitat de satisfer demandes de serveis públics naix,
l’any 1985  i a l'atzar de la Llei 7/85, el desenvolupament municipal de múltiples
serveis que, en línia de mínims,  prestaven fins aleshores. Recollida de fems,
subministrament d'aigua potable, enllumenat públic, pavimentació de vies públiques
i la seua neteja, clavegueram, control d'aliments i begudes, parcs, biblioteca, mercat,
cementeri, protecció civil, serveis socials, extinció d'incendis i instal·lacions
esportives.

Des d’aleshores i fins ara, al llarg de quasi 20 anys d'evolució històrica de la
vida municipal, les coses han canviat substancialment i els Ajuntaments, per
deixadesa conscient o tàcita de les Administracions Central i Autonòmica, o bé, per
zelós sentit de la responsabilitat amb els seus conciutadans han anat incrementant
el ventall dels serveis que assumien i que prestaven fins a situar-se en un estadi
d'insuficiència de recursos tal  que perille la pròpia supervivència de la prestació.

Seguretat ciutadana, agricultura, medi ambient, urbanisme, ensenyanment,
espectacles, exposicions, museus, comerços, turisme, promoció local, assistència
social en totes les seues vessants, prestacions sanitàries, gestió de tributs d'altres
administracions públiques, foment d'ocupació, inserció laboral, assessorament a
víctimes del delicte, a jóvens emprenedors, gestió de geriàtrics i centres per a
disminuïts, tallers ocupacionals són alguns exemples, gens restrictius en la seua
enumeració, dels serveis i competències que hui presta un Ajuntament com el de
Xàtiva i que no assumia fa més de 20 anys.

Evidentment, això ha suposat, i suposa, una càrrega insuportable que les
arques municipals,  per a l'equilibri del pressupost municipal.

 Dels 1'5 milions d'euros que l'Ajuntament gasta en Policia almenys la meitat,
0'75 milions d'euros, es destinen a Seguretat Ciutadana, competència aquesta de



l'Estat, mentre l'altra meitat es destina al trànsit, competència municipal pròpiament
dita.

 Dels 4 Funcionaris que desenvolupen  tasques relacionades amb Imposts
com l'IBI o el IAE bastaria amb només 2 si no existira conveni amb el Centre de
Gestió Cadastral per a prestar  el servei d'aquell en condicions mínimes de qualitat
per al ciutadà. Això suposa un sobre cost per a l'Ajuntament de Xàtiva de 54.000 €.

En assistència social i sanitària es presten serveis i escometen inversions
pròpies de la Generalitat Valenciana per valor d'almenys 0'90 milions d'euros anuals.

En ensenyament (manteniment de centres, conserges, extensió universitària,
gabinet psicopedagògic, programes de garantia social, etc.), almenys 0'50 milions
d'euros.

En comerç, promoció local i foment d'ocupació (ADL, AFIC, Escoles Taller,
Cases d'Ofici, Convenis SERVEF, INEM, etc.) almenys 0'30 milions d'euros.

En competències pròpies de les extintes Cambres Agràries (camins rurals,
guarderia rural, consell agrari, etc.) 0'15 milions d'euros.

En definitiva, que considerant una línia de mínims del cost total que suporta
l'Ajuntament de Xàtiva, pel que fa a serveis que no corresponen, pròpiament dits, al
seu àmbit competencial, ens situem en un llindar no inferior a 2'65 milions d'euros
anuals. És a dir, 431.600.000 pessetes/any.

Evidentment la situació ofega fins al punt de fer-se insostenible (més encara
en els xicotets municipis amb pitjors perspectives de generació de recursos), i
precisa d'una solució urgent i definitiva. Eixa solució passa, indubtablement, per la
participació municipal en Tributs Estatals i Autonòmics. Però no en una participació
mesquina i simbòlica, com la que ha presidit la Hisenda Local dels últims 20 anys,
sinó una participació vertadera i sòlida que permeta als Ajuntaments afrontar amb
garanties la situació de present i els reptes del futur. 

Per a això es proposa:
1r.- Instar els òrgans competents de la Generalitat Valenciana i de

l'Administració Central, a fi que disposen quant fóra necessari per a la immediata
creació d'un Fons Municipal de Participació en els Tributs de les Administracions
Públiques (amb semblants fórmules de distribució a l'existent per al Fons Nacional
de Cooperació Municipal) que permeta distribuir en els Ajuntaments recursos
suficients per a fer front, amb garanties, a l’elenc de prestació de serveis, aliens a
l'àmbit competencial local, que en l'actualitat assumeix i que, en termes de
participació constituïsquen un percentatge d'un terç del total de Tributs per a
l'Administració Central, un terç per a les Administracions Autonòmiques i un terç per
a les Administracions Locals.

2n.-  Donar compte a l'Administració Central, a la Generalitat Valenciana, a la
FVMP i la FEMP perquè en prenguen coneixement i als efectes que en Dret siguen
procedents.”

I el Ple de la Corporació, per unanimitat i sense debat previ, va adoptar
l'ACORD següent:

Únic.- Aprovar la proposta en tots els seus termes  tant expositius com
dispositius.

3r.- 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 989 al 1102 (corresponents al mes de desembre de 2004), a
excepció de la Resolució núm. 1.100 relativa a l'aprovació de la relació de factures
registrades en el departament d'Intervenció, atés que en data no es trobava en
aquesta Secretaria General, per la qual cosa s'informarà oportunament en la
pròxima sessió plenària, juntament amb les Resolucions corresponents al mes de
gener de 2005.

De tot aiçò, queda el Ple assabentat.

4t. - 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'orde
del dia.

4t.1. PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
SOBRE LA SIGNATURA D'UN CONVENI AMB IMELSA PER AL FINANÇAMENT
DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES QUE DU A TERME L'ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL.

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

A continuació, pel senyor Vicent Caballero Hidalgo, del Grup Municipal
Socialista, es dóna compte de la moció presentada, que diu:

“L'empresa IMELSA té entre el seu objecte social la promoció, suport i
participació en activitats econòmiques, empresarials i socials que contribuïsquen al
desenvolupament de l'entorn soci econòmic i del potencial endogen local, potenciant
iniciatives i projectes creadors de riquesa i ocupació.

Que amb aquestA finalitat IMELSA du a terme, en coordinació amb el Servei
de Turisme de la Diputació de València, la realització d'una sèrie de programes i
actuacions dirigides al desenvolupament i promoció dels recursos turístics en l'àmbit
de la Província de València.

Que en el si de la Diputació es constitueix el 7 de novembre de 1996, un
Consell Sectorial de Turisme com a òrgan consultiu de la Diputació, de participació
dels municipis i del sector turístic en la gestió Provincial en què es troben incloses
les escoles municipals de tota la província que estiguen en funcionament. Afavorint
aquests esdeveniments òptimament al desenvolupament i la promoció de l'esport
valencià.

Recentment l'Ajuntament de Vallada ha realitzat la signatura d'un conveni per
un import de 30.000 euros per al funcionament i desenvolupament d'activitats de
l'Escola Esportiva Municipal de Vallada amb l'empresa pública IMELSA a través del
diputat delegat d'Àrea, el Sr. Enrique Esteve.

Atés que el nostre municipi compta amb una escola esportiva municipal en la
qual es practiquen diferents modalitats esportives, i comptant amb un gran nombre
d'alumnes, entenent que la Diputació de València és l'Ajuntament dels Ajuntaments,
i havent subvencionat l'Ajuntament de Vallada per al funcionament de la mateixa,
per tota l'exposició de motius realitzada presentem la següent:

PROPOSTA D'ACORD:



PRIMER.- Sol·licitar la signatura d'un conveni de col·laboració entre IMELSA i
l'Ajuntament de Xàtiva perquè la referida empresa finance amb un import de 30.000
euros totes les activitats esportives i subvencionables que realitze l'Escola Esportiva
Municipal.

SEGON.- L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a presentar un dossier de
premsa amb fotografies dels esdeveniments esportius amb l'aparició de la marca
“València, Terra i Mar, Diputació de València”.

TERCER.- Que es trasllade el present acord al diputat delegat d'Àrea, als
portaveus dels Grups Polítics i al president de la Diputació Provincial de València.-“

Obert debat, el senyor alcalde posa de manifest la seua disconformitat amb el
plantejament contingut en la moció alhora que, diu, no es formula sobre la base de
les necessitats del municipi sinó mirant allò que s'ha signat amb el municipi de
Vallada. Interpreta que s'està fent demagògia ja que Xàtiva ha sigut receptora de
múltiples convenis singulars (exemplifica amb el Gran Teatre) i ajuntaments veïns
no han plantejat mocions semblants. Demana congruència i acaba dient que es
replantege la moció sobre postulats de necessitats pròpies i no sobre situacions
alienes.

El senyor Caballero Hidalgo, per la seua banda, addueix que la seua moció
es postula sobre la base d'una evident discriminació en el tracte d'eixa línia de
finançament concreta (la d'escoles esportives municipals), que entén que el
necessitat finançament de què pateixen les escoles esportives xativines és més que
evident i que, a la fi, només pretén que arriben noves aportacions externes a la
ciutat.

I no havent-hi més debat, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el del
Sr. alcalde-president més els onze vots dels regidors del Grup popular) set vots a
favor (els vots dels sis regidors del Grup Socialista més el de la regidora integrant
del Bloc Nacionalista) i cap  abstenció, va adoptar l'ACORD següent:

ÚNIC.- Rebutjar la proposta presentada pel Grup Municipal Socialista.-

4t.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
SOBRE LA “PÍNDOLA DEL DIA SEGÜENT”.

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

Per senyora Mar Vicent, regidora del Grup Municipal Socialista, es dóna
lectura i explica la moció, amb el contingut següent:

“L'Agència Espanyola del Medicament va autoritzar pel març de 2001 la
comercialització del levonorgestrel, principi actiu dels fàrmacs utilitzats en
l'anticoncepció d'emergència i coneguts com “píndola del dia següent”.

La utilització d'aquest fàrmac permet evitar que es produïsca un embaràs no
desitjat en situacions en què la dona crega que pot tindre risc de quedar-se
embarassada sense voler.

Estudis contrastats demostren que la utilització de la “píndola del dia següent”
redueix en el 75% la probabilitat d'un embaràs no desitjat si es pren abans de les 72
hores després del coit, i en més del 95% si es pren abans de les 12 hores després
del coit.

Atés que poden prevenir embarassos no desitjats, l'anticoncepció
d'emergència pot reduir la taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs. A la
Comunitat Valenciana, la taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs s'ha anat
incrementant des de l'any 1995, ha passat d'un 5'46 per cada 1.000 dones d'entre



15 i 44 anys, a un 8'26 per cada 1.000 dones d'entre 15 i 44 anys l'any 2002, i
aquestes xifres continuen augmentant en el 2003.

El col·lectiu més susceptible d'usar-la, segons les estadístiques, són les
dones jóvens i per això un preu de venda al públic al voltant de 20 euros és
excessivament elevat per a aquest grup de població.

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista, creu que és necessària la
completa accessibilitat a la “píndola del dia següent” de totes les persones que ho
sol·liciten. És necessari superar les barreres econòmiques individuals i les dificultats
d'accés al medicament, per la qual cosa presentem la següent proposició d'acord
plenari:

Que des de l'Ajuntament de Xàtiva i per acord plenari s'inste la Generalitat
Valenciana a:

1. Adoptar les mesures necessàries per a garantir que en tots els hospitals
públics, centres de planificació familiar i centres de salut, es dispense de
forma gratuïta la “píndola del dia següent”.

2. Realitzar campanyes informatives sobre l'ús de la píndola postcoital,
dirigides fonamentalment als col·lectius de major risc i als professionals
que les prescriuen.

3. Enfortir i desenvolupar els programes d'Educació Sexual integrats en
formació d'Estils de Vida Saludable i Educació per a la Salut, dirigits als
jóvens amb la finalitat de prevenir els embarassos no desitjats i les
malalties de transmissió sexual, incidint en les relacions afectives sexuals i
en la promoció de l'ús del preservatiu.

Obert debat pren la paraula la senyora Maria José Masip Sanchis, regidora
de Sanitat i Benestar Social, per a expressar la seua avinença pel que fa a la millora
de l'accessibilitat de la píndola com a mètode d'emergència encara que, diu, no ha
de substituir el més adequat ús del preservatiu. Entén que l'accessibilitat existeix, en
l'actualitat, si bé, matisa, dificultada pel preu del fàrmac. Finalitza la seua intervenció
adduint que qui pot decidir sobre la gratuïtat dels medicaments és l'administració de
l'Estat, que té les competències, i proposa que es canalitze la moció cap aquesta.

Replica la senyora Vicent García discrepant de l'accessibilitat predicada per la
senyora Masip Sanchis, sobretot per a jóvens d'entre 17 i 20 anys donat el seu baix
poder adquisitiu. Manifesta no tindre inconvenient en què es modifique la moció en
el sentit apuntat i sempre que s'inste l'Estat i la Generalitat atés que aquell manté la
competència sobre medicaments i el seu preu però aquesta, a l'ús del que vénen
fent altres comunitats autònomes, bé pot subvencionar la seua gratuïtat.

I vist açò, i no havent-hi avinença sobre la incorporació de l'esmena “in voce”
plantejada per la senyora Masip Sanchis a la moció del Grup Municipal Socialista
(en el sentit que es modifique la part dispositiva requerint la gratuïtat de
l'Administració de l'Estat), se sotmet a votació l'esmentada esmena amb el resultat
següent:

Dotze vots en a favor de l'esmena (el del Sr. alcalde-president més els onze
vots dels regidors del Grup popular) sis vots en contra (els vots dels sis regidors del
Grup Socialista) i una abstenció (el vot de la regidora integrant del Bloc
Nacionalista), per la qual cosa l'Ajuntament en Ple, va adoptar l'ACORD següent:

ÚNIC.- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista, amb
l'esmena formulada per la senyora Maria José Masip Sanchis, regidora de Sanitat i
Benestar Social, en el sentit que es requerisca la pretensió d’aquesta moció de
l'Agència Espanyola del Medicament, que depèn del Ministeri de Sanitat.-



Finalitzada la votació, el senyor Ramon Ortolá Mestre, portaveu del Grup
Socialista manifesta la seua disconformitat amb la mecànica de tractament de la
moció per ells presentada, en relació amb l'esmena formulada. I això en entendre
que la moció haguera d'acceptar-se o rebutjar-se en el seu conjunt ja que el seu
Grup, diu, haguera preferit retirar la moció a la vista de la desnaturalització del seu
resultat final.

A les 13.50 minuts es retira de la sessió la senyora Cristina Suñer.

5é.- TORN OBERT DE PARAULES
Es van formular els següents precs i preguntes:

El senyor Ramon Ortolá Mestre:
a) S'interessa per saber si la moció sobre l'Arxiu de Salamanca aprovada en

sessió de 5 de desembre de 2002, es va enviar al seu destinatari junt amb
l'Informe del Sr. arxiver. Prega que en el cas que no s'enviara en el seu
moment, que s'envie ara.

b) Pregunta per la quantitat que aportarà l'Ajuntament al compte obert per als
damnificats pel sisme submarí Sunami. Al que el senyor alcalde respon
que 6.000 euros.

El senyor Vicente Caballero Hidalgo:
a) Pregunta en quines condicions es lliuraran els locals a les Societats

Musicals. Al que el senyor alcalde li respon que els locals es lliuraran
acabats però diàfans.

b) En relació amb l'assumpte de la Piscina Murta, desitja conèixer quina és
en l'actualitat la situació en què es troba l'adjudicatari. Al que el senyor
alcalde respon que una qüestió com aqueixa ha de ser tractada en
profunditat en Comissió Informativa; que de moment queda constant
l'adjudicació feta en el seu dia, en els seus mateixos termes.

Senyora Mar Vicent:
a) Pregunta des de quan s'aplica a Xàtiva la normativa sobre legionel·la i

sobre el desfasament existent entre els registres de la Conselleria de
Sanitat i els de l'Ajuntament. Respon la regidora de Sanitat i Benestar
Social adduint que la competència en aquesta matèria resideix en la
Generalitat Valenciana, que l'Ajuntament facilita la informació sobre
empreses potencialment perilloses i que pel que fa a les fonts i altres
focus potencialment perillosos es vénen adoptant mesures correctores per
part de l'empresa adjudicatària del servei. En referència a la catalogació
d'empreses amb risc és una tasca assumida per la Conselleria de Sanitat i
no per l'Ajuntament.

El senyor Rafael Llorens Gozalbes:
a) Pregunta per la situació en què es troben les obres que componen les

millores oferides per l'adjudicatària del  pàrquing, Urbiagry, dos i mig
després de la seua adjudicació. Manifesta el senyor Parra Sisternes que
respondrà en el pròxim ple.

b) Pregunta per la situació que presenta la torre de telefonia mòbil al costat
del pavelló de voleibol atés que el termini de la seua concessió era de 5



anys, que el mateix ha expirat i que el senyor alcalde es va comprometre
a no renovar-la. Respon el senyor alcalde que estudiarà l'assumpte i
anuncia que ell no ha autoritzat cap renovació. 

El senyor Ramon Ortolà:
a) Prega que es permeta assistir a representants del seu Grup a les reunions

de la Mesa de Negociació. Respon el senyor alcalde que es formule la
proposta per escrit.

b) Pregunta per la situació de la concessió demanial en el sector Mesquita
per a la construcció d'una residència de tercera edat. Respon el senyor
alcalde que els adjudicataris de la concessió, que també ho són de la
Conselleria de Benestar Social, van presentar projecte i van pagar
llicència d'obres i, a més, paguen el cànon anual per la referida concessió.
Que li consta que s'ha negociat una cessió d’aquests drets a favor de la
Caixa Rural i que, a més, es troba pendent una modificació del projecte
com a conseqüència de la necessitat de desviar una séquia.

c) Pregunta per la situació de la concessió demanial per a la construcció
d'una residència a una empresa alemanya. Respon el senyor alcalde que
l'adjudicació d’aquesta concessió no està resolta i que els promotors estan
gestionant ajudes per a dur-la a terme.

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

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